
 

 

 
 
 
 

 

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 2, 
 
 
Oldenzaal, 20 december 2021 
 
 

Betreft: Planning toetsdagen en inschrijven vakflexuren 
 
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
In verband met de huidige coronamaatregelen weten we nog niet hoe het onderwijs er na de 
kerstvakantie uit komt te zien voor ons. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 

10 januari.  

Wij willen jullie er al wel vast op wijzen dat in de eerste week na de kerstvakantie de toetsdagen 
van leerjaar 2 op het programma staan. Hoe dit in de praktijk eruit komt te zien communiceren we 
op 4 januari.  
 
 
Hieronder alvast het toetsschema per afdeling. 

 
 

 Donderdag 
13-01 

Vrijdag 
14-01 

Maandag  
17-01 

Dinsdag 
18-01 

Woensdag 
19-01 

2B Les volgens 
rooster 

Les volgens 
rooster 

8.30-09.20  
Duits 

8.30-09.20  
Nederlands 
09.20-10.10  
Biologie en 
Gezondheid 

Les volgens 
rooster 

2KT Les volgens 

rooster 

8.30-09.20  

Duits 

 

8.30-09.20  

Wiskunde 

09.20-10.10  
Geschiedenis 

8.30-09.20  

Nederlands 

09.20-10.10  
Biologie en 
Gezondheid  

Les volgens 

rooster 

2HV Les volgens 

rooster 

09.20-10.10  

Nederlands 
10.10-11.00 
Latijn (Alleen 
voor 
leerlingen die 
het vak Latijn 
volgen) 

10.30-11.20 

Frans 
11.20-12.10 
Biologie en 
Gezondheid 

10.30-11.20 

Duits 
11.20-12.10 
Wiskunde 

9.20-10.10 

Geschiedenis 
Daarna les 
volgens 
rooster 

2VE Les volgens 
rooster 

09.20-10.10  
Nederlands 
10.10-11.00 
Latijn 

10.30-11.20 
Frans 
11.20-12.10 
Biologie en 
Gezondheid  

10.30-11.20 
Duits 
11.20-12.10 
Wiskunde 

Les volgens 
rooster 

 

Het toetsrooster is terug te vinden in Zermelo. De toetsstof is uiterlijk eind deze week te vinden in 
Somtoday. 
Omdat de leerlingen één, maximaal twee toetsen op een dag hebben, houdt dat in dat de 
leerlingen goed moeten plannen voor het leren van deze toetsen. Het plannen blijft voor sommige 
leerlingen lastig en daarom bespreken de mentoren en docenten dit ook met de leerlingen. 

Daarnaast zou het ook fijn zijn als u als ouder/verzorger meekijkt en meedenkt bij de planning van 
uw kind(eren). 
 
Inschrijving vakflexuren: 
Vooralsnog gaan de vakflexuren na de kerstvakantie gewoon door daarvoor kunnen de leerling zich 
deze week t/m woensdag 22 december 16.00 uur inschrijven. 
 



 

 

Wij wensen jullie een fijne vakantie en alvast succes met de voorbereiding van de toetsdagen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
De coördinatoren, 

Alecxandra Franken 1-2 HV 
Esther Pronk  1-2 TH en KT 
Marie-José Vreeswijk 1-2 B, BK en VE 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


