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Aan alle leerlingen, ouders/verzorgers van het 4e leerjaar

Onderwerp: SE en toetsweek I – januari/februari 2019
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Atheneum+ & Gymnasium
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam
(020) 579 72 20

Op maandag 28 januari a.s. start de 1e echte toetsweek voor alle 4e klassen. Vanaf die
maandag tot en met dinsdag 5 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. Het rooster is te vinden op onze website en in de bijlage.
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School Examens (SE’s)
Voor enkele vakken (NLT; AK; Wisk D; Informatica; Maatschappijleer) betreft het Schoolexamens (SE’s); 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. Deze Examens zijn direct aan het begin van de toetsweek
gepland.
Voor deze toetsen is het Examenreglement van toepassing dat te vinden is op onze
website onder het kopje Onderwijs/Examenreglement en PTA 2018/2019. Voor leerjaar 4
geldt het PTA-leerjaar 4 cohort 2018-2021. Dit is een officieel (en streng) reglement dat
geldt voor alle School en Centrale Eindexamens.
Naast dit officiële reglement hanteren we vaste afspraken voor de uitvoering van de
toetsweek. Deze staan vermeld op dezelfde pagina.
Met name wil ik wijzen op 2 zaken:
• 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 (in meeste gevallen enige) herkansing die beschikbaar is in het 4 e jaar, hiervoor
ingezet moet worden aan het eind van het schooljaar.
• De regel dat een leerling die te laat komt het eerste kwartier van de toets niet wordt
toegelaten.
Het examenreglement is alleen van toepassing op SE’s.
Overige toetsen
Voor de overige toetsen kunnen leerlingen die afwezig zijn volgens de normale procedure
telefonisch bij de Verzuimcoördinator of conciërges afgemeld worden. Indien er dus een
gewone toets gemist wordt door ziekte dan maakt de leerling zelf met de docent een
afspraak 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!
Met vriendelijke groeten,
Hyperion Lyceum

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs

Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4
h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl

van Amsterdam
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