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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van klas 1 t/m 5 

 

 

Zwolle, 8 april 2020 

Kenmerk: 2020/190/krk 

Betreft: Onderwijs en toetsing op afstand 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling,  

  

Hieronder een aantal zaken die in deze fase van het afstandsonderwijs wat extra aandacht verdient, 

graag uw/jouw aandacht hiervoor. 

 

Algemeen 

Onderwijs op afstand is wezenlijk anders dan onderwijs op school in een lokaal. Dit betekent dan ook 

een aanpassing van ons allen om het onderwijs zo succesvol mogelijk door te laten lopen. Docenten, 

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zijn hier volop mee bezig.  

 

Normaal gesproken geeft het maken van toetsen voor een cijfer een leerling en zijn/haar 

ouder(s)/verzorger(s) een beeld van hoe hij of zij ervoor staat. Het is een manier om ontwikkeling te 

meten. Op Thorbecke hanteren we vervolgens de overgangsnormen, die dan bepalen naar welk 

niveau en welke jaarlaag een leerling doorstroomt.  

Ontwikkeling is uiteraard ook op een andere manier vast te stellen en in deze fase zullen we dat ook 

moeten doen. Docenten kunnen op verschillende manieren zicht houden op de ontwikkeling van een 

leerling, bijvoorbeeld: 

 

 opdrachten nakijken en voorzien van feedback en/of een beoordeling; 

 afname van een (formatieve) toets op afstand; 

 een mondeling via beeldbellen; 

 beoordelen van betrokkenheid en inzet tijdens afstandsonderwijs. 

Docenten zijn verantwoordelijk voor de bewaking van de leerdoelen en eindtermen die voor hun vak 

centraal staan. Dit is ook de basis van het onderwijs dat (op afstand) gegeven wordt. We verwachten 

dat leerlingen doen wat er van ze verwacht wordt. Het volgen van lessen en het maken van 

opdrachten is dus essentieel. Alleen op die manier kan een docent een reëel beeld krijgen van de 

ontwikkeling van een leerling.  

 

De overgangsnormen zullen er dit jaar anders uitzien, rekening houdend met bovenstaande. We zullen 

duidelijk communiceren welke criteria geldend zullen zijn voor een bevordering. Meer informatie over 

de overgangsnormen volgt in de komende weken. 

  
Klas 1 t/m 3 
Vorige week is gecommuniceerd dat leerlingen in klas 1 t/m 3 geen toetsen 
voor een cijfer krijgen. Deze afspraak geldt in ieder geval t/m 22 april. 
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Docenten kunnen wel formatief toetsen, dit zijn signaleringstoetsen zodat de docent inzicht krijgt in 
hoe ver de leerling op dat moment gevorderd is met de leerstof. Deze toetsen kunnen ook buiten de 
les om afgenomen worden; docenten communiceren dit met leerlingen. 

 
Klas 4 en hoger (m.u.v. examenklassen) 
In de klassen 4 en hoger kan er wel worden getoetst voor een cijfer. Deze toetsen worden digitaal, op 
afstand, afgenomen. Toetsen die digitaal afgenomen worden, vragen extra aandacht. Wij snappen 
goed dat deze vorm van ‘thuistoetsing’ fraudegevoelig is. De vakgroepen doen er alles aan om de 
fraudegevoeligheid zo klein mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het geven van een open boek toets 
of door de vragen en antwoorden zoveel mogelijk te husselen, waardoor er een bijna individuele toets 
ontstaat.  
Aan ouder(s)/verzorger(s) de vraag om, indien mogelijk, toezicht te houden op het gebruik van 
hulpmiddelen of andere zaken die fraude in de hand kunnen werken tijdens de online toets. Het 
afnamemoment van de toets en de toegestane hulpmiddelen zijn te vinden in de magister agenda van 
de leerling. 
 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de schoolleiding, 

Hiske Kromdijk 

Directeur 

 


