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Aan 
de examenkandidaten Zorg en welzijn 
en hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
Kenmerk: CT/1920/149/sl 
Onderwerp:       Datum: 
Afnames schoolexamens 6 april en verder   2 april 2020    
 
 
 
Beste leerling, Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Zoals gemeld in de brief van vorige week donderdag (‘Centrale examens afgelast: hoe nu verder?’) 
zullen wij met ingang van 6 april 2020 weer schoolexamens op school gaan afnemen. Het gaat hierbij 
om onderdelen die niet thuis gemaakt kunnen worden, zoals proefwerken. De afgelopen dagen 
hebben wij in kaart gebracht wat er nog gemaakt moet worden en hoe wij dit binnen de richtlijnen van 
het RIVM kunnen roosteren. In deze brief laten wij u weten hoe dit binnen de afdeling ZW gedaan zal 
worden. 
 
 
Allereerst: RIVM-richtlijnen 
Iedereen moet zich houden aan de volgende RIVM-richtlijnen: 

!! 

• Blijf thuis bij verkoudheid e.d. volgens de richtlijnen van het RIVM. Je ouders/verzorgers 
moeten je dan af/ziek melden: tussen 8:00 en 10:00.  

• Zorg dat je altijd, overal 1,5 m afstand houdt van anderen! 

• Ga na aankomst meteen naar het lokaal van de toets 

• Neem je eigen spullen mee, leen niets uit en leen niets: het corona-virus kan op 
voorwerpen enkele uren overleven! 

We weten dat het lastig kan zijn om steeds aan die 1,5 m afstand te denken, maar bedenk je: 

• Je redt er levens mee, doordat het virus zich dan langzamer verspreidt. 

• Als je je er niet aanhoudt, word je naar huis gestuurd en dan wordt je SE niet compleet en kan je 
dus niet slagen. 

 
 
De toetsen van de toetsweek 
De toetsweek van 16 – 20 maart is niet doorgegaan. Deze toetsen worden afgenomen in groepen van 
maximaal 8 leerlingen en tegelijk zijn er maximaal 5 van zulke groepen in de gehele school. Bijgaand 
ontvangt u het rooster voor de klassikale toetsen die de komende week worden afgenomen. De 
leerlingen zullen bij binnenkomst naar het juiste lokaal worden verwezen.  
 
 
Inhaaltoetsen 
Er zijn nog diverse leerlingen die één of meerdere toetsen van eerder in het schooljaar moeten 
inhalen. Het rooster hiervoor is zó opgesteld dat ook dan maximaal 40 leerlingen tegelijk op school 
zijn. De leerlingen zullen hier individueel bericht over krijgen via de mentor. (In verband met de 
privacy/AVG mogen wij geen roosters verspreiden met leerlingnamen erop.)  
 



 

 
 
 
 
 
Denk ook nog aan: 
Zorg dat je vóór 1 mei het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) hebt ingevuld: dit is van groot belang 
voor de aanmelding bij je vervolgopleiding! Met vragen hierover kun je bij je mentor terecht. 
 
 
We hopen dat jullie allemaal klachtenvrij zijn en de SE’s de komende tijd kunnen maken. Mocht je 
vanwege klachten een SE moeten missen dan roosteren we je zo snel mogelijk opnieuw in. Het is de 
bedoeling dat iedereen begin juni het SE compleet heeft, zodat dan de uitslag vastgesteld kan 
worden.  
 
We wensen jullie veel succes! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
dhr. P. ten Voorde 
   teamleider afdeling ZW 
mevr. G. Kamphuis 
   afdelingscoördinator leerjaar 4 ZW 
 
 
Bijlage: Toetsrooster 4e klas Zorg & Welzijn week 15  



 

Toetsrooster 4e klas Zorg & Welzijn  
Week 15 (6 tot en met 9 april) 
 
 

 Klas Toets Tijd 

Maandag 6 april 4KZW1 + 4KZW4 Biologie Hoofdstuk 8 
 

8.20 – 9.10 

 4KZW2 Biologie Hoofdstuk 8 
 

9.10 – 10.00 

 4KZW3 Biologie Hoofdstuk 8 
 

10.15 – 11.05 

 4KZW5 Biologie Hoofdstuk 8 
 

11.05 – 11.55 

 
 
 

 Klas Toets Tijd 

Dinsdag 7 april 4BZW 1 + 2 Leesvaardigheid 
Nederlands 

8.20 – 9.10 

 4BZW 2 SO Blok 4-5-6 Zorg & 
Welzijn 

9.10 – 10.00 

 4BZW 3 + 4  Leesvaardigheid 
Nederlands 

10.15 – 11.05 

 
 Klas Toets Tijd 

Woensdag 8 april 4KZW3 Wiskunde Hoofdstuk 8 
 

8.20 – 9.10 

 4KZW2 Wiskunde Hoofdstuk 8 
 

9.10 – 10.00 

 4KZW1 Wiskunde Hoofdstuk 8 
 

10.15 – 11.05 

 4KZW4 Maatschappijkunde  
Proefwerk Criminaliteit 

10.15 – 11.05 

 4KZW5 Maatschappijkunde 
Proefwerk Criminaliteit 
 

11.05 – 11.55 

 Klas Toets Tijd 

Donderdag 9 april 4BZW1 + 2 Wiskunde Hoofdstuk 8 
 

8.20 – 9.10 

 4BZW3 + 4 Maatschappijkunde 
Proefwerk Criminaliteit 

9.10 – 10.00 

 
 

Individuele inhaaltoetsen worden via de mentor met de leerlingen gecommuniceerd. 


