Duiven, 12 maart 2021

Beste leerling, ouder, of verzorger,

We hebben inmiddels de eerste week gehad waarin alle leerlingen weer terug geweest zijn op
school. Dat is goed verlopen. Vanaf aanstaande maandag 15 maart zetten we een volgend stapje en
worden er ook weer toetsen ingeroosterd. Ook daarvoor zijn organisatorische aanpassingen nodig.
Deze brief is bedoeld om jullie daarover informatie te geven.
Deze brief gaat in op:
1.
2.
3.
4.
5.

Waarom er weer toetsen zijn
Wanneer deze ingeroosterd worden
Waar vinden de toetsen plaats?
Toetsen en online-lessen
Hygiënemaatregelen

1. Waarom gaan we weer toetsen?
Zoals we in de vorige brief al aangaven, zien we dat veel leerlingen thuis goed werken en gewerkt
hebben. Leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden om te laten zien dat ze geleerd hebben. Toetsing
is verder belangrijk om te zien of er eventuele achterstanden zijn en om de onderdelen van het
lesprogramma goed af te sluiten.
We hebben per klas, docent en vak in kaart gebracht hoeveel toetsen nog ingeroosterd kunnen
worden. Zo letten we er goed op dat er niet teveel toetsdruk ontstaat.

2. Wanneer zijn de toetsen?
Het zou niet goed zijn om het “live” contact dat er vanaf nu gelukkig weer is teniet te doen door
toetsing. Daarom worden de toetsen ingepland vóór of ná je lessen, of op één van de dagen dat je
niet op school bent voor les.
Incidenteel kan het voorkomen dat daarnaast digitale toetsen afgenomen worden. Die maak je
gewoon thuis, tijdens een online-lesmoment. Tijdens je lessen op school heb je dus in ieder geval
géén toetsen.
De ingeplande toetsen vind je tenminste één week van tevoren in Zermelo. In veel gevallen staan
voor de weken daarna de toetsen nu ook al in Zermelo. Voor deze eerste week (week 11, vanaf 15

maart) zijn de toetsen inmiddels wel al aan je doorgegeven, maar zijn ze mogelijk nog niet altijd in
Zermelo verwerkt.
De inhoud van elke toets staat in ItsLearning.

3. Waar vinden de toetsen plaats?
In een eerdere brief hebben we uitgelegd dat voor de herstart bijna alle lokaalruimte nodig is. Voor
de toetsen moeten we daarom extra ruimtes buiten school huren.
De leerlingen basis, kader en mavo (en ook de MH-klas) hebben hun toetsen in de gymzalen en in de
aula op de Eltensestraat. Kom je speciaal voor de toetsen naar school, neem dan de zij-ingang van de
gymzaal.
Op Saturnus zijn de gymzalen in gebruik voor lessen. De leerlingen havo en vwo hebben hun toetsen
daarom in de Ogtent in Duiven. Er is in de Ogtent een vaste coördinator van het Candea om alles in
goede banen te leiden, te weten Don Voogt. In de bijlage onderaan deze brief tref je een
routebeschrijving naar de Ogtent aan. Bij de Ogtent richten wij een aparte fietsenstalling in. Let er
extra op dat je je fiets goed op slot zet.

4. Toetsen en online-lessen
Voor je toetsen kom je dus meestal apart naar school, of naar de Ogtent. Als je op dat tijdstip online
lessen hebt, vervallen die dus vanwege de toets. Omdat je ervoor en erna ook reistijd hebt, kunnen
andere online lessen vervallen. Wij (en dus ook je docenten) begrijpen dat je door je reistijd niet
volledig in alle online-lessen aanwezig kunt zijn als je een toets moest maken.

5. Hygiënemaatregelen
Bij de toetsen gelden uiteraard dezelfde regels als anders. Zo staan alle tafels in alle toetsruimtes
minimaal 1,5 meter van elkaar. Er zijn ook looproutes aangegeven. Draag een mondkapje tot je bij de
toetsen op je plaats zit. Ga na je toets in de Ogtent of op school meteen naar huis en log weer in als
je online les hebt.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met je leerjaarcoördinator.

Met vriendelijke groet, veel succes met je toetsen, blijf gezond,

Léon Lucas
Rector
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