Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen in
leerjaar 3 vwo
Zaandam, 8 december 2020
Betreft: Toetsperiode 2
Geachte ouders/verzorgers,
Met deze brief willen wij u informeren over de inrichting van de aanstaande toetsperiode.
Omdat toetsperiode 2 op een donderdag begint, hanteren wij voor woensdag 9 december
een aangepast rooster met lessen van 30 minuten. Op die manier blijft er ruimte om nog
vragen over de toetsstof te stellen en zijn leerlingen op tijd uit. We hopen dat ze de
toetsweek rustig in kunnen gaan. Op donderdag 10 december start toetsperiode 2. Deze
duurt tot en met donderdag 17 december. In deze periode vervallen de lessen en worden er
toetsen afgenomen. Het toetsrooster staat in Magister.
Mocht er iets aan de hand zijn, dan kan uw zoon/dochter altijd via de mail contact opnemen
met de leerjaarbegeleider 3 vwo, mevrouw Hassemer. Is er iets dringends op school dat uw
zoon/dochter wil bespreken, dan kan hij/zij zich bij de receptie melden. Zij weten wie het
aanspreekpunt op de betreffende dag is.
Het lijkt ons raadzaam u ook te wijzen op de regels rondom de toetsdagen. Hier wordt op
school ook de nodige aandacht aan besteed. De belangrijkste regels zijn:
• Mobiele telefoons zijn in het klaslokaal niet toegestaan.
• Een leerling mag niet eerder weggaan als hij/zij de toets af heeft. Het is dan ook
raadzaam een leesboek mee te nemen.
• Indien uw zoon/dochter wegens ziekte een toets niet kan maken, wordt de school uiterlijk
15 minuten voor aanvang van de toets per e-mail (ziekmelden@zaanlands.nl) of
telefonisch (075 6170055) op de hoogte gesteld. Daarnaast neemt u uiterlijk voor
16.00 uur telefonisch contact op met school om de absentie door ziekte te bevestigen.
Indien uw zoon/dochter niet op deze wijze is ziekgemeld, wordt aan de betreffende toets
het cijfer 1.0 toegekend. Een afspraak onder schooltijd (bv. met een arts of tandarts)
wordt niet beschouwd als ziekte en geldt als ongeoorloofde absentie. Als uw
zoon/dochter langer dan één dag ziek is, moet uw zoon/dochter iedere volgende dag op
dezelfde wijze worden ziekgemeld.
• Als uw zoon/dochter thuis blijft in verband met een coronatest, dan dient u de school
hiervan op de hoogte te stellen. Als de uitslag negatief is, wordt de leerling de
eerstvolgende toetsdag op school verwacht om de desbetreffende toets te maken. Is de
uitslag positief, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.
De totale lijst met aanwijzingen is voor toetsperiode 1 gemaild naar alle leerlingen en vindt u
terug op onze website, onder het kopje ‘toetsing’.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de mentor van uw
zoon/dochter. Wij wensen uw zoon/dochter heel veel succes in toetsperiode 2.
Met vriendelijke groet,
Mireille Hassemer
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Maarten Prot
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