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Betreft: Digitaal toetsen toetsweek 2 

 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen woensdag heb ik jullie laten weten dat er hard gewerkt werd aan een scenario om 

toetsweek 2 doorgang te kunnen laten vinden/door te kunnen laten gaan. Inmiddels is de keuze 

definitief op het volgende scenario gevallen. De schoolexamens zullen voor klas 4 t/m 6 op 

school worden afgenomen, maar de overige toetsen zullen digitaal en op afstand worden 

afgenomen. In het vervolg van deze brief wil ik jullie informeren over de consequenties die deze 

keuze heeft voor de planning en organisatie van de toetsweek.  

 

Voordat ik op de praktische zaken overga, wil ik eerlijk opbiechten dat we dit allemaal een 

spannende stap vinden. Mogelijk geldt dat ook voor u als ouders en ik weet vrij zeker dat het 

voor een deel van onze leerlingen zal gelden. Voor iedereen die te maken heeft met de 

toetsweek zullen zaken anders dan anders gaan: leerlingen maken hun toetsen vanuit huis, 

docenten surveilleren van achter een laptop en leveren hun toetsen digitaal aan en ouders 

hebben rekening te houden met kinderen die thuis toetsen moeten maken. Voor iedereen zal 

dit nieuw, spannend en even wennen zijn. U kunt daarom rekenen op onze coulance jegens 

leerlingen, maar we rekenen ook op uw coulance bij onze eerste digitale toetsweek. We bouwen 

zoveel mogelijk veiligheidsmarges in, maar er zal vast en zeker iets mislopen. U kunt erop 

vertrouwen dat we ons best doen dit soort gevallen snel en met oog voor onze leerlingen op te 

lossen. 

 

Ten grondslag aan de keuze om digitaal te gaan toetsen ligt de sterke wens om het onderwijs 

ondanks de lockdown zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Voor leerlingen biedt de 

toetsweek een gelegenheid om mooie cijfers te halen, voor docenten biedt het de gelegenheid 

om verder zicht op de voortgang van leerlingen te krijgen en voor leerlingen helpt het hopelijk 

ook om het gevoel vast te houden dat ze ‘het ergens voor doen’. Er wordt veel van onze 

leerlingen gevraagd en we willen ze graag gemotiveerd houden. We denken dat deze toetsweek 

kan helpen om de focus te houden op het belang van de voortgang van hun schoolloopbaan.  

 

Planning toetsweek 2 

Om te zorgen dat iedereen goed voorbereid aan de eerste digitale toetsen kan beginnen, zullen 

we op woensdag 20 januari een generale repetitie met de leerlingen organiseren. De dag(en) 

ervoor hebben ze natuurlijk ook al de gelegenheid om vragen te stellen en de toetsomgeving te 

bekijken. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om te controleren of alles werkt, of iedereen 

begrijpt hoe het moet en het geeft vertrouwen voor de echte start op donderdag 21 januari. 

Doordat we deze dag toevoegen, schuift de gehele toetsweek voor klas 1 t/m 5 één dag op naar 

achter. 



 

 

De schoolexamens voor klas 4 t/m 6 vinden op school plaats. De leerlingen moeten onderling 

1,5m afstand houden, waardoor er veel minder leerlingen tegelijk in een lokaal mogen zijn. Om 

de surveillance voor deze toetsweek te kunnen organiseren, beginnen de schoolexamens in de 

ochtend en de digitale toetsen voor klas 1 t/m 3 in de middag. Vandaag ontvangt u de definitieve 

toetsroosters van de roostermaker met meer gedetailleerde informatie. Bij eventuele 

wijzigingen hebben we uiteraard rekening gehouden met de oorspronkelijke planning en de 

mogelijke studieplanning die leerlingen al gehanteerd hebben. 

 

Organisatie toetsweek 2 

Als bijlage bij deze brief vindt u het protocol voor digitale toetsafname voor leerlingen. Ook is er 

een werkinstructie als bijlage, waarin de leerlingen stap voor stap kunnen zien hoe het digitale 

toetsen in zijn werk gaat. 

 

Het komt er in het kort op neer dat een leerling via een laptop of PC inlogt in een digitale 

toetsomgeving. Hier staat de toets klaar op het geplande tijdstip. De leerling kan in deze 

omgeving de toets bekijken en de antwoorden geven. Deze omgeving is beveiligd, dus het is niet 

mogelijk om bijvoorbeeld antwoorden op internet op te zoeken of te communiceren met 

klasgenoten. Om te voorkomen dat leerlingen via een ander apparaat alsnog met elkaar 

communiceren, moeten ze gedurende de toets hun werkplek in beeld houden via een tweede 

apparaat (bijvoorbeeld hun telefoon). Voor een meer uitgebreide beschrijving van de praktische 

gang van zaken verwijs ik naar het protocol en de werkinstructie in de bijlagen.  

 

Tot slot 

Middels deze brief, het protocol en de werkinstructie hoop ik u voldoende te hebben 

geïnformeerd over wat er volgende week staat te gebeuren. In principe hanteren we dezelfde 

regels als bij normale toetsen met betrekking tot onregelmatigheden, maar zoals gezegd zullen 

we uiteraard met coulance omgaan met onze leerlingen wanneer er iets mis gaat. Opzettelijke 

fraude of een poging daartoe wordt echter ook nu niet getolereerd. 

 

We zullen uiteraard rekening houden met deze nieuwe omstandigheden wat betreft de lengte 

van de toetsen en het soort vragen dat gesteld wordt. We hebben er ook alle begrip voor dat 

deze manier van toetsen even wennen zal zijn en mogelijk extra spanning met zich mee zal 

brengen. We zullen ons best doen om de leerlingen de komende dagen hierop voor te bereiden 

en van tevoren gerust te stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 

 


