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Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Aanstaande maandag 3 juli start de laatste SE- en toetsweek van jullie leerjaar.
Voor een goed verloop en een optimaal resultaat wijs ik jullie graag op een aantal
belangrijke regels en praktische zaken.
 Voor de afname van SE’s geldt het examenreglement zoals vermeld op
onze website. (“Onderwijs” -> Examenreglement en PTA). Lees dit goed
door! Er zijn duidelijke regels met betrekking tot te laat komen, ziekmelden etc.
 Voor het cluster AK van Fokko Hooijer start de toetsweek maandag 3 juli
met een extra herkansing van de eerdere SE toets. Leerlingen hoeven zich
hiervoor niet apart aan te melden. Het hoogst behaalde cijfer telt.
 Voor de leerlingen met dyslexie zal uiteraard rekening gehouden worden
met tijdverlenging; bij de meeste toetsen zal een apart lokaal beschikbaar
zijn.
 Vrijdagmiddag 7 juli om 16 uur zullen de SE cijfers bekend zijn. De cijfers
van Maatschappijleer zullen uiterlijk zondag 9 juli om 12 uur bekend zijn.
Vrijdagmiddag ontvangen de leerlingen in hun schoolmail de link waarmee ze zich kunnen inschrijven voor de herkansing(en) die plaats zullen
vinden op vrijdag 14 juli. Leerlingen uit leerjaar 4 hebben recht op 1 herkansing; leerlingen die Aardrijkskunde, Wiskunde D of Informatica hebben
in hun pakket hebben daarnaast recht op 1 extra herkansing in 1 van deze
vakken. Herkansingen kunnen tot maandag 10 juli 12 uur uiterlijk worden
opgegeven.
 Inzage in de SE toetsen wordt geboden door de vakdocenten aan de leerlingen op:
Maandag 10 juli van 12.30 tot 13.30 uur: AK/Wisk D/Informatica
Dinsdag 11 juli van 14.30 tot 15.30 uur: Maatschappijleer
 Herkansingen vinden plaats op vrijdag 14 juli. Alle leerlingen die herkansen starten om 9 uur; leerlingen met 2 herkansingen maken de 2 e herkansing na een korte pauze om 10.45 uur.
 Inzage in de overige toetsen wordt geboden door de mentoren aan de
leerlingen op:
Vrijdag 14 juli van 13.30 tot 14.30 uur
 Op dinsdag 18 juli vinden de docentenvergaderingen van leerjaar 4 plaats.
De overgangsnormen zoals die gelden voor leerjaar 4 -> leerjaar 5 staan
vermeld in onze schoolgids; ook deze staat op onze site.
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Op woensdag 19 juli vindt het gezamenlijke mentoruitje plaats van alle 4e klassen;
jullie ontvangen daar nog nadere informatie over via de mentoren. Op donderdag
20 juli kunnen dan de schoolboeken ingeleverd en het rapport opgehaald
worden. Het schema hiervan is aan jullie gemaild maar kan ook teruggevonden
worden op onze site.
Namens de schoolleiding wens ik alle leerlingen een succesvolle toetsweek toe,
en samen met hun ouders een heel fijne zomervakantie! Op dinsdag 5 september
hopen wij jullie allemaal weer uitgerust en zongebruind te mogen begroeten in
leerjaar 5.
Vriendelijke groet,
Ingeborg Nietzman
Teamleider leerjaar 3 en 4
i.nietzmanvanleeuwen@hyperionlyceum.vova.nl

