Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vwo-2

Goirle, 14 januari 2021

Ons kenmerk

: V-2021-285/PEE/DUD

Onderwerp

: Schakelweek-2

Geachte ouder/verzorger, beste leerling,
Aanstaande maandag start de tweede schakelweek van dit schooljaar.
Zoals al eerder gecommuniceerd vindt deze schakelweek zoveel mogelijk online plaats.
In deze brief staat alle informatie over de toetsen en andere activiteiten.
Instructie voor de leerlingen:
Bij elk vak met een online toets of opdracht staat in Moodle een map met de naam ‘schakelweek-2’.
Daarin staat de instructie hoe je je online toets moet maken.
Zorg ervoor dat je telkens op tijd op de juiste plaats inlogt.
Kijk ook goed in de instructies hoeveel tijd je krijgt om de toets in te leveren.
Online aanwezigheid bij alle activiteiten en toetsen is verplicht.
Maandag 18 januari
09.20 – 10.10 geschiedenis
11.45 – 12.35 Duits

online formatieve toets in Moodle
online formatieve toets in Moodle

Dinsdag 19 januari (let op, GEEN 45 minuten rooster!)
09.20 – 10.10 levensbeschouwing
online formatieve toets in Moodle
10.30 – 12.10 Frans
presentaties, inloggen in de BBB van mevrouw Geijer
Woensdag 20 januari
08.30 – 09.20 Engels

online formatieve schrijftoets, opdracht in Moodle

Donderdag 21 januari
08.30 – 09.20 wiskunde
09.20 – 10.10 Nederlands

online formatieve toets, opdracht in Moodle
online formatieve toets, opdracht in Moodle

Vrijdag 22 januari
08.30 – 09.20 natuurkunde

10.30 – 11.20

Latijn

online summatieve toets in Moodle.
de leerlingen schrijven hun antwoorden op papier, maken
daar een foto van en uploaden deze foto naar hun digitale
natuurkundeschrift op www.mijnschrift.nl
online formatieve toets, opdracht in Moodle.

Leerlingen die recht hebben op verlenging, krijgen langer de tijd voor hun toetsen.
Dat betekent dat zij in de toets erna later aan kunnen sluiten.

De resultaten van de toetsen worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de studievoortgang.
Het is daarom belangrijk dat je de toetsen serieus neemt.
Ik wens jullie veel succes tijdens deze bijzondere schakelweek,

Franca Peek-Warnars MME
sectordirecteur vwo
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