
 

 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
In februari is er een toetsweek voor de bovenbouwleerlingen ingepland. Een tweede toetsweek staat voor 
juni 2020 gepland (afronding laatste trimester). 
 
Hierbij sturen wij u de benodigde informatie over de toetsweek in februari en de daarmee samenhangende 
activiteiten: 
De toetsweek in februari is van: dinsdag 04 t/m woensdag 12 februari aanstaande 
Inhaaldag gemiste toetsen op vrijdag 7 (inhalen van di-woe-do), woensdag 12 (inhalen van vrij-ma-di) en 
dinsdag 26 februari (inhalen woe 12 feb) op het 7e en 8e uur. 26 februari is overigens een reguliere lesdag. 
De informatie over de inhoud van de toetsen en het toetsrooster van deze week zijn op www.schoolbord.info 
te vinden. Het schema van de toetsen staat ook op de volgende pagina van deze informatie. 
 
De organisatie: 

● In de weken voorafgaand aan deze toetsweek zijn er (op een enkele uitzondering na) geen toetsen 
die voorbereiding vragen 

● Elk vak geeft  per leerjaar 1 toets in de toetsweek. 
● Alle vakken worden op hetzelfde moment (in 1 leerjaar) getoetst.  
● In deze toetsweek houden we het 50 minuten rooster aan.  
● Elke klas  heeft in die toetsweek minimaal drie lesuren per dag. Twee lesuren worden gevuld met 

toetsen en een of twee lesuur/-uren met les. Dit om aan onze onderwijstijd te voldoen. De lessen 
zullen worden verzorgd door de vakken tekenen, handvaardigheid, CKV, sport of in enkele gevallen 
door een docent van een cognitief vak (dan geen huiswerk).  

● Voor de leerlingen met dyslexie en/of een tempo-pas is er een apart lokaal voor het maken van de 
toetsen in de voor hen beschikbare tijd. 

● Binnen de school kunnen leerlingen zich tijdens de studie-uren voorbereiden op hun toetsen. Dit kan 
in de mediatheek waar leerlingen in stilte kunnen werken zonder overleggen. Daarnaast is er 
uiteraard ook het Atrium, waar leerlingen kunnen studeren en overleggen. 
 

 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De schoolleiding van het Drachtster Lyceum 
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