
Beste ouders en leerlingen van leerjaar 3, 
 
In deze mail ontvangen jullie belangrijke informatie over de  vierde toetsweek van leerjaar 3.  
De toetsweek is van maandag 25 juni tot en met vrijdag 29 juni. Maandag tot en met donderdag zijn 
de (PTA-)toetsen van de vakken. Vrijdag is de herkansing; zowel voor leerjaar 2 als voor 3. Toetsen 
die je in deze toetsweek maakt, kunnen niet gelijk vrijdag herkanst worden. (pas bij de volgende 
herkansing in leerjaar 4) 
 
Bijgaand vind je het rooster van de toetsweek. De dagindeling ziet er als volgt uit: 
 

 9.00 – 09.15:      korte dagstart met de klas en mentor. 

 9.15 – 10.15:      studieuur: onder begeleiding van de mentor ga je nog een uur voorbereiden 
op de toets.  

 10.15 – 10.30:    pauze in de aula.  

 10.30 – 11.45:    afname (eerste) toets. Ben je klaar met de vaktoets, dan mag je 
(na minimaal een half uur)  het lokaal verlaten. Hierna zijn klas 3A t/m 3D vrij.  

 11.45 – 12.15:    pauze 

 12.15 – 13.30:    afname tweede toets voor 3 mavo.  
 
Mocht je nog extra uitleg nodig hebben, of wil je checken of je de stof goed begrepen hebt? 
Je kunt vragen of de vakdocent nog tijd heeft in de toetsweek om je die extra uitleg te geven. Maak 
hiervoor een afspraak met hem/haar per mail.  
 
Vrijdag is de herkansing. Hiervoor heb je een aanvraag ingediend die door je vakdocent en ouders is 
getekend (zo weten we welke toets we moeten klaarleggen en of de toets wel herkanst kan worden).  
 
Je bent om 9.15 uur aanwezig en gaat dan eerst tot 10.15 leren in het studieuur. Om 10.15 is er 
pauze. De herkansingen beginnen om 10.30 uur. Ben je klaar met de eerste toets, dan kun je 
aansluitend de tweede maken. We adviseren wel even een pauze te nemen. Die moet je in het lokaal 
doorbrengen. Na een half uur mag je het lokaal pas verlaten. Er zijn die dag geen lessen voor leerjaar 
3. Maak je geen gebruik van de herkansing, dan ben je vrij.  
 
Aan de ouders vragen we om samen met uw zoon of dochter het toetsprogramma door te nemen, 
ervoor te zorgen dat de leerling zich goed voorbereid op de stof, de benodigde materialen bij zich 
heeft, op tijd aanwezig is en hem of haar te helpen een werk/leerplanning te maken. 
 
Mocht u nog vragen hebben, bel of mail mij of de mentor van uw kind. 
Rest mij nog om iedereen veel succes te wensen met alle toetsen.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Robert Vink 
Leerjaarcoördinator lj3 
Communicatie 


