
 

  Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen  
van m4-h5-w6 

Helmond, 18 maart 2020 
 
Betreft: afname schoolexamens  
 
Geachte heer, mevrouw, beste examenkandidaat, 
 
Deze informatie is van belang voor onze examenkandidaten en hun ouders. In deze brief meer informatie over 
afname van schriftelijke schoolexamens, mondelingen, praktische schoolexamens en het inhalen van 
schoolexamens. 
 
U zult lezen dat we een aantal keer verwijzen naar de roosterlink. Deze roosterlink is op elke leerling individueel 
ingericht. Daarin is af te lezen op welke datum, welk tijdstip en in welk lokaal een toets gepland staat. U begrijpt 
dat we deze roosters aan het maken zijn en de link steeds verder zullen bijwerken. In deze brief kijken wij al 
verder vooruit dan dat de roosters nu gemaakt zijn. Iedere dag zullen we de roosters verder in gereedheid 
brengen. http://toetsrooster.drknippenbergcollege.eu  
 
Afname schriftelijke schoolexamens 
De schoolexamens van maandag 16 maart zijn niet doorgegaan. Inmiddels is duidelijk dat we de schoolexamens 
weer mogen inplannen. Op maandag 23 maart staan deze schoolexamens opnieuw ingepland. Gebruik de 
roosterlink. 
 
Schoolexamens 23 maart: 
Mavo 4: economie en biologie 
Havo 5: biologie (een schriftelijk en een praktisch onderdeel) 
Vwo 6: Nederlands en scheikunde  
 
Afname schriftelijk schoolexamen Engels zakelijke brief mavo 4 
Vanaf 23 maart zullen de vakdocenten Engels aan de examenkandidaten van mavo 4 online de zakelijke brief 
uitleggen en laten oefenen. Op donderdag 2 april wordt hiervoor het schoolexamen ingepland op school. Gebruik 
de roosterlink.  
 
  

http://toetsrooster.drknippenbergcollege.eu/


 

Schoolexamen technologie en toepassen (t&t) mavo 4 
Onderdeel opleveren product: 
Examenkandidaten voor het vak technologie en toepassen gaan het product opleveren en presenteren. Dit gaan 
we in een wat meer aangepaste vorm mogelijk maken. Op dinsdag 24 maart worden deze kandidaten van  
10.00 - 12.00 uur op school verwacht. Zij gaan hun productpresentatie verwerken in een filmpje. Opdracht zal ter 
plekke nog nader toegelicht worden, uiteindelijk levert de kandidaat uiterlijk 31 maart een filmpje aan en wordt dit 
filmpje beoordeeld door de vakdocent. 
 
Onderdeel assessment: 
Vakdocenten mevrouw Van Sleeuwen en de heer Londeman gaan de kandidaten inplannen voor een 
assessment. Het assessment zal via Microsoft Teams gehouden worden. 
 
Mondelingen 
Vanaf nu mogen de mondelingen ook online afgenomen worden. Dat betekent dat vakdocenten nu afspraken 
gaan inplannen met leerlingen die nog geen mondeling gehouden hebben.  
 
Cspe beeldende vakken mavo 4 
Voor mavo 4 zou maandag 23 maart het centraal schriftelijk praktisch examen (cspe) beeldende vakken gestart 
worden. Dit is het eindexamen voor dit vak. De afname van dit examen wordt uitgesteld naar een ander tijdstip. 
Het nu nog niet toegestaan om examens af te nemen.  
 
Inhalen schriftelijke schoolexamens 
Tijdens de afname van schoolexamens in de toetsweek (9 t/m 13 maart) waren er leerlingen ziek. Leerlingen die 
rechtmatig afwezig waren, roepen we nu op om het schoolexamen in te komen halen. Gebruik de roosterlink. 
 

Toets niet gemaakt op: 
 

Toets inhalen op: 

maandag 9 maart donderdag 26 maart 

dinsdag 10 maart vrijdag 27 maart 

woensdag 11 maart maandag 30 maart 

donderdag 12 maart dinsdag 31 maart 

vrijdag 13 maart woensdag 1 april 

 
Inhalen luistertoets Engels mavo 4 
Examenkandidaten mavo 4 die de luistertoets Engels niet hebben gemaakt, worden op 24 maart op school 
verwacht om deze luistertoets in te komen halen. Gebruik de roosterlink. 
 
Herkansen 
Nadat alle schoolexamens gemaakt zijn, gaan we ons buigen over de herkansingen. Vooralsnog staan de 
herkansingen gepland voor de eerste week van april.  
 



 

Richtlijnen tijdens toets 
Tijdens de afname van toetsen zullen wij ons houden aan richtlijnen die nu geldend zijn. Dat betekent dat wij een 
maximaal aantal leerlingen per lokaal toelaten. In de toetsopstelling zullen leerlingen 1,5 meter uit elkaar 
geplaatst worden. Leerlingen met verkoudheidsklachten of zelfs koorts zijn niet welkom op school. 
 
Ziekmelden 
Denkt u eraan uw zoon, dochter ziek te melden als hij, zij door ziekte niet in staat is om naar school te komen 
terwijl er een schoolexamen of een inhaalmoment ingepland staat. 
 
Continuïteit onderwijs op afstand 
Mocht uw zoon, dochter niet beschikken over een device, dan kunt u contact met ons opnemen, mail hiervoor 
naar info@drknippenbergcollege.nl  
 
Woord aan de leerlingen 
Het zijn bijzondere tijden en wij staan met elkaar voor een uitdaging om met een goede voorbereiding, ook nu op 
afstand, toe te werken naar het centraal schriftelijk eindexamen. Ik wil je vragen om goede moed te houden in de 
route die er nu is, blijf via Magister in contact met je vakdocenten en je mentor. We helpen jullie graag verder.  
 
Tips voor online werken: 
Controleer in magister wanneer je online lesmomenten zijn. Je docent zal daar aangeven wanneer zo’n les 
ingepland is. Zorg ervoor dat je op dat moment ook daadwerkelijk in Teams aanwezig bent en klaar bent om deel 
te nemen aan de les.  
 
Belangrijke tips voor volgen van de online les: 
- Zorg ervoor dat Teams is geïnstalleerd op je laptop of iPad. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan zo 

snel mogelijk via portal.office.com. Je logt in met leerlingnr@leerling.drknippenbergcollege.nl. Het 
wachtwoord is het wachtwoord dat je gebruikt om op school in je account te komen. Gebruik niet je 
magisterwachtwoord!  

- Zorg ervoor dat je microfoon op dempen staat. Dit doe je voordat je deelneemt aan de les.  
- Zorg ervoor dat je, indien mogelijk, oortjes gebruikt om de les te volgen. Dit zorgt ervoor dat de les beter 

verstaanbaar is 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J. Frantzen 
Directeur  
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