
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 1 juli tot en met vrijdag 5 juli. Maandag tot en met donderdag zijn de 
(PTA-)toetsen van de vakken. Vrijdag is de herkansing. Toetsen die je in deze toetsweek maakt, 
kunnen niet gelijk vrijdag herkanst worden. (maar pas bij de volgende herkansing in leerjaar 4) 
 
In de toetsweek is er ook een voorlichting voor alle klassen over social media en gameverslaving. 
Vorig schooljaar hebben ouders en leerjaar 2 hier reeds voorlichting over gehad. Dit is een vervolg 
hierop omdat wij ervaren dat dit een belangrijk onderwerp is in deze leeftijdsgroep. Wij hebben 
opnieuw hiervoor de organisatie Be Aware gevraagd om onze leerlingen over dit actuele onderwerp 
te informeren en discussiëren in het kader van de themalessen  van MY future.  
Be Aware hierover: “Dat mobieltje, gamen en series kijken…Jongeren merken zelf dat ze er eigenlijk 
veel mee bezig zijn. Hoeveel tijd neemt het eigenlijk van je in beslag. Bepaal jij of jouw telefoon/game 
wat je doet? Hoe belangrijk is het moment van plaatsen van bericht of foto op social media eigenlijk? 
Wie heeft er ook wel eens nadelige gevolgen van ervaren? Met de stemkastjes hebben we stellingen. 
Op deze manier kunnen we bewust-zijn creëren en gedragsverandering in werking zetten.” 
 
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).  
Er zijn die dag geen lessen voor leerjaar 3. Maak je geen gebruik van de herkansing, dan ben je vrij.  
 
Ook zie je in het rooster staan dat er uren staan ingepland voor leerlingen die nog toetsen of CKV-
opdrachten hebben open staan. Vakdocenten bekijken nu om welke leerlingen en welke toetsen / 
opdrachten  het gaat. Er volgt een overzicht wie, wanneer verwacht wordt.  
 
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 voorbereidt 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 


