Haarlem, 07 december 2021
Kenmerk: 2122136ima
Betreft: Toetsweek 14 t/m 23 december voor alle leerlingen van het Coornhert Lyceum
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Met deze brief informeren wij u over de tweede toetsweek van dit schooljaar. De leerlingen hebben t/m
maandag 13 december les volgens het rooster. Op dinsdag 14 december starten de leerlingen van 3G en 6V
met hun eerste toets, voor alle overige leerlingen is de dinsdag nog een leerdag en start de toetsweek op
woensdag 15 december.
Op de Coornhertsite staat het toetsrooster. Het persoonlijke rooster, aangevuld met eventuele practica en
mondelingen en met de lokaalindeling staat ook in de Magisteragenda van de leerlingen. De leerlingen van klas
4 en hoger die extra tijd hebben, zitten verplicht in een apart lokaal (136,101,030).
Let op: De aanvangstijden zijn anders dan de tijden van de lesuren:
de eerste toets start om 8.30 uur,
de tweede toets start om 11.00 uur,
de derde toets start om 13.30 uur.
Het gaat in alle gevallen om belangrijke toetsen: schoolexamens, mondelingen, praktische schoolexamens of
proefwerken. Het is belangrijk dat de beschikbare tijd voor de toets volledig gebruikt wordt. De leerlingen
worden zodoende minimaal 10 minuten van tevoren bij het lokaal verwacht. De lokaaldeuren zijn open en de
leerlingen kunnen dan al plaatsnemen.
Ziekmelding
Als een leerling wegens ziekte echt niet in staat is om een toets te maken, dan moet dit voor aanvang van de
toets door een van de ouders of verzorgers aan school worden doorgegeven.
Voor de examenklassen moet de ziekmelding tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch worden doorgegeven aan de
coördinator van de afdeling, via de onderstaande nummers:
Mavo: 06-41211442

Havo: 06-46227668

Vwo: 06-18478427

Voor alle andere klassen gaat het ziekmelden telefonisch via het algemene nummer 023-5121616
Als de afwezigheid wegens ziekte meerdere dagen van de toetsweek beslaat, dan dient de leerling voor elke
dag opnieuw te worden afgemeld.
Verder is het belangrijk dat iedere leerling de juiste spullen bij zich heeft, zoals een rekenmachine, twee
pennen, potlood, Binas/atlas/woordenboek indien dit is toegestaan en een leesboek of leerboek voor als zij
klaar zijn met de toets. Leerlingen mogen gedurende een toets geen hulpmiddelen uitlenen aan elkaar. De
kluisjes zijn weer open dus mobiele telefoons, jassen en tassen zijn tijdens de toets niet meer toegestaan in het
lokaal, deze spullen moeten van tevoren in de kluisjes zijn opgeborgen. Horloges worden op de hoek van de
tafel gelegd. Wanneer een mobiel af gaat tijdens de toets wordt dit gezien als een onregelmatigheid.
Onder deze brief staat een overzicht met spelregels voor de toetsweek. Voor schoolexamens zijn de
examenwijzer en examenreglement van kracht. Deze zijn te vinden op de Coornhertsite.
Wij vertrouwen erop dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd over het verloop van de
toetsweek. En vooral natuurlijk dat de schoolexamens en de proefwerken voor de leerlingen goed en prettig
verlopen.
Met vriendelijke groet,
De coördinatoren en conrectoren van mavo, havo en vwo

Bijlage
Informatie voor leerlingen over de toets-week 15 t/m 22 december 2021
NB: 14 december: 3G Grieks en 6V Nederlands
23 december: 4H en 5V Duits KLT
Organisatie toets-week:
Het definitieve toets rooster staat op de Coornhertsite en in Magister.
Kijk goed in Magister wanneer je toets begint.
Leerlingen zijn 10 minuten voor de start van de toets bij het lokaal. De deur staat al open je kan dus al
naar binnen. De toets begint op tijd en stopt op tijd!
Leerlingen die te laat zijn mogen tot een half uur na de aanvang van de toets nog aan de toets
beginnen. Ze krijgen geen extra tijd, de eindtijd is gelijk aan de andere leerlingen. Leerlingen die na
een half uur aankomen, worden naar de coördinator van de afdeling verwezen.
De leerlingen uit 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo met extra tijd MOETEN hun toets maken in 136
(101/030).
Gedragsregels toets-week:
Onderbouw (klas 1-3): De leerlingen blijven gedurende het hele lesuur in het lokaal. Neem een boek of
leerboek van een ander vak mee. Je gedraagt je zo dat je anderen niet stoort.
Bovenbouw (klas 4 -6): Bij een 50 minuten toets blijf je tot het einde van de tijd in het lokaal. Bij een toets van
minimaal 100 minuten mag de leerling vanaf 50 minuten na aanvang het lokaal rustig verlaten. Denk eraan dat
je ook in de gangen en rondom de school stil bent om anderen niet te storen. Het laatste kwartier blijf je zitten
tot het einde van de toets tijd.
✓ Neem mee wat je nodig hebt: pen, potlood, geodriehoek, (grafische) rekenmachine, Binas, atlas,
woordenboeken. Binas, woordenboeken etc. worden door de surveillanten tijdens het surveilleren
gecontroleerd. Leerlingen mogen tijdens de toets geen materialen van elkaar lenen!
✓ NIEUW: Jassen, tassen, mobiele telefoons en horloges moeten in je kluis.
✓ Etui en (lees)boek op de grond onder de tafel.
✓ Schoolpas op de hoek van de tafel.
Inleveren gemaakt werk:
• Schrijf op elk blad je naam.
• Nummer ieder blad en zorg dat op het op het eerste blad is vermeld hoeveel blaadjes zijn ingeleverd.
• Het aantal ingeleverde blaadjes klopt met het opgegeven aantal.
• Schrijf niet met potlood en maak geen gebruik van correctielak, -pen of, -lint. (Tekeningen met
potlood zijn wel toegestaan).
• Je maakt alleen gebruik van door de school verstrekt papier.
• Na het inleveren van de uitwerkingen mag je onder geen beding wijzigingen en/of aanvullingen in het
ingeleverde werk aanbrengen.
• Je neemt geen werk, klad, opgaven mee het lokaal uit!
Schoolexamen: Het examenreglement en de examenwijzer staan vanaf 1 oktober 2021 op de
Coornhertsite. Hierin staan alle regels, rechten en plichten beschreven. Lees deze goed door!

