
Aan ouder(s)/verzorgers mavo 4 

Betreft: BELANGRIJK Afronding schoolexamens 

Den Burg, 7 april ’20 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In deze brief wordt u geïnformeerd over de laatste Schoolexamen- (SE) onderdelen die uw 
zoon/dochter nog moet afronden. Wij hebben ervoor gekozen om alle SE onderdelen zoveel 
mogelijk op afstand te organiseren, tenzij het echt niet anders kan. In dat geval schuiven we die 
onderdelen zo ver mogelijk naar achteren in mei.  

Deze brief bevat belangrijke informatie over: 

• Hoe OSG de Hogeberg de SE toetsen gaat organiseren;
• Over de wijze van afstand toetsen;
• Dyslexie ondersteuning;
• Wat u als ouder/verzorger kan doen;
• Het rooster van de toetsen.

Drie manieren van op afstand toetsen 

Voor het afnemen van SE-toetsen is gekozen om op een van de hieronder genoemde drie 
manieren toetsen aan te bieden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we werken met 
systemen die al bekend zijn bij de leerlingen. Deze drie manieren zijn:  

• De toets digitaal aanbieden in Quayn met een tijdslot. [Ouayn]
• De toets mondeling aanbieden via MS Teams. [Mondeling]
• De toets aanbieden in de vorm van een opdracht of werkstuk in Opdrachten in Magister

(i.v.m. plagiaat controle en tijdsslot). [Opdracht Magister]

Deze aangepaste manier van toetsen op afstand is getoetst bij de MR en de onderwijsinspectie. 

Oefentoets 
Op 8 en 9 april is er om 11.00 een gelegenheid om te oefenen met de manier van schriftelijke 
online toetsen in Quayn. Het is van belang dat internet en de computer goed werken. 
Leerlingen die problemen hebben met hun computer of internetverbinding kunnen contact 
opnemen met systeembeheer en een afspraak maken. Zorg ervoor dat dit vóór 10 april is 
gebeurd, want na de Pasen beginnen de toetsen.  

Fraudemaatregelen 
Toetsen op afstand kan fraudegevoeliger zijn. Door te kiezen voor de drie boven genoemde 
manieren van toetsen waarbij gebruik wordt gemaakt van een tijdslot (tijd waarbinnen de toets 



beschikbaar is en afgerond moet zijn) en/of plagiaat controle (een automatische check op het 
overnemen van bestaande teksten), wordt dit zoveel als mogelijk beperkt. Verder worden 
onderstaande maatregelen mogelijk toegepast:  

1. Steekproefsgewijs kan door de docent contact op worden genomen met een leerling om
een gegeven antwoord mondeling toe te lichten.

2. Aan de leerling wordt gevraagd de papieren met uitwerkingen en aantekeningen up te
loaden bij het antwoordenformulier (via foto of inscannen). Dit staat dan in het toets rooster
aangegeven.

3. Als de docent fraude of plagiaat vermoedt, kan de rector een maatregel opleggen. De
leerling kan dan worden verplicht om de toets op school over te maken.

Dyslexie ondersteuning 

Bij leerlingen met een dyslexieverklaring wordt het tijdslot standaard 15 minuten extra verlengd. 
Toetsen die via Magister of Quyan worden aangeboden kunnen in Kurzweil worden 
voorgelezen met behulp van de screenshotlezer in Kurzweil. Leerlingen weten hoe dit werkt. 
Mocht er onverhoopt toch iets niet duidelijk zijn neem dan tijdig contact op met de dyslexie 
coördinator.

Wat kunt u als ouder/verzorger doen 

• De toetsen en opdrachten moeten worden gemaakt gedurende de tijd die in het rooster
staat. Wilt en kunt u ervoor zorgen dat uw kind een rustige plek heeft om te werken en niet
gestoord wordt? Als dit thuis niet te organiseren is, kan de toets op school worden gemaakt.
Neemt u hiervoor contact op met de teamleider.

