
 

 

 
 
 
 
 
 
Aan:  examenleerlingen/ouder(s)/verzorger(s) van het Willem de Zwijger College 

Betreft: bijlage bij brief SIVOG ‘schoolexamens kunnen toch worden afgenomen’  

  Organisatie toetsperiode 3 examenleerlingen Willem de Zwijger College  

 

 

Bussum, 18 maart 2020 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), beste leerling, 

 

Na de mededeling van minister Slob hebben we ons als examencommissie gebogen 

over de organisatie van TP3. Gezien de voorwaarden die worden gesteld aan het naar 

school laten komen van groepen examenleerlingen - zie SIVOG-brief - hebben we het 

volgende besloten: 

 

1. TP3 wordt aangeboden in afgeslankte vorm. Schriftelijke toetsen duren 

maximaal 60 minuten exclusief extra tijd. 

2. De schriftelijke toetsen worden afgenomen in kleine groepen, conform RIVM-

richtlijnen, waarbij we 1,5 meter afstand in acht nemen. 

3. De mondelingen komen te vervallen en worden vervangen door of een 

schriftelijke toets van 60 minuten of een alternatieve opdracht.  

4. Het scheikundepracticum V6 vervalt. 

5. Het scheikundepracticum H5 wordt voor alle leerlingen afgenomen. 

6. Het CPE tekenen zal op school worden georganiseerd. 

7. Leerlingen die ziek zijn tijdens de reguliere toetsweek (TP3) kunnen de toets 

inhalen en behouden het recht op één herkansing.  

8. Leerlingen die klaar zijn met hun toets mogen het lokaal verlaten. 

 

Belangrijke data: 

1. De toetsweek vindt plaats van maandag 30 maart t/m woensdag 8 april. Rooster 

volgt uiterlijk maandag 23 maart. 

2. Donderdag 9 april uiterlijk 12.00 uur inleveren cijfers. 

3. Donderdag 9 april Magister open voor inschrijving herkansingen tot 17.00 uur. 

4. Vrijdag 10 april vanaf 16.00 uur rooster herkansingen bekend. 

5. Dinsdag 14 t/m donderdag 16 april inhaaltoetsen, herkansingen en herexamens 

SE-vakken. 

6. Vrijdag 17 april 12.00 uur cijfers inhaaltoetsen, herkansingen en herexamens in 

Magister. 

7. Vrijdag 17 april vanaf 12.00 uur controle SE-kaarten op volledigheid. 

8. Woensdag 22 april worden SE-kaarten digitaal naar leerlingen gestuurd. 

9. Donderdag 23 april leerlingen mailen een scan of een foto van ondertekende 

SE-kaart naar de leerlingenadministratie. 

10. Maandag 4 mei deadline inleveren cijfers DUO. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen alle leerlingen veel succes met de aankomende toetsperiode. Let wel, dit 

alles is onder voorbehoud van verdere besluiten van de overheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de schoolleiding, 

 

De examencommissie van het Willem de Zwijger College 

 

 
 
 
 


