
 

 

  
 
 
 
 

 
Aan alle leerlingen van de niet-examenklassen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
 

 
Datum: 15 januari 2021 
Ons kenmerk:210115/mhk/2.CORR/corona 

Onderwerp: online lessen en de toetsweek 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De persconferentie van dinsdag had weinig verrassingen. De scholen blijven tot 8 
februari dicht voor leerlingen, met uitzondering van examenkandidaten. Die volgen vanaf 
aanstaande maandag hun lessen op school. Dat heeft ook effect op de online lessen van 
de andere klassen. Daarnaast hebben we een oplossing moeten vinden voor de 
toetsweek. Daar hebben we goed over na moeten denken. Daarom ontvangt u deze 
informatie wat later dan u van ons gewend bent. 
 
Online lessen gaan door, met iets andere tijden 

Voor alle klassen behalve de examenklassen gaan de lessen online door. Uit de enquête 
die we hebben uitgezet onder leerlingen en docenten blijkt dat de online lessen over het 
algemeen erg goed gaan. Omdat de lessen van de examenkandidaten op school 40 
minuten gaan duren, wordt de online lestijd verlengd tot 35 minuten les met daarop 5 
minuten wisseltijd. De docenten die een online les geven na een fysieke les hebben tijd 
nodig om hun les op te starten. We zullen die wisseltijd voor de helderheid in het rooster 
zichtbaar maken. 

 
De voorexamenklassen (3 mavo, 4 havo en 5 vwo) maken hun schoolexamens 
gewoon op school 
De leerlingen van de examenklassen en de voorexamenklassen mogen hun 
schoolexamens maken op school. Voor de leerlingen van deze klassen gaat de toetsweek 
daarom door zoals gepland. Omdat deze leerlingen allemaal 1,5 meter afstand ten 
opzichte van elkaar moeten houden, kunnen er niet teveel toetsen tegelijkertijd plaats 
vinden. De toetsweek begint voor deze leerlingen nog altijd op 27 januari en wordt 
verlengd tot en met 5 februari. In het rooster worden de toetsen meer verspreid over 
deze dagen. Het aangepaste rooster voor de toetsweek is zo snel mogelijk, naar 
verwachting uiterlijk maandag, beschikbaar. Kort voor de toetsweek ontvangen de 
leerlingen een praktische instructie over de gang van zaken op school. 
 
De toetsweek voor de overige klassen gaat ook door 
Voor de overige klassen laten we de toetsweek ook doorgaan. Die begint op woensdag 

27 januari en eindigt op 2 of op 3 februari, afhankelijk van het leerjaar. De leerlingen 
kunnen naar verwachting uiterlijk maandag het toetsrooster inzien in Magister. De 
leerstof van de toets verandert niet. De leerlingen kunnen dus gewoon door met hun 
voorbereiding op de toetsweek. De docenten ontwikkelen de toetsen op een extra 
ontwikkeldag op dinsdag 19 januari. Deze dag is daarmee voor de leerlingen een vrije 
dag geworden. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Een toetsweek op afstand is natuurlijk best een uitdaging. We doen dit, omdat we het 

belangrijk vinden dat de leerlingen de afgelopen periode kunnen afsluiten en daarbij de 
kans krijgen te laten zien dat zij begrepen hebben wat de kern is van de leerstof van de 
afgelopen periode. We vinden het belangrijk dat docenten in beeld hebben of de 
leerlingen de leerstof begrepen hebben en door kunnen.  
 
Om ervoor te zorgen dat dit goed uitgevoerd kan worden, is het belangrijk dat de 
faciliteiten van de leerlingen in orde zijn. De leerlingen hebben een laptop of computer 

nodig (de toetsen of opdrachten maken op een telefoon gaat niet goed), met een 
werkende camera en microfoon. Dit zijn ook de materialen die de leerlingen nodig 
hebben om de lessen goed te kunnen volgen. We gaan er daarom vanuit dat dit geen 
problemen oplevert. Mocht dit toch het geval zijn, neemt u dan contact op met 
leerlingcoördinator. Een werkende camera en microfoon zijn belangrijk om te kunnen 
controleren of de leerlingen de toetsen alleen maken. Wanneer de camera of microfoon 
uitstaat, wordt dit gezien als fraude. 

 
We snappen heel goed dat deze toetsweek op afstand nieuw is voor de leerlingen. 
Daarom willen we hen goed begeleiden. Dat doen we op de volgende manier: 
 

- Op donderdag 21 januari wordt er een extra mentorles ingeroosterd voor de 

leerlingen, behalve voor de voorexamenklassen en de examenklassen. De mentor 

bespreekt in deze les de manier van werken in de toetsweek; 

- Op dinsdag 26 januari besteedt de mentor in de mentorles opnieuw aandacht aan 

de toetsweek. Weten alle leerlingen wat er van hen verwacht wordt en hebben zij 

de juiste apparatuur (camera en microfoon werkt, laptop i.p.v telefoon)? 

- Elke toetsdag start de mentor (of als die niet beschikbaar is, een docent die de 

klas kent) met de leerlingen. De mentor neemt met hen door wat er te doen staat 

en controleert of alle leerlingen de toets kunnen vinden en openen; 

- Tussen de twee toetsen bespreekt de mentor met de leerlingen of alles gelukt is. 

De mentor neemt met de leerlingen door wat voor de volgende toets de bedoeling 

is en controleert of alle leerlingen de toets kunnen vinden en openen; 

- Na de tweede toets sluit de mentor met de leerlingen af. 

We verwachten dat het op deze manier lukt om de tweede periode op een goede manier 
af te sluiten, zodat de leerlingen door kunnen met de leerstof. Door de centrale rol van 
de mentor kunnen we eventuele zorgen meteen bespreken en problemen oplossen. 
 
Activiteiten tot aan de voorjaarsvakantie zijn geschrapt 
Tot aan de voorjaarsvakantie annuleren we alle activiteiten voor leerlingen. Deze 
activiteiten verplaatsen we niet naar later dit jaar, ze komen te vervallen. Ook onze open 
dag gaat niet door in de normale vorm. We werken aan een digitale open dag. Op 8 
februari stond vanwege de open dag een vrije dag voor docenten en leerlingen gepland. 
Die komt te vervallen, de vrije dag voor leerlingen van 19 januari komt daarvoor in de 

plaats. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
Over een aantal specifieke activiteiten na de voorjaarsvakantie worden de leerlingen van 

de betreffende leerjaren nog apart geïnformeerd. 
 
We gaan weer een onzekere periode in en we weten weer niet hoe lang die gaat duren. 
Voor nu is de lockdown verlengd en geldt de anderhalve-meter-regel weer op scholen, 
maar beiden slechts tot 8 februari. Het is nog niet duidelijk hoe de situatie er daarna uit 
gaat zien. We bereiden ons de komende weken weer voor op een aantal mogelijke 
scenario’s.  

 
We kunnen niet anders dan er samen het beste van blijven maken. Ik heb er vertrouwen 
in dat dit ons samen lukt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
Rob Schuurmans 
Rector 
 
 