• Laat uw kind telefoon, Ipads, leerboeken e.d. inleveren en kijk af en toe of uw kind zich aan
de afspraken houdt. Een lijstje met toegestane hulpmiddelen is per toets terug te vinden in
het rooster.

• Zorg dat uw kind op tijd klaar zit, zodat er geen tijd verloren gaat met bijvoorbeeld inloggen.
• Zorg dat de oefentoets gedaan wordt als check om te zien of alles werkt.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de teamleider, mevrouw C. 
Hegeman (havo-vwo) of de M. heer de Jong (vmbo-mavo).  

Met vriendelijke groet, 

Corrie Eriks 

Wnd. Rector-bestuurder 

Bijlage: SE-toets rooster 



Oefen 

moment 1 

Quayn

8-apr 11.00-11.30
Quayn 

oefentoets

Oefen 

moment 2 

Quayn

9-apr 11.00-11.30
Quayn 

oefentoets

EN
T4 14-apr 09.00-10.00

Opdracht 

Magister

Papieren woordenboek E-N / 

N-E

NSK2
T4 14-apr 11.00-12.00 Quayn toets

BINAS, Rekenmachine, boekje 

"samengevat"

WI
T10 15-apr 09.00-10.00 Quayn toets

Rekenmachine, 

geodriehoek/windroos, 

GS T6 15-apr 11.00-12.00 Quayn toets Geen

BI T8 16-apr 09.00-10.00 Quayn toets Digitale boek

NSK1
T5 17-apr 09.00-10.00 Quayn toets

BINAS, Rekenmachine, boekje 

"samengevat"

NE
T4 17-apr 11.00-12.00

Opdracht 

Magister Woordenboek

EC
T8 20-apr 09.00-10.00 

Opdracht 

Magister Rekenmachine, leerboek

AK T8 21-apr 09.00-10.00 Quayn toets Geen

GS T7 22-apr 09.00-10.00 Quayn toets Geen

NSK2
T5 22-apr 11.00-12.00 Quayn toets

BINAS, Rekenmachine, boekje 

"samengevat"

BI T9 23-apr 09.00-10.00 Quayn toets digitale boek

NSK1
T6 24-apr 09.00-10.00 Quayn toets

BINAS, Rekenmachine, boekje 

"samengevat"

EC
T9 24-apr 11.00-12.00

Opdracht 

Magister Rekenmachine, leerboek

Herkansing 

blok 2
NE 11-mei 09.00-10.00

Herkansing 

blok 2
WI 11-mei 11.00-12.00 

Herkansing 

blok 2
EN 12-mei 09.00-10.00 

Herkansing 

blok 2
EC 12-mei 11.00-12.00 

Herkansing 

blok 2
DU 13-mei 09.00-10.00 

Herkansing 

blok 2
NSK1 14-mei 09.00-10.00

Herkansing 

blok 2
BI 15-mei 09.00-10.00 

EN
T4 18-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

Papieren woordenboek E-N / 

N-E

AK
T8 18-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

Geen

NE
T4 19-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

Woordenboek

BI
 T8 of T9 19-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

Digitale boek

EC
T8 20-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

Rekenmachine, leerboek

NSK1
T5 of T6 20-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

BINAS, Rekenmachine, boekje 

"samengevat"

GS
T6 25-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

Geen

NSK2
T5 25-mei

Ochtend, 

tijd volgt
Op school

BINAS, Rekenmachine, boekje 

"samengevat"

NB: Bij leerlingen met een dyslexieverklaring wordt het tijdslot standaard 15 minuten extra verlengd. 

SE toets rooster mavo 4

Inschrijving  voor herkansingen toetsweek kan van 11 tot 14 mei

Herkansingen toetsweek

Leerlingen die nog een herkansing van blok 

2 moeten doen worden door de vakdocent 

geïnformeerd welke toetsvorm hiervoor 

gebruikt gaat worden

Vak
PTA 

onderdeel
Datum Tijd Toetsvorm

Toegestane 

hulpmiddelen/lesmaterialen 

of bijzonderheden




