Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
van de niet-eindexamenklassen

IJmuiden, 17 maart 2021

Betreft: toetsing

Beste ouders/verzorgers, beste leerling
In deze brief wil ik u informeren over de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het afnemen
van toetsen.
Na een lange periode van onderwijs op afstand ontvangen we vanaf woensdag 3 maart weer
leerlingen uit alle leerjaren fysiek op school. Het is geweldig om leerlingen in de school te zien. Veel
leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden weer op school te kunnen zijn met klasgenoten, vrienden
en docenten. Alle medewerkers van het Vellesan College zijn blij leerlingen weer echt te kunnen
ontmoeten en te spreken, fysiek lesgeven geeft hen energie!
Het blijft echter mede door de combinatie van fysiek en online lesgeven een behoorlijke uitdaging om
de aandacht goed te verdelen en iedereen voldoende aan bod te laten komen. De online lessen
moeten door deze combinatie immers anders ingericht worden dan voorheen. We beseffen ons dat
hierin nog verbeteringen te maken zijn, ook wij blijven leren!
Toetsing
Sinds half december was het vanwege de coronamaatregelen van de overheid, het onderwijs op
afstand, niet mogelijk om toetsen af te nemen voor een cijfer. Waar mogelijk hebben de docenten en
leerlingen via diagnostische toetsen hun leervorderingen in de gaten gehouden, maar echte cijfers
zijn er niet gescoord. Nu de leerlingen weer op school zijn wordt het mogelijk om weer toetsen te
gaan maken voor een cijfer.
Voor een goede en eerlijke toets is het noodzakelijk dat een klas als geheel op school is. Alleen op
die manier zijn de omstandigheden voor iedereen gelijk. Bovendien moeten we hierbij te grote
toetsdruk zien te voorkomen, door opeens teveel toetsen af te nemen komt niemand tot zijn recht.
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We merken ook dat ouders en leerlingen zich ongerust maken over de hoeveelheid aan toetsen die
op hen af gaat komen en de omvang van de lesstof die ze voor een toets moeten kennen.
De schoolleiding heeft alle vakgroepen aangespoord met elkaar afspraken te maken over de kern van
hun vak: wat moet een leerling minimaal mee krijgen met het oog op het volgende leerjaar?
Dit maakt dat we als schoolleiding het volgende hebben besloten:
Toetsen in de onderbouw
Van 29 maart tot en met 2 april wordt voor alle onderbouwklassen (leerjaar 1 en 2 vmbo/mavo en
leerjaar 1, 2 en 3 havo/vwo) een toetsweek georganiseerd. De toetsen die in deze week worden
afgenomen zijn gericht op de lesstof die vanaf medio december aan de orde is geweest. Zo krijgen
de leerlingen de mogelijkheid te laten zien wat ze geleerd hebben in de afgelopen periode.
Voor deze klassen stond al een toetsweek gepland in de week van 21 t/m 25 juni en deze tweede
toetsweek gaat gewoon door. In de periode tussen de twee toetsweken kunnen docenten zelf nog
toetsen plannen en afnemen.
Toetsen in de voorexamenklassen
De voorexamenklassen hebben in februari hun eerste schoolexamenweek gehad. Voor deze klassen
kunnen er vanaf nu weer voortgangstoetsen worden afgenomen.
Van 17 tot en met 24 juni staat de tweede schoolexamenweek gepland.
De leerlingen zijn weer (gedeeltelijk) op school en er gaan weer toetsen voor een cijfer worden
afgenomen. Hiermee gaan we op weg naar een normale eindrapportbespreking, dus vooralsnog met
toepassing van de reguliere overgangsnormen.
Deze bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen, we zijn ons er terdege van bewust dat we
met ieder besluit dat we nemen niet ieders mening kunnen honoreren. Als schoolleiding nemen we
onze beslissingen weloverwogen en met de intentie om de beste onderwijsomstandigheden te
creëren voor onze leerlingen en voor onze collega’s.
Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

