
 

Zwolle, 3 november 2021 

 

Betreft: Toetsweek bovenbouw 

 

Geachte ouder(s)verzorger(s) van leerlingen uit klas 4, 5 en 6, 
 
Van maandag 8 november t/m dinsdag 16 november staat de eerste toetsweek van dit 
schooljaar gepland. De organisatie van de toetsweek is vergelijkbaar met de wijze waarop de 
laatste toetsweek van vorig jaar was georganiseerd. In deze brief willen we een aantal punten 
rondom de toetsweek in de bovenbouw (nogmaals) onder de aandacht brengen. 
 
Absentie en te laat 
Indien uw zoon/dochter in de toetsweek absent is, dan meldt u dat telefonisch of per email bij 

de coördinator én de absentenadministratie (absentie@celeanum.nl). Deze melding moet elke 

dag opnieuw gedaan worden.   

 

Een leerling die te laat is, mag nog tot 30 minuten na aanvang binnenkomen bij de toets. De 

eindtijd voor de toets blijft voor deze leerling hetzelfde. De leerling heeft dus minder tijd om 

de toets te maken.  

 

Herkansingen/inhalen 

Wanneer een leerling uit de bovenbouw absent is en de toets niet kan maken, dan wordt deze 

toets ingehaald op het herkansingsmoment Dat betekent dat de leerling dan niet meer kan 

herkansen. Bij absentie is de leerling de herkansing kwijt.  

 

Deze regel is afgeleid van ons examenreglement. Voor de volledigheid citeren we hier het 

artikel van het examenreglement waarin dit opgenomen is. 

 

“Een leerling uit leerjaar 4 of 5 mag maximaal vier herkansingstoetsen uit het desbetreffende 

leerjaar maken. Voor leerjaar 5 periode 4 zie artikel 6.8.10. Een leerling uit leerjaar 6 mag 

maximaal drie herkansingstoetsen uit het desbetreffende leerjaar maken. Bij ziekte dient de 

leerling een inhaaltoets te maken en vervalt de herkansing van de periode. 

 

Indien er meerdere toetsen gemist worden en het niet meer mogelijk is om alles op het 

herkansingsmoment in te halen, worden er met de leerling andere afspraken gemaakt.  

 

BiNaS 
De leerlingen uit klas 6 krijgen een BiNaS van school waar zij tijdens de toets (na, sk, bi) gebruik 
van kunnen maken. De leerlingen uit klas 4 en 5 moeten hun eigen BiNaS meenemen. Klas 4 
mag de BiNaS gebruiken bij natuurkunde en scheikunde. In klas 5 mag de BiNaS ook bij 
biologie worden gebruikt. 
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We wensen alle leerlingen een hele voorspoedige toetsweek toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G. Top    W. Van Oossanen   A.F.M. Boks 
Coördinator klas 3 en 4   Coördinator klas 5 en 6   Conrector bovenbouw 
gtop@celeanum.nl  wvanoossanen@celeanum.nl  aboks@celeanum.nl 
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