
 
 
 
 
 
Tubbergen, 22 april 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen van 4B, 4K en 4GM,  
 
Vandaag zijn de laatste schoolexamentoetsen van ronde 1 afgenomen. Onze complimenten voor de 
leerlingen. Ze waren blij en opgelucht dat de toetsen door mochten gaan en hielden zich netjes aan 
de afspraken. Een enkele keer was het nodig dat we hen hielpen met de 1,5 m. afstand, verder liep 
het erg goed. Mede door uw kind voelden wij ons ook veilig en konden surveillanten hun werk doen. 
 
Nog twee rondes schoolexamens: 
Na de meivakantie start de volgende ronde schoolexamens: 

2e ronde: 7 mei t/m 15 mei 
3e ronde: 25 mei t/m 29 mei 

 
Wie maken er toetsen tijdens de 2e ronde? 

• Elke eindexamenleerling die door ziekte (of vanwege een zieke huisgenoot) de toetsen in 
de 1e ronde niet heeft kunnen maken, maar daartoe nu wel fysiek in staat is. Zo niet, dan 
s.v.p. melden bij de administratie.  

• Elke eindexamenleerling die een herkansing heeft aangevraagd. Let op: de herkansing 
moet door de leerling zelf worden aangevraagd via Itslearning; zie hieronder. 

• Voor enkele groepen zijn er nog reguliere schoolexamens, die staan dikgedrukt in het 
overzicht. 

 
Herkansing zelf aanvragen, vóór 29 april (18.00 uur) 

Je kunt je herkansing uiteraard pas aanvragen, nadat de cijfers van gemaakte toetsen 
bekend zijn. Docenten plaatsen cijfers van de 1e ronde uiterlijk maandag 27 april in 
Somtoday. Als je dan een toets wilt herkansen in de 2e ronde (7 mei t/m 15 mei), vraag je 
dat voor woensdag 29 april (18.00 uur) aan via het volgende vak in ItsLearning:  

4B: CN-4BT-herkansing 
4K: CN-4KT-herkansing 
4GM: CN-4GMT-herkansing 

 
Wat is het rooster voor de 2e ronde? 

Het rooster is nog niet in detail klaar. In het overzicht dat we als bijlage meesturen is al 
wel te zien op welke dag een vak getoetst zal worden. Het persoonlijke rooster (met 
lokaal en tijd) ontvangt de leerling begin mei via ItsLearning. 

Hoeveel toetsen mag je herkansen? 
• Iedereen mag in totaal twee toetsen herkansen. 
• Je mag die twee herkansingen spreiden over de 2e en de 3e ronde, maar dat hoeft niet: je 

mag dus ook je twee herkansingen gebruiken in de 2e ronde of in de 3e ronde. 
• Als je in de 2e of de 3e ronde nog toetsen moet inhalen, omdat je ziek was, dan is dat niet 

van invloed op je herkansingsrecht: ook dan heb je het recht twee toetsen te herkansen. 
 
  



 
 
 
 
Wanneer hoor je of je geslaagd bent? 
Dat hoor je op donderdag 4 juni 2020. Voor die tijd heb je wel zicht op jouw cijfers, maar die cijfers 
moeten we nog goed controleren. De definitieve uitslag hoor je daarom van ons, op 4 juni 2020 dus. 
Leerlingen die nog niet geslaagd zijn of een cijfer willen verbeteren kunnen herkansen via de 
resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets). 
 
Opnieuw vragen we aandacht voor het volgende:  
Richtlijnen RIVM 

• Afstand houden: op het plein, op weg naar het lokaal, in het lokaal en op 
weg naar huis. 

• Het aantal leerlingen in een lokaal is klein, we houden meer dan 1,5 m. 
afstand aan.  

• Leerlingen met klachten of waarvan een gezinslid koorts heeft of ziek is 
blijven thuis. Ouders melden dit bij de administratie. 

• Tussendoor en aan het einde van de dag maken we tafels, stoelen enz. schoon.  
• Na een toets gaan leerlingen direct naar huis. Ze mogen niet blijven om na te praten etc. 

 
Wie zich niet aan onze regels wil houden, sturen we naar huis. Ter bescherming van andere 
leerlingen en ter bescherming van ons personeel. In dat geval nemen we contact met de 
ouders/verzorgers op. 
 
Veel succes met alles. 
Let op elkaar, help elkaar en blijf gezond!  
 
 
Voor nu wensen wij u en jullie een prettige, rustige en zonnige meivakantie toe! 
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