
 

 

Bussum, 14 januari 2021 

 

Betreft: lock down, toetsen en 1,5 meter 

 

 

Beste leerling, ouder of verzorger, 

 

Met deze brief wil ik u informeren over de aanstaande toetsweek. Bovendien leg ik uit hoe wij 

omgaan met de anderhalve meter-maatregel die afgelopen dinsdagavond is afgekondigd. Tot 

slot doe ik een oproep. 

 

Toetsweek 

Ik berichtte u al dat alle toetsen die deel uitmaken van het schoolexamen (SE) op school 

plaatsvinden. Vanwege de recent aangekondigde anderhalve meter-maatregel, zijn er veel 

wijzigingen in het rooster van de schoolexamens. Kijk dus goed in Magister. 

 

Voor alle toetsen die geen deel uitmaken van het SE schreef ik eerder al: ‘Elk vak zal in 

toetsweek p2 worden afgesloten, in die zin dat wij van elke individuele leerling per vak willen 

weten of hij/zij de stof goed heeft verwerkt. De manier waarop dit wordt getoetst, kan (en zal 

in veel gevallen) afwijken van de reguliere toets.’ Inmiddels hebben wij een overzicht gemaakt 

van de manier waarop elk vak wordt afgesloten en wanneer en hoe dit gebeurt. Dit overzicht 

krijgt u later vandaag toegestuurd. Voor de leerlingen verschijnt het in Magister, zoals ze 

gewend zijn. 

 

Anderhalve meter 

De overheid heeft scholen opgeroepen voortaan weer anderhalve meter afstand tussen 

leerlingen in acht te nemen. Voor de toetsperiode die morgen begint, betekent dit dat wij 

maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat leerlingen zoveel als mogelijk anderhalve meter 

afstand tot elkaar hebben. Daarna komt er een periode dat alleen examenleerlingen op school 

zullen zijn om les te volgen. Wij overleggen volgende week over de manier waarop wij gaan 

organiseren dat deze leerlingen anderhalve meter afstand kunnen houden. Hierover zal ik u 

informeren. Daarna volgt er misschien een periode waarin alle leerlingen weer op school 

welkom zijn, mits zij anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Wij denken alvast na over de 

manier waarop wij dit – mocht de situatie zich voordoen – gaan organiseren. 

 

Toelichting op het toetsrooster niet SE-toetsen 

Bij het toetsrooster dat later vandaag in Magister verschijnt en dat wordt gemaild aan ouders, 

maak ik enkele opmerkingen: 

 de vakken Nederlands en Engels sluiten periode 2 af met een formatieve toets. Dit kan niet 

volgende week plaatsvinden, omdat de desbetreffende docenten dan bezig zijn met het 

afnemen van mondelinge toetsen bij examenkandidaten. Daarom vinden de toetsen 

Nederlands en Engels die geen deel uitmaken van het SE plaats in kalenderweek 4. De 

docenten zullen de leerlingen hierover nader informeren; 

 in het toetsrooster ziet u dat een aantal vakken worden afgesloten met duidelijk 

ingeroosterde toetsmomenten. Voor de andere vakken geldt dat zij afsluiten met toetsen 

die niet zijn ingeroosterd, bijvoorbeeld het schrijven van een werkstuk. In het rooster van 

volgende week van veel klassen lijken nogal veel ‘gaten’ te zitten. Het is de bedoeling dat 

deze worden ‘gevuld’ met deze niet-ingeroosterde toetsen; 

 voor veel klassen geldt dat het vak Frans wordt afgesloten met mondelinge toetsen. Dit 

gebeurt tijdens de reguliere lesmomenten die terug zijn te vinden in Magister. Die staan 

dus niet op het toetsrooster dat u later vandaag krijgt. 



 

 

 

Overigens: het aantal leerlingen van het Willem dat positief is getest en het aantal leerlingen 

dat in quarantaine moet is op het moment gelukkig heel laag. Dat houden we graag zo. Ik 

begrijp uit diverse bronnen dat er evengoed nog feesten en andere bijeenkomsten plaatsvinden 

waar jongeren zich niet aan de corona-maatregelen houden. Onze leerlingen wil ik oproepen 

hier niet aan mee te doen. Ik begrijp hoe aanlokkelijk het is om dit wel te doen, maar je kunt je 

eigen gezondheid en die van anderen er ernstig mee schaden. 

 

Tot slot: het is nogal een operatie om alles rondom de toetsen in goede banen te leiden. Er 

moet heel veel in heel korte tijd gebeuren. Hoewel we erg ons best doen om fouten te 

voorkomen, vrees ik dat er zo nu en dan toch iets mis zal gaan. Ik vraag hiervoor uw begrip. Als 

er iets mis gaat, spannen we ons in om het weer in orde te maken. 

 

Heeft u een vraag over bovenstaande, neemt u dan contact op met de mentor. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Jan Adels 

rector Willem de Zwijger College 

 


