
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van 5 havo 

 

 

Zwolle, 30 maart 2020 

Kenmerk: 2020/185/boo/app 

Betreft: aangepast toets-rooster en toets-stof 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Wat beleven we een vreemde tijd met elkaar. Dachten we alles voor de eindexamenleerlingen op 

orde te hebben, worden de centrale examens afgeschaft……. Een situatie die we nog nooit 

hebben meegemaakt en die bij veel leerlingen en docenten flink is binnengekomen. De 

schoolexamencijfers bepalen straks of een leerling geslaagd is of niet. We zijn in afwachting van 

de nieuwe slaag-/zakregeling die opgesteld wordt vanuit het ministerie.  

Door het vervallen van de centrale examens is er meer ruimte gekomen om de schoolexamens af 

te ronden. Deze afronding vindt plaats in de komende periode, te beginnen met het afronden van 

de nog niet gemaakte schoolexamens van toets-week 3. Deze schoolexamens worden nu 

afgenomen in de periode van 6 t/m 22 april. 

  

In deze brief is de planning van de schoolexamens te vinden. Daarnaast staat opnieuw vermeld 

wat de toets-stof is. In de meeste gevallen geldt dat er geen wijziging is opgetreden ten opzichte 

van de eerder verstuurde planning. Soms heeft echter het wegvallen van het centraal examen 

geleid tot een wijziging.   

 

Het persoonlijke toets-rooster komt in Zermelo te staan op het moment dat het klaar is. De 

verwachting is dat dit in de loop van volgende week beschikbaar is. 

 

De schoolexamens worden afgenomen in de gymzalen. Voor de afname hebben we richtlijnen 

opgesteld om te voldoen aan de voorschriften die door het RIVM zijn opgesteld. Deze richtlijnen 

zijn bij deze brief bijgevoegd.  

 

Het is van groot belang dat bijgevoegde overzichten goed doorgelezen worden. Het is raadzaam 

om ze te printen en ergens op te hangen en de afspraken in een (digitale) agenda te noteren. 

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de vakdocent, de mentor of de studieleider. 

 



In de periode van 6 t/m 22 april zullen de cijfers voor de examenleerlingen niet zichtbaar zijn in 

magister.  

 

Op donderdag 7 mei zullen alle betrokken docenten en mentoren in overleg met de studieleiders 

inventariseren hoe de examenleerlingen ervoor staan. Op vrijdag 8 mei zal de mentor met de 

leerlingen contact opnemen om te bespreken welke toetsen er het beste herkanst kunnen 

worden.  

 

De periode van 11 mei t/m 29 mei zal helemaal in het teken staan van herkansen en inhalen. 

Informatie over de organisatie van deze periode wordt op een later moment verzonden.  

 

Tot slot: vanaf vandaag staan er weer lessen voor de examenklassen op het rooster. Op deze 

lesmomenten zijn de vakdocenten in principe beschikbaar voor vragen. De focus moet de 

komende week komen te liggen op het voorbereiden van de schoolexamens. De vakdocenten 

zullen aangeven wat er van leerlingen verwacht wordt op deze ingeplande lesmomenten.  

 

Wij wensen jullie heel veel succes met de voorbereiding. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mevr. M. Appelmelk 

dhr. A. Boks                                   

studieleiders 4 en 5 havo  

 

  



5H – Aangepast toets-rooster en toets-stof 

 

Datum Vak Begintijd Toets stof incl. aanpassing 

Maandag 6 april Tekenen 8.30 uur Toetsweektoets wordt ingekort. 
50 min i.p.v. 100 min. 
 

 Tekenen Aansluitend op toets Inhaaldag voor leerlingen die 
nog SE-werk moeten afronden 
(informatie via docent). 

Dinsdag 7 april Geen toetsen 

Woensdag 8 april Economie 8.30 uur:  5H4, econ 1 
10.30 uur:  econ 2, econ 3 

Geen wijziging t.o.v. PTA. 
 

Donderdag 9 april 
 

Informatica  Tussentoets van 17-03; 
onderwerp: security (zie PTA). 

Vrijdag 10 april Goede vrijdag; geen toetsen 

Maandag 13 april Tweede paasdag; geen toetsen 

Dinsdag 14 april Scheikunde 11.00 uur Geen wijziging t.o.v. PTA. 

Woensdag 15 april Aardrijkskunde 9.00 uur Toetsweektoets: wordt 
ingekort. 
Een deel van de toetsweektoets 
wordt gereserveerd voor 
inhalers van de stapeltoets en 
leerlingen die deel 2 van de 
stapeltoets nog moeten maken. 
 

Donderdag 16 april  Biologie 9.00 uur Digitale toets thuis maken. 
Thema's transport (thema 4) en 
afweer (thema 6). 

Vrijdag 17 april Bedrijfseconomie 10.30 uur Toets wordt ingekort: 90 min. 
i.p.v. 120 min. 
Alleen de lesbrief het 
resultaat (herhaling stof van de 
lesbriefmarktverovering komt te 
vervallen). 
 

Maandag 20 april Geen toetsen 

Dinsdag 21 april Geschiedenis 8.30 uur:  5H1, 5H3 
10.30 uur:  5H2, 5H4 

Toetsweektoets wordt ingekort: 
50 min i.p.v. 100 min. Minder 
stof. 
Tijdvak 5 t/m 10 (hoofdstuk 5 t/m 
10 informatieboek) komt te 
vervallen. 
 

 Natuurkunde 12.30 uur  Toetsweektoets: minder 
herhalingsstof. 
Herhaling: spanning, rek en 
elasticiteit (H3 par 5) vervalt. 

