Breda, 17 maart 2021

Beste leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),

In het bericht van 25 februari stond het volgende fragment:
Welke zaken worden de komende weken onderzocht?
We vinden het belangrijk om de komende weken aandacht te besteden aan het welzijn van
de leerlingen na een lange thuiswerk-periode. De eerste drie weken van maart worden er dan
ook geen summatieve toetsen afgenomen. We streven ernaar half maart bekend te maken of
hierna wel weer toetsen afgenomen zullen gaan worden en zo ja, op welke manier.
Inmiddels hebben we besloten hoe we de komende twee maanden een beperkt aantal toetsen per
vak op een veilige manier gaan afnemen. We doen dit op de volgende manier:
1. Er wordt gebruik gemaakt van maximaal 10 toetsdagen per klas.
2. Op deze dagen wordt geen les gegeven, maar komen alle leerlingen uit een klas gelijktijdig
naar school om 2 toetsen te maken. Per klas zijn hiervoor twee lokalen beschikbaar, zodat
de leerlingen uit de A- en B-groepen gescheiden blijven en onderling 1,5 meter afstand
kunnen houden.
3. De toetsdagen worden evenwichtig verspreid over de periode, zodat toetsdruk(te) wordt
voorkomen. Als een leerling niet kan deelnemen vanwege ziekte of Corona-gerelateerde
klachten, mist hij/zij slechts 2 toetsen. Deze kunnen later worden ingehaald op afspraak met
de docenten.
4. De eerste toetsdag is op maandag 29 maart. De leerlingen ontvangen uiteraard tijdig
informatie om zich hierop voor te kunnen bereiden.
Schriftelijke toetsing zal bijdragen aan het inzichtelijk maken van de studievoortgang voor zowel de
leerling zelf, als de ouders/verzorgers en betrokken docenten. Hiernaast zal ook de de inzet van
andere werkvormen veel informatie opleveren op het gebied van kennis (“ik weet ...”), vaardigheden
(“ik kan...”) en attitude (“ik wil me ontwikkelen op het gebied van....”). Informatie uit beide
processen zal gebruikt worden in de overgangsprocedure. We informeren u hierover in een later
stadium.

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

