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Belangrijke informatie over de kijk- en luistertoetsen  
 

 

 

 

 

Datum:   12 februari 2021 

Kenmerk: 202100251/RUP 

Betreft:  Kijk- en luistertoets Duits 

 

 

Beste leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 5 vwo, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor het vak Duits is er na de voorjaarsvakantie een kijk- en luistertoets ingepland. Deze 

wordt op school afgenomen omdat het een schoolexamen betreft. We gaan ervan uit dat 

jullie hard aan het werk zijn om je hierop voor te bereiden. Het rooster voor de afname van 

deze toets ziet er als volgt uit: 

 

- 3 mavo op 3 maart 

- 4 havo op 2 maart 

- 5 vwo op 4 maart 

 

De tentamens worden afgenomen in de aula op een laptop die je zelf dient mee te nemen. 

Tevens dien je ook oortjes met een snoer (geen AirPods) mee te nemen. Verder wil ik je 

vragen om een leesboek mee te nemen aangezien je moet wachten tot je mede-leerlingen 

klaar zijn. 

  

Je bent om 14.45 aanwezig om in te loggen en je laptop startklaar te maken. De 

daadwerkelijke toets start om 15.00. Mocht je rond dit tijdstip nog les hebben, wil ik je vragen 

contact op te nemen met je leerjaarcoördinator. Zij regelt dan dat je het laatste uur niet naar 

je online les hoeft, maar richting school kan gaan.  

 

Zoals je vast nog wel weet, houden we anderhalve meter afstand van elkaar. Verder draag je 

een mondkapje.  

 

BELANGRIJK! 

Indien een leerling te laat is, dan zal de leerling de kijk- en luistertoets in moeten halen ten 

koste van de herkansing T0/T1/T2.  

Indien een leerling ziek is, dan moet de leerling van te voren telefonisch afgemeld zijn bij de 

balie. Om vervolgens mee te kunnen doen met het inhaalmoment zonder het recht op 

herkansing T0/T1/T2 te verliezen, dient er door ouders voor vrijdag 5 maart een schriftelijk 

verzoek ingediend te worden bij de examensecretaris. Hierin moet uitgelegd worden wat de 

reden is van het missen van de kijk- en luistertoets en er wordt dispensatie aangevraagd 

voor het verspillen van de herkansing. Zonder deze aanvraag, of bij een te laat ingediende 

aanvraag, is er geen recht op herkansing en zal het inhalen gezien worden als de 

herkansing. 
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Verder verwijs ik graag naar het examenregelement waar alle rechten en plichten in vermeld 

staan. Dit regelement is terug te vinden op www.schoter.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector 2345 havo 

Examensecretaris 

 

http://www.schoter.nl/

