Retouradres: Docklandsweg 2, 1031 KN Amsterdam

Beste leerlingen en ouders van leerjaar 4,

Atheneum+ & Gymnasium
Docklandsweg 2
1031 KN Amsterdam

Volgende week woensdag start de 1e echte toetsweek voor alle 4e klassen. Van woensdag 1 tot en
met woensdag 8 februari zijn er geen lessen maar uitsluitend toetsen in bijna alle vakken. Graag
wijs ik jullie op de regels en afspraken die gelden voor deze toetsweek, zoals deze ook al eerder
door de mentoren genoemd zijn op de ouderavond en in de mentorles.
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Voor enkele vakken (NLT; AK; Wisk D; Informatica) betreft het School Examens; deze maken deel
uit van het officiële Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en tellen dus mee voor het uiteindelijke School Examen Cijfer dat de helft van het eindcijfer in de 6e klas vormt. Voor deze toetsen
is het Examenreglement van toepassing dat te vinden is op onze site. Dit is een officieel (en
streng) reglement dat geldt voor alle School en Centrale Eindexamens. Op de site staat ook het
PTA voor jullie leerjaar: http://hyperionlyceum.nl/onderwijs/examenreglement-en-pta.
Naast dit officiële reglement hanteren we vaste afspraken voor de uitvoering van de toetsweek.
Deze staan vermeld op dezelfde pagina van onze site, onderaan: “afspraken voor SE toetsen”.
Met name wil ik wijzen op 2 zaken:
1. De regel dat bij onverhoopte ziekte van een leerling ouders dit ‘s morgens telefonisch aan de
teamleider moeten melden (dus niet via mail of bij de conciërge). Dit betekent dat de (enige) herkansing die beschikbaar is in het 4e jaar, hiervoor ingezet moet worden aan het eind van het
schooljaar.
2. De regel dat een leerling die te laat komt het eerste kwartier van de toets niet wordt toegelaten.
Om de leerlingen te laten wennen aan de officiële procedures en om de toetsweek als geheel zo
rustig en efficiënt mogelijk te laten verlopen, gelden gedurende de gehele toetsweek de afspraken voor SE toetsen – dus ook voor toetsen die geen SE zijn. Het examenreglement is alleen van
toepassing op SE’s. Indien er dus een gewone toets gemist wordt door ziekte dan maakt de docent een afspraak met de leerling voor een inhaalmoment. Hier is geen officiële herkansing voor
nodig.
Vriendelijk verzoek ik de ouders om de regels en afspraken met je kind te bespreken en te wijzen
op de officiële en serieuze aspecten. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunnen jullie je wenden tot de mentor of tot ondergetekende. Ik wens jullie veel succes!
Vriendelijke groet,
Ingeborg Nietzman
Teamleider Leerjaar 3 en 4
Hyperion Lyceum
Tel. 020-5797241
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