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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

van de leerlingen uit MM3 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 16 december 2014 

 

 

Betreft: SE-week januari 2015  

 

 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

 

Maandag 12 januari 2015 start voor uw zoon of dochter de eerste SchoolExamen-week. 

De toetsen staan omschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit boekje is 

aan alle leerlingen in september uitgedeeld en staat ook op de website. 

 

In het PTA staat omschreven welke toetsen meetellen voor het SchoolExamen-cijfer en 

hoe zwaar ze meetellen. Dit cijfer wordt aan het einde van klas 4 gemiddeld met het 

Centraal Examen. Dus de behaalde cijfers bepalen mede of een leerling is geslaagd. 

 

Tijdens de PTA-week lopen de zaken een beetje anders dan tijdens een toetsweek. Het 

rooster kunt u vinden op de website onder roosters ->bijzondere roosters - Mijdrecht -> 

MM3. Indien uw zoon of dochter onverhoopt ziek mocht zijn tijdens deze week dan dient 

u naast de reguliere ziekmelding, ook mij daarvan op de hoogte te stellen voordat de 

toets van start gaat. Dit mag door middel van een mailtje. Alleen dan is het recht op 

herkansing behouden. Voor de volledige bepaling over absentie verwijs ik naar het PTA-

boekje bladzijde 33, bepaling 5.6. 

 

Bij deze brief vindt u tevens bijlage 4 uit het PTA-boekje waarin de afspraken bij 

schoolexamens staan. Deze zal ook in de klas worden besproken. Wilt u deze ook met uw 

zoon of dochter bespreken? 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik wens de leerlingen veel sterkte 

bij de voorbereiding op de SchoolExamen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Iris Versteeg 

teamleider 

  

T: 0297-283459  

E: ves@hetvlc.nl 

W: www.veenlandencollege.nl 
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BIJLAGE 4  Afspraken bij schoolexamens  

 
 Leerlingen dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de surveillant; 

 Tijdens een schoolexamen zijn er geen jassen en tassen in het lokaal; 
 Bij het uitdelen van het werk en tijdens het schoolexamen heerst er absolute 

stilte; 

 Bij schoolexamens die twee lesuren of langer duren geldt dat leerlingen pas 
na het eerste lesuur mogen vertrekken; 

 Hulpmiddelen zijn alleen toegestaan als de desbetreffende vakdocent(en) 
daarvoor opdracht heeft (hebben) gegeven; 

 Een leerling is zelf verantwoordelijk voor de toegestane hulpmiddelen; 
 Tijdens het schoolexamen vindt er geen uitwisseling van hulpmiddelen plaats; 
 Het is absoluut verboden om een mobiel mee te nemen tijdens een 

schoolexamen. Bij de constatering van de aanwezigheid van een 
mobiele telefoon treedt de fraudeclausule in werking. 
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