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Beste leerlingen; Beste heer, mevrouw, 

 

Zoals aangekondigd in het bericht van mevrouw Klein, kom ik vandaag graag nog bij je 

terug over hoe we de komende tijd om zullen gaan met toetsen en inleveropdrachten 

voor een cijfer. Daarnaast nog enkele berichten van mijn kant over de gang van zaken 

vanaf aanstaande maandag. In deze brief richt ik mij tot de leerlingen. U, als ouder/ 

verzorger, ontvangt dit bericht ook en kunt zo de informatie meelezen die uw zoon of 

dochter van ons ontvangt. 

Laat mij beginnen met het maken van een compliment. Ik hoor van veel van mijn 

collega’s terug dat het merendeel van de leerlingen goed meedoet aan de online lessen 

en dat er wordt gewerkt binnen de afspraken die wij hiervoor hebben opgesteld. Ook 

iedereen heeft zijn camera aanstaan. Top! Wel wil ik je vragen je camera op jezelf te 

richten en niet op het plafond of de muur. De camera staat aan, zodat de docent en je 

medeleerlingen ook echt contact met je kunnen leggen. 

De schoolsluiting gaat nog wat langer duren en dat zal niet voor iedereen even 

makkelijk zijn. Houd vol, blijf je aan je schoolwerk en rooster houden, zodat er 

structuur is in je dag en laat het je mentor weten als het even wat minder gaat of als je 

vragen of zorgen hebt. Samen komen we ook deze tijd weer door. 

Herstart lessen in de examenklassen 

Vanaf aanstaande maandag pakken we de fysieke lessen voor de examenklassen weer 

op. Zoals eerder gemeld, in halve groepen. Via meneer Joosen heb je de indeling in A- 

en B-groepen ontvangen. Wij kunnen niet afwijken van deze verdeling; houd je daar 

dus goed aan. 

Om de drukte in de aula tijdens de pauzes meer te spreiden, hebben we besloten dat 

leerlingen uit mavo 4 voorlopig de tijden van de onderbouwpauzes aan zullen houden. 

Dit betekent dat leerlingen uit mavo 4 na het 2
e

 lesuur (om 9.40 uur) eerst pauze 

hebben en dat daarna het 3
e

 uur start; en dat zij na het 5
e

 lesuur (om 11.40 uur) eerst 

pauze hebben en dat daarna het 6
e

 uur start. 

Sommige clustergroepen zullen iets te groot zijn om de 1,5 meter in een lokaal goed 

te kunnen waarborgen. In dat geval kan het zijn dat je wordt gevraagd om in een 

aangrenzend lokaal of de daltonwerkplek de les te volgen. De docent komt je tijdens 
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de les dan een paar keer opzoeken om te kijken of je de les goed kunt volgen en of er 

nog vragen zijn. Het is daarom handig om de komende weken een laptop of 

Chromebook mee naar school te nemen, als je die mogelijkheid hebt. 

Toetsen en inleveropdrachten voor de komende weken 

De eerste weken van de schoolsluiting hebben wij (vrijwel) geen toetsen en 

inleveropdrachten voor een cijfer in onze programma’s opgenomen. Gezien het feit dat 

de schoolsluiting langer gaat duren en het voor veel leerlingen prettig is om ergens 

naar toe te werken, een opdracht voor een cijfer te doen, hebben we hier het volgende 

op bedacht. 

Voor de leerlingen in de onderbouw vervalt de toets week van 25 januari. Voor de 

bovenbouw geldt dat alleen de schoolexamentoetsen doorgang mogen vinden. Vooral 

in vwo 4 zijn dit er niet heel erg veel; de andere leerjaren hebben voor veel, en in de 

examenklassen voor alle, vakken schoolexamentoetsen staan in de toets week. Voor 

de onderbouwklassen en vwo 4 heeft elk vak de mogelijkheid om één inleveropdracht 

of daltontaak op te geven in de periode van 25 januari t/m 12 februari. In onderstaand 

schema (in de bijlage een vergrote versie van dit schema) is terug te vinden voor welk 

vak je in welke week een inleveropdracht kunt krijgen.  

 

Zoals je ziet, hebben we gekozen voor een goede spreiding, zodat dit niet ineens leidt 

tot een grote werkdruk. Je eigen docent zal je op korte termijn aangeven of er een 

daltontaak of inleveropdracht volgt en wat daar dan de inhoud van zal zijn. De 

examenklassen en havo 4 en vwo 5 zijn niet meegenomen in dit schema, omdat zij dus 

een vrijwel normale toets week hebben. Mochten er de komende weken praktische 

opdrachten zijn, dan worden deze ingepland binnen de afspraken van ons toets beleid. 

Mochten de scholen vanaf 9 februari weer open gaan, dan hebben we voor de periode 

erna een toets schema gemaakt, zodat de leerlingen niet overspoeld worden door 

allerlei toetsen op dat moment. Op het moment dat er meer duidelijkheid over de 

periode na 9 februari is, dan zal dit toets schema ook met jullie gedeeld worden. 

In de week van 29 maart zal er dan een toets week gepland worden voor de gehele 

school. Deze valt gelijk met de volgende toets week voor de bovenbouw. De stof voor 

deze toets week zal uiterlijk half maart, en zoveel eerder als mogelijk, aan jullie 

worden doorgegeven. 

Ik wens je veel succes toe voor de komende weken en laten we met elkaar hopen dat 

Markenhage vanaf 9 februari weer gewoon voor iedereen open mag en zal zijn.  

 

Hartelijke groet, 

Danny Boots 

Locatiedirecteur 


