
Toetsweek  

Op dinsdag 22 maart om 7.15 uur wordt Magister opengesteld en dan zijn de cijfers van de 

toetsweek zichtbaar.  

Herkansbaarheid van toetsen  

De bovenbouwleerlingen worden in de gelegenheid gesteld om een toets te herkansen. Het gaat 

hierbij om toetsen die in het PTA staan aangemerkt als ‘herkansbaar’. Er mag maar één toets 

herkanst worden en daarbij geldt het laatst behaalde cijfer (dus niet het hoogste cijfer), conform het 

examenreglement. Leerlingen kunnen zich opgeven voor deze herkansingen op vrijdag 1 april, via 

Magister. De herkansingen zijn een week later, op woensdagmiddag 6 april, het 6e en/of 7e uur. Een 

handleiding is bijgevoegd.  

Rapportvergaderingen en het 50 minuten rooster 

Op woensdag 23 maart en donderdag 24 maart vinden de rapportvergaderingen plaats. Om daar 

voldoende tijd voor in te kunnen ruimen, werken we op die dagen met het 50-minuten rooster. Een 

lesuur duurt dan niet 60, maar 50 minuten en er is maar één pauze. U ziet de tijden hieronder:  

Lesuur Tijden 

1 7:15   8:05  

2 8:05 – 8:55  

3 8:55 – 9:45  

Pauze  

4 10:10 – 11:00 

5 11:00 – 11:50 

6 11:50 – 12:40 

 

Rapportuitreiking  

De rapporten worden door de mentor aan de leerlingen persoonlijk meegegeven op woensdag 30 

maart om 12.30 uur. Als u het rapport niet spontaan overhandigd krijgt, kunt u er dus gerust om 

vragen. Of even onderin de tas kijken       

10 minuten gesprekken  

Mocht u naar aanleiding van het rapport met een docent of de mentor van uw zoon / dochter willen 

spreken, of met mij, dan kunt u zich opgeven voor een 10 minuten gesprek. U kunt dat doen via 

Magister tussen woensdag 30 maart 7:15 uur tot vrijdag 1 april 12:00 uur. Op maandag 28 maart 

ontvangt u een e-mail met daarin meer uitleg over het inschrijven. U kunt vrijdag 1 april vanaf 16:00 

uur op Magister zien wanneer u voor de gesprekken bent ingepland. De gesprekken vinden plaats op 

woensdagmiddag 6 en donderdagavond 7 april. 


