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Datum:   21 januari 2022 

Kenmerk: 212200262/RUP 

Betreft:  Kijk- en luistertoets tijdens quarantaine 

 

 

Beste examenleerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf maandag 24 januari starten we met de Kijk- en luistertoetsen voor zowel de mavo, de 

havo als het vwo. Hierover zijn jullie vorige week al geïnformeerd. Wat we toen nog niet 

wisten, was dat er zoveel leerlingen in quarantaine zouden komen te zitten. We hebben 

daarom besloten dat de leerlingen die in quarantaine zitten, de kijk- en luistertoetsen thuis 

gaan maken. Het is immers een online toetsprogramma. 

 

In je agenda in Magister zie je elke dag of je een kijk- en luistertoets hebt. Als je niet in 

quarantaine zit, maak je deze dus gewoon op school in het lokaal dat genoemd staat in 

Magister. Je neemt, zoals eerder vermeld, je eigen laptop mee én oortjes met een TRS-

aansluiting én een leesboek mocht je eerder klaar zijn. Zorg dat je minstens vijf minuten voor 

de starttijd aanwezig bent zodat je je laptop al opgestart hebt als het programma Woots 

begint. Je verliest anders kostbare tijd. 

 

Mocht je in quarantaine zitten, dan zit je op het tijdstip zoals vermeld in Magister thuis achter 

je computer klaar en start je tegelijkertijd met je klasgenoten met de toets. Let op dat je echt 

op tijd klaar zit en ingelogd bent in het programma Woots want de docent heeft een 

begin- en een eindtijd ingesteld. 

 

Zowel leerlingen op school als thuis kunnen fragmenten terugkijken tijdens de toets en een 

vraag opnieuw lezen. LET OP: de eindtijd blijft hetzelfde dus houd de balk in je scherm in de 

gaten zodat je niet verrast wordt wanneer de toets opeens eindigt als je nog niet klaar bent! 

 

Jullie hebben genoeg kunnen oefenen in de les, dus we weten zeker dat het goed gaat 

komen. We wensen iedereen, zowel op school als thuis, heel veel succes! En mochten er 

nog vragen zijn, benader dan je vakdocent. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost van het Kaar  Brenda Stam   Priscilla Ruizeveld de Winter 

Conrector mavo  Conrector vwo  Conrector havo 

 


