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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

Zoals al eerder aangekondigd worden volgende week van woensdag 27 tot en met vrijdag
29 januari de kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen afgenomen.
Hierbij informeren we jullie over de gang van zaken gedurende die dagen en speciaal
over de geldende regels gedurende de toetsen.
De kijk- en luistertoetsen starten om 14.00 uur. In de ochtend gaan de online lessen
gewoon door volgens het geldende verkorte rooster tot en met 12.15 uur voor de
leerlingen die in de middag een kijk- en luistertoets, zodat er voldoende gelegenheid is om
naar school te komen.
De afname zal ook dit jaar op school gebeuren, via het online programma Woots van Cito,
op de eigen laptop. Leerlingen hebben hier al geruime tijd mee kunnen oefenen; het is de
verantwoordelijkheid van de leerling om dit ook gedaan te hebben en op die manier goed
voorbereid naar het SE te komen! Verder is het van belang dat de leerling zorgt voor:
-

Opgeladen device (geen iPad) met Google Chrome erop
Oortjes/(noise-cancelling) koptelefoon
Eventueel potlood voor het maken van aantekeningen.

De kijk- en luistertoetsen zijn als volgt ingedeeld:
Woensdag 27 januari KLT Engels om 14.00 uur. In magister staat in welk lokaal/lab de
toets wordt afgenomen. GEEN keuzelessen die middag.
Donderdag 28 januari KLT Frans om 14.00 uur. In magister staat in welk lokaal/lab de
toets wordt afgenomen. WEL keuzelessen in de middag voor de leerlingen die geen Frans
hebben.
Vrijdag 29 januari KLT Spaans om 14.00 uur. In magister staat in welk lokaal/lab de toets
wordt afgenomen. WEL keuzelessen in de middag voor de leerlingen die geen Spaans hebben.

Hyperion Lyceum
Bezoekadres Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam
T 020 579 72 20 | www.hyperionlyceum.nl
Onderdeel scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Pagina 1/2

Datum

Kenmerk

9 juni 2017

201706-0084

Let nog even op de volgende regels:
* Je dient om 13.30 uur aanwezig te zijn op school en uiterlijk om 13.45 uur in het juiste
lokaal/lab. Tassen, jassen, mobieltjes en (smart)horloges mogen niet mee in het
lokaal/lab! Houd je daarbij te allen tijde aan instructies betreffende afstand houden en het
dragen van een mondkapje in en om de school.
* Ga rustig zitten en start je computer vast op.
* Om 13.55 sluiten de deuren van het lokaal/lab zodat om 14.00 uur precies de toets kan
starten. In tegenstelling tot reguliere toetsen is er GEEN mogelijkheid om na 13.55 uur
nog toegelaten te worden; te laat = te laat. In dat geval kost het een herkansing om de
toets in te halen.
* Tijdens de kijk- en luistertoets kan en mag je niet naar het toilet.
* Onverhoopt afmelden – zoals bij de normale SE’s – geschiedt door de ouders bij de
teamleider Ingeborg Nietzman of telefonisch bij de administratie. Indien je absent bent
vanwege corona omstandigheden, kan de toets op een later tijdstip ingehaald worden
zonder dat dit ten koste gaat van een herkansing.
We wensen jullie, mede namens de talensecties, veel succes!
Vriendelijke groet,
Ingeborg Nietzman Teamleider Leerjaar 5 en 6
Fleur van Uffelen Examensecretaris
Ilan Joosten
Coördinator Kijk- en Luistertoetsen
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