Nijmegen, 20 april 2020

Beste examenleerlingen,
De eerste toetsperiode van 6 t/m 20 april zit erop, uiteraard hopen we dat je je toetsen onder deze
bijzondere omstandigheden goed hebt gemaakt. Aan het eind van deze brief zie je een geüpdatet
tijdpad. Alle blauwe links in deze brief zijn aanklikbaar.
Vanmiddag om 16:00 uur gaat Magister open: je kunt misschien al zien welk cijfer je behaald hebt.
We hebben de docenten gevraagd om op woensdag 22 april om 16:00 uur alle cijfers in Magister te
hebben gezet.
Je hebt nog recht op twee herkansingen voor de uitslagdatum op 4 juni en nog recht op twee
resultaatverbeteringstoetsen ná 4 juni. Zie daarvoor deze brief.
Wat staat er nog te doen?
Maak een videoafspraak met je mentor en neem met je mentor je cijfers door, bekijk samen of je
nog iets gemist hebt, wat je zou kunnen of moeten herkansen en vul onderstaande formulieren in.
INZAGE:
Om voor iedereen op een veilige wijze (anderhalve meter) een toetsinzagemoment (op
school) te kunnen organiseren, is het van belang om van tevoren in beeld te krijgen hoeveel
leerlingen een toets willen inzien. Vul daarom het aanvraagformulier INZAGE in. Hiermee
kun je inzage aanvragen voor één of meerdere toetsen uit deze toetsweek 3a. Let op! Ook
als je geen inzage wilt, moet je het formulier invullen.
HERKANSING:
Vraag je af of je een herkansing wilt maken van één of twee van de toetsen van 6 t/m 20
april of voor een eerdere luistertoets uit periode 2. Je moet dat uiterlijk op woensdag 6 mei
om 16:00 uur gedaan hebben door het aanvraagformulier HERKANSING in te vullen. Je weet
dat je een tweede herkansing hebt gekregen die je eventueel ook voor deze laatste
toetsweek mag inzetten. Als je nu twee herkansingen wil maken, vul het formulier dan twee
keer in. Uiteraard mag je dan later (van 18 t/m 29 mei) niet nog een herkansing maken van
een toets uit eerdere toetsweken.
HEB JE EEN COMPLEET SCHOOLEXAMEN, moet je nog IETS INHALEN?
INHALEN TOETSWEEK 3A:
Heb je een toets in de periode van 6 t/m 20 april gemist of een luistertoets gemist?
1

Geef die toets dan in op in dit formulier.
INHALEN EERDERE WERKEN:
Mis je nog ergens in Magister een eerdere toets of een eerdere praktische opdracht?
Geef dat dan op in het formulier Opgave nog ontbrekende PTA-onderdelen of een tweede
herkansing uit eerdere toetsweken. Je moet dit gedaan hebben vóór woensdag 13 mei om
12:00 uur.

TIJDPAD vanaf 20 april:
maandag 20 april
dinsdag 21 t/m donderdag
23 april
woensdag 22 april
donderdag 23 april

vrijdag 24 april t/m
dinsdag 5 mei
woensdag 6 t/m
vrijdag 8 mei
woensdag 6 mei
maandag 11 t/m vrijdag
15 mei

maandag 18 mei
maandag 18 t/m
vrijdag 29 mei
maandag 1 juni
dinsdag 2 juni
donderdag 4 juni

na 4 juni tot aan de
zomervakantie

Laatste toetsperiode 3a
o Cijfers in Magister zichtbaar vanaf 16:00 uur
Vakdocent kunnen digitale inzage in de gemaakte toetsen geven uit
toetsperiode 3a
16:00 uur alle cijfers van toetsperiode 3a bekend
Uiterlijk 12:00 uur:
inzage aangevraagd via dit formulier
MEIVAKANTIE
(digitale) inzage van toetsen uit toetsperiode 3a mogelijk. Er wordt een
schema gemaakt.
16:00 uur Opgave herkansing toetsperiode 3a en luistervaardigheid uit
periode 2 sluit
Toetsperiode 3b:
• herkansing voor één of twee toetsen uit toetsperiode 3a
• inhalen van alle gemiste toetsen uit toetsperiode 3a
• inhalen of herkansen van de luistertoetsen (TW2)
• cijfers in Magister zijn niet zichtbaar van 11 t/m 15 mei 16:00 uur
• opgave nog ontbrekende PTA onderdelen of een tweede
herkansing uit eerdere toetsweken uiterlijk woensdag 13 mei
12:00 uur
16:00 uur planning te maken inhaaltoetsen bekend
twee afrondweken voor alles wat nog ingehaald moet of extra herkanst
mag worden.
alle eindcijfers van het schoolexamen bekend
Iedereen naar school om voorlopige cijferlijst te ondertekenen voor
akkoord
officiële landelijke uitslagdag
vaststellingsvergadering examendocenten
Examenleerlingen worden gebeld met de uitslag door mentor
afname van de zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen voor gezakte
leerlingen.
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We wensen jou een goede meivakantie en veel succes met de weken erna! Laat echt weten als je
vragen hebt!

Mede namens alle betrokken docenten en mentoren,

Veel groeten van de schoolleiding van het Mondial College Leuvensbroek,

Henk Beckmann - locatiedirecteur
Peter Pieper en Remko Vermeulen – mavo
Sebastiaan van der Meer en Alex van Megen - havo
Hermance Wissink en Luuk Janssen - vwo
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