
 
Na de kerstvakantie is de tweede toetsweek voor de bovenbouw. In deze toetsweek maak je voor 
veel vakken een PTA-toets die meetelt voor je examen. Een belangrijke week dus. Je hoopt natuurlijk 
op een goede cijfers. 
 
Maar een toetsweek als je net twee weken vakantie hebt gehad? Aan de ene kant heb je wel de tijd 
om je goed voor te bereiden. Maak hier van te voren een goede planning voor zodat niet alles op het 
laatst moet gebeuren. Toch ben je misschien ook bang dat je weer veel vergeten bent als je twee 
weken niet op school bent geweest. 
Dat begrijpen we goed en vandaar dat we de volgende oplossing hebben bedacht: opfrisuren. 
 
We beginnen de toetsweek met een opfrisdag op maandag. Er komt voor die dag een speciaal 
rooster.  
Na de dagstart volg je twee “opfrisuren”. Er zijn opfrisuren voor Nederlands (oefenen met een Kijk- 
en luistertoets), Engels, wiskunde, Duits, economie, NASK, aardrijkskunde  en biologie. De vakken 
kies je zelf: vakken waar je niet zo goed in bent of vakken waarvan je een belangrijke uitleg hebt 
gemist. Die vakken geef je hieronder aan. Iedereen is verplicht om 2 vakken op te geven en aanwezig 
te zijn met de boeken voor dat vak.  
Voor de vakantie ontvang je het rooster voor die eerste dag. We proberen met ieders wensen 
rekening te houden.   
 
Iedere toetsdag begint ook met een studieuur. Dat doe je bij je mentor. Je krijgt 1 lesuur om je extra 
goed voor te bereiden op de toets van die dag. Mochten er nog kleine problemen zijn, dan kun je 
vragen of de vakdocent nog tijd heeft om je even te helpen. Dat zal misschien niet altijd mogelijk zijn 
omdat de docent moet lesgeven of surveilleren.  
 
In ieder geval wensen we iedereen heel veel succes met de toetsen! 
 
 
Naam:  ____________________________________________________________________ 
 
Klas: ________________________ 
 
 
Ik wil op maandag 8 januari een opfrisles voor de volgende vakken. (geef ook een derde keus aan 
voor het geval dat de andere keuzes vol zitten) 
 

Ik wil een opfrisuur voor(3 vakken invullen) Huidige cijfer voor dat vak. 
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_____________________________________                   
 
Handtekening leerling 