Woensdag 22 april Duits 11.00 uur Geen wijziging t.o.v. PTA. 

 

Op de volgende pagina staat het schema van aanpassingen van het PTA 



Schema van aanpassingen van toetsen en toets-stof 

Wijzigingen/verlichting t.o.v. PTA 
5 Havo 

Nederlands Tussentoets: Verwerkingsopdracht literatuur mag de leerling thuis maken. 
Inleveren voor start toets-week. 
 
Toetsweektoets leesvaardigheid vervalt. De eindtermen ‘leesvaardigheid’ zijn 
gedekt in de toets ‘argumentatieleer’ uit kwartiel 2.  

Engels Mondeling wordt digitaal afgenomen, terwijl leerlingen thuis zijn. Afname 
tussen 26-3 en 7-4. 
Wordt ingeroosterd. Leerling op roostermoment thuis beschikbaar. 

Duits Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Frans Mondeling wordt digitaal afgenomen, terwijl leerlingen thuis zijn. Afname 
tussen 26-3 en 7-4. 
Wordt ingeroosterd. Leerling op roostermoment thuis beschikbaar. 
Tussentoets leesvaardigheid van week 12 vervalt. 

Aardrijkskunde Toetsweektoets: wordt ingekort. 
Een deel van de toetsweektoets wordt gereserveerd voor inhalers van de 
stapeltoets en leerlingen die deel 2 van de stapeltoets nog moeten maken. 

Geschiedenis Toetsweektoets wordt ingekort: 50 min. i.p.v. 100 min.  
Toetsweektoets: minder stof. 
Tijdvak 5 t/m 10 (hoofdstuk 5 t/m 10 informatieboek) (25%) komt te vervallen. 
Is al eerder getoetst. 

Economie Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Bedrijfseconomie Toets wordt ingekort: 90 min i.p.v. 120 min. 
Alleen de lesbrief het resultaat (herhaling stof van de lesbriefmarktverovering 
komt te vervallen). 

Natuurkunde Toetsweektoets: minder herhalingsstof. 
Herhaling: spanning, rek en elasticiteit (H3 par 5) vervalt. 

Scheikunde Toetsweektoets: blijft behouden in dezelfde vorm. 

Biologie Toets wordt digitaal afgenomen. 
Thema's transport (thema 4) en afweer (thema 6). 

Wiskunde A Toetsweektoets vervalt. 
Toets wordt vervangen door inleveropdracht die leerlingen thuis maken 
(informatie via de vakdocent). 
Stof: Hoofdstuk 10  Domein D Verandering. 
Gewicht wordt 2 i.p.v. 4. 

Wiskunde B Toetsweektoets vervalt. 
Eindtermen al getoetst in eerdere SE’s. 

Tekenen Toetsweektoets wordt ingekort: 50 min. i.p.v. 100 min. 
Inhaaldag voor gemist SE-werk op ma 6-4. 

Informatica Tussentoets van 17-03 wordt verplaatst naar do 9-4. 
Toets-stof ongewijzigd. 

BSM Inhaaldag voor gemist SE-werk na de meivakantie. 

 
 
Op de volgende pagina staan de richtlijnen voor de afname van de schoolexamens 
  



Richtlijnen voor de toets week 
 

Het is een hele klus om ervoor te zorgen dat aan alle richtlijnen van het RIVM voldaan wordt én 
er een schoolexamen voor onze examenkandidaten op school plaats kan vinden. We vragen de 
examenkandidaten daarom om de instructies hieronder na te leven, de instructies van de 
surveillanten op te volgen en er zelf voor te zorgen dat er minimaal 1,5 meter afstand gehouden 
wordt van elkaar. 
 
 

Heb je (lichte) klachten als (neus)verkoudheid, hoesten, koorts en/of griep, dan meld je je   
's morgens telefonisch af voor de toets. Je komt dus niet naar school! 
Je kunt naar huis worden gestuurd als je (milde) symptomen vertoont. 
In de periode van 7 tot en met 17 mei kan de toets worden ingehaald. Dat gaat niet ten koste van 
een herkansingsmogelijkheid. Hierover volgt later bericht. 
 

 
 
In de gymzaal wordt het maximaal 17 graden. Trek een warme trui aan! 
 
 
Werkwijze toets week 
 
 
1 De toetsen worden afgenomen in de gymzaal. Iedere leerling heeft een plaats die voldoet 

aan de richtlijnen van het RIVM.  
 
2 De leerling neemt –zo mogelijk- een desinfecterend doekje mee, zodat de leerling de tafel 

extra schoon kan maken. 
 
3 Als een leerling op school komt voor een toets, volgt hij/zij de instructies van het 

personeel die de leerling naar de juiste zaal verwijst. De leerling gaat via de noodingang 
van de gymzaal naar de plaats en wacht daar op zijn/ haar plaats tot de toets begint.  

 
4 De toetsen liggen al op de tafels in de gymzaal. De toets mag pas geopend worden als de 

surveillant dit aangeeft.   
 
4 Tijdens de toets is er geen mogelijkheid voor toiletbezoek. 
 
5 De leerling hangt de jas over de stoelleuning. De tas op de grond, de telefoon 

uitgeschakeld in de tas. 
 
6 Is de leerling klaar met de toets? Dan levert hij/ zij de toets in, tekent zijn/haar naam af en 

verlaat de zaal. De leerling gaat dan direct naar huis.  
 
7 Leerlingen die extra tijd mogen gebruiken, maken de toets ook in de gymzaal. 
 
8 Leerlingen die een laptop mogen gebruiken, maken de toets in het leerwerkhuis (lokaal 

006-008). Na iedere toets wordt de laptop schoongemaakt. 
        


