Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 3

Maastricht,
Onderwerp:

23 april 2020
SE-toetsen leerjaar 3 en overgang naar leerjaar 4

Beste leerlingen en ouders,
Er bereiken ons berichten dat er ouders en leerlingen zijn die zich zorgen maken over het
overgangsproces van de 3e-jaars leerlingen. U ontvangt daarom deze brief waarin wij u
nader informeren.
Zoals we al eerder gecommuniceerd hebben, zullen we in leerjaar 3 uitsluitend nog de
resterende SE-toetsen afnemen. De overgangstoetsen komen allemaal te vervallen. Voor
vakken met SE-toetsen in leerjaar 3, zullen de resultaten van de SE-toetsen meewegen bij
de overgang naar leerjaar 4. Voor vakken die geen SE-toetsen hebben in leerjaar 3, zullen
de eerder behaalde resultaten op de overgangstoetsen en het advies van de vakdocent
bepalen of een leerling over kan naar leerjaar 4.
Vanaf donderdag 14 mei start het inhalen van de toetsweek van SE3, die eigenlijk in maart
zou hebben plaatsgevonden. Het rooster hiervoor en de toetsstof zullen uiterlijk donderdag
7 mei in Somtoday staan. Alle toetsen zullen op afstand worden afgenomen via het
programma Socrative. Na de vakantie zullen we oefentoetsen aanbieden, zodat de
leerlingen van tevoren met dit programma kunnen oefenen. We willen immers niet dat een
leerling pas op het moment dat een toets gemaakt moet worden, erachter komt dat het
niet werkt of dat hij of zij niet goed weet hoe het moet!
Van belang is dat de leerlingen thuis een werkende internetverbinding hebben en een
computer, laptop of tablet ter beschikking hebben. Het maken van een toets via de
telefoon wordt sterk afgeraden. Mocht er onverhoopt een probleem zijn met het digitale
device van uw kind, neem dan contact met ons op. In uiterste gevallen zullen we proberen
om een laptop te regelen. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Wij gaan er echter van uit
dat dit niet nodig zal zijn omdat uw kind tot nu toe gewoon digitaal onderwijs heeft kunnen
volgen.

Leerlingen die gebruik willen maken van hun recht op tijdsverlenging en/of Kurzweil,
mogen hun toetsen op school komen maken. Dit omdat er via het online programma geen
mogelijkheid is voor tijdsverlenging of voorleesfunctie. Indien uw kind hiervan gebruik wil
maken, laat ons dat dan even weten via mail naar examens@vmbomaastricht.nl. Zo weten
wij op hoeveel leerlingen we per toets kunnen rekenen.
Na afloop van deze toetsweek volgt een aantal dagen waarop leerlingen eerder gemiste SEtoetsen kunnen inhalen. We inventariseren momenteel om welke SE-toetsen het per
leerling precies gaat, hiervan krijgen jullie uiterlijk vrijdag 8 mei een overzicht.
Tot slot: voor de overgang naar leerjaar 4 is het belangrijk dat alle SE’s uit leerjaar 3 zijn
afgerond. We willen u daarom op het hart drukken dat het van groot belang is dat uw kind
bij alle geplande toetsen (digitaal) aanwezig is. De reguliere regels voor ongeoorloofde
afwezigheid bij toetsen blijven van kracht.
Mocht uw kind wegens ziekte echt niet in staat zijn om een bepaalde toets te maken, meld
hem/haar dan van tevoren af via mail naar examens@vmbomaastricht.nl.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, stel deze dan gerust!
Dit kan via examens@vmbomaastricht.nl of a.aben@stichtinglvo.nl.
Hartelijke groet,

Aukje Aben
Teamleider bovenbouw

