Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Maastricht, 24 november 2021
Ons kenmerk: MAA/THI/2111165
Onderwerp: toetsweek 1

Beste ouder(s) en verzorger(s), beste leerling,
De eerste toetsweek van dit schooljaar komt eraan. In de bijlage zien jullie het overzicht van de diverse
toetsen voor de diverse leerjaren.
Helaas hebben wij nu weer te maken met de Covid-19 pandemie. Dit heeft tot gevolg dat wij de organisatie
hierop moeten aanpassen.
Als uitgangspunt maken wij hierbij duidelijk dat alle toetsen in principe op school worden gemaakt.
BELANGRIJK:


Voor leerlingen van klas 1, 2, 3 havo en 3 vwo:
Leerlingen van deze klassen die ziek zijn of in quarantaine zitten in de toetsweek, halen de toetsen in
op dinsdag 14 en woensdag 15 december 2021. Rooster voor deze dagen volgt.



Voor de leerlingen van klas 3 basis, 3 kader, 3 tl, 4 tl, 4 havo, 4 vwo en 5 havo:
De leerlingen van deze klassen die in quarantaine zitten maken de PTA-toetsen via Exam.net, dus van
thuis uit. Zij loggen in via de tegel Exam.net in Itslearning.
Leerlingen die ziek zijn en de PTA-toets dus niet kunnen maken in de toetsweek kunnen deze inhalen na
de toetsweek van periode 2, tijdens de herkansingsdagen op maandag 11 en dinsdag 12 april 2022.
Rooster voor deze dagen volgt.
Procedure voor de leerlingen in quarantaine die de PTA-toets maken via Exam.net:
Belangrijk is dat deze bovenbouw leerlingen die in quarantaine zitten vooraf telefonisch door de
ouder(s)/ verzorger(s) worden aangemeld bij de servicebalie van de school.
De leerling logt 20 minuten voor aanvang van de betreffende toets, zoals vermeld in het toetsrooster,
in via de link in Itslearning. Daar krijgt de leerling verdere instructie hoe te handelen van de begeleiders
van de toets.
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Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben.
Zijn er toch nog vragen? Stel deze gerust aan de mentor of stuur een e-mail naar:
info@bonnefantencollege.nl
Wij wensen alle leerlingen succes met de voorbereidingen op de toetsweek en natuurlijk met het maken
van de toetsen.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Bijlage: toetsrooster
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