
 

Zwolle, 13 januari 2022 
 
Betreft: Toetsweek 2 en lessen ook via Teams te volgen 
 
Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Aanstaande dinsdag 18 januari begint de tweede toetsweek van dit schooljaar. In deze brief 
wil ik u informeren over een aantal zaken rondom de toetsweek en over de lessen in de 
komende periode. 
 
Het is in het belang van elke leerling om zoveel mogelijk toetsen in de toetsweek te kunnen 
maken. We doen hierbij dan ook een beroep op alle leerlingen om de maatregelen ter 
voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus, zeker in de toesweek, extra 
goed na te leven.  
 
We vragen alle leerlingen om in de toetweek: 
 

• Een zelftest af te nemen op de eerste toetsdag; 
• Minimaal twee keer in de toetsweek een zelftest te doen. Dit geldt voor iedereen, dus 

ook voor de gevaccineerde leerlingen; 
• Voor en na een toets niet op school te blijven en het vormen van grote groepen te 

voorkomen. Als de toets voorbij is, gaat de leerling direct naar huis; 
• Elke dag zoveel mogelijk plaats te nemen naast dezelfde leerlingen in een lokaal. Dit 

verkleint het aantal nauwe contacten bij een eventuele positieve besmetting; 
• Tijdens alle verplaatsingen in school een mondkapje te dragen. 

Verder hanteren we de bekende basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen en zorgen 
voor voldoende ventilatie in het gebouw.  
 
Een goede absentenregistratie is in de komende toetsweek belangrijk. Wanneer een leerling 
afwezig is, vragen wij de ouders om dit elke dag, voorafgaand aan de toets, telefonisch aan 
school door te geven (038 455 2820). Wij vragen de ouders expliciet om elke dag opnieuw te 
bellen. Dit geldt ook voor leerlingen die in quarantaine zitten. Absenties doorgeven via de app 
is niet mogelijk in de toetsweek.  
 
Mocht een leerling tijdens de toetsweek positief testen, dan verzoeken wij de ouders om dit 
zo snel mogelijk door te geven aan school. 
 
De komende weken zullen wij de lessen ook allemaal opstarten in Microsoft Teams. Leerlingen 
die in quarantaine zitten of om een andere reden thuis zijn, hebben zo de mogelijkheid om de 
lessen te volgen. De docenten richten hun aandacht op de leerlingen die fysiek aanwezig zijn 
en zullen dus geen hybride lessen verzorgen. Elk lokaal is inmiddels voorzien van een 
conferentiespeaker en microfoon, waardoor de les online goed te volgen is.  
 
  



 

Tot slot nog een mededeling voor leerlingen uit de bovenbouw.  
 
In ons examenreglement staat dat een leerling bij afwezigheid in de toetsweek de toets moet 
inhalen en dat daarmee de herkansing vervalt. Vandaag heeft de MR ingestemd met een 
gewijzigde regeling in verband met leerlingen die in de komende toetsweek in quarantaine 
zitten. De regeling rondom herkansingen in de tweede toetsweek is als volgt vastgesteld: 
 

• Een leerling die tijdens de toetsweek toetsen mist, moet – zoals gebruikelijk – de  
gemiste toetsen inhalen; 

• Een leerling die tijdens de toetsweek vanwege geoorloofde afwezigheid toetsen mist, 
behoudt het recht op herkansing over de toetsen die wél in de toetsweek zijn gemaakt; 

• Toetsen die buiten de toetsweek om ingehaald moeten worden zijn voor die leerlingen 
niet langer herkansbaar. 

Ik wens alle leerlingen heel veel succes toe in de komende toetsweek.  
 
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 
 
A.F.M. Boks, MEd 
conrector 


