
 

 

  

 

 

 

Voor alle leerlingen die zich hebben ingeschreven voor een RV toets en hun 

ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 
Datum: 14 september  

Ons kenmerk: 210914wra/2/corr./corr.alg 

Onderwerp: resultaatverbetering toets  
 

 

 

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen maandag heeft u een brief ontvangen over de afname van de RV toets op 24 

september. 

 

Het was de bedoeling dat de leerlingen die de SSL training hebben gevolgd in het 

weekend, als compensatie voor de tijd die ze hebben geïnvesteerd, zouden mogen kiezen 

of ze op 23 en 24 september de lessen wilden volgen. 

 

In onze communicatie hierover hebben echter twee verschillende berichten gestaan en 

wel in het bericht van 22 juli jl. en de brief van afgelopen maandag. 

In het bericht van 22 juli stond niet duidelijk vermeld voor wie de lesvrije dag zou 

gelden. In de brief van afgelopen maandag hebben we aangegeven dat de lesvrije dag 

voor deelnemers aan de SSL training zou zijn. 

 

We realiseren ons dat deze berichtgeving tot verwarring zou kunnen leiden. 

 

We realiseren ons ook dat de dag voor de RV toets voor veel leerlingen nuttig kan zijn 

om zich goed te kunnen voorbereiden op die RV toets. 

Daarom bieden we alle leerlingen die de RV toets maken de mogelijkheid, om te kiezen 

of ze de lessen op 23 september willen volgen. 

 

Op vrijdag zijn de lessen na de RV toets optioneel voor de leerlingen die de SSL training 

hebben gevolgd. De andere leerlingen volgen de lessen volgens het rooster. 

 

Voor de duidelijkheid staat het bovenstaande hieronder in een overzicht: 

 

 Donderdag 23 

september 

Vrijdag 24 september 

Geen RV toets Lessen hele dag Lessen vanaf 5e lesuur 

RV toets zonder SSL 

training 

Lessen hele dag optioneel Lessen vanaf 5e lesuur 

RV toets met SSL training Lessen hele dag optioneel Lessen vanaf 5e lesuur 

optioneel 

 

 

We wensen alle leerlingen heel veel succes met de voorbereidingen op deze RV toets.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans Pastoor  

Kerina Heesakkers  

Afdelingsleiders 


