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BELANGRIJKE INFORMATIE over de Kijk- en luistertoetsen vreemde talen 
 

 

 

 

 

Datum:   13 januari 2023 

Kenmerk: 222300221/LNG 

Betreft:  Kijk- en luistertoetsen mavo Engels 

 

 

 

Beste leerlingen van 3TM mavo, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf 30 januari vinden de Kijk- en luistertoetsen Engels plaats. We gaan ervan uit dat de 

leerlingen hard aan het werk zijn om zich hierop voor te bereiden. Het rooster ziet er als volgt 

uit: 

 

- Maandag 30 januari Engels. 

 

De tentamens starten altijd om 8.40 uur en de afnamelocatie komt nog in Magister te staan.. 

De afname is digitaal op laptops die de leerlingen zelf mee moeten nemen. De laptop moet 

dus goedwerkend én opgeladen zijn. Daarnaast moeten de leerlingen zelf oortjes met een 

trs-aansluiting meenemen (geen AirPods). Tevens is het aan te raden om een leesboek mee 

te nemen omdat iedereen pas het lokaal mag verlaten als alle leerlingen klaar zijn. 

 

BELANGRIJK! 

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

koste van de herkansing T3/T4. 

Indien een leerling ziek is, dan moet de leerling van te voren voor 8 uur telefonisch 

afgemeld zijn bij de balie. Om vervolgens mee te kunnen doen met het inhaalmoment zonder 

het recht op herkansing T3/T4 te verliezen. Zonder deze ziekmelding of bij een te late 

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

herkansing. 

 

Verder verwijzen wij u graag naar het examenreglement waar alle rechten en plichten in 

vermeld staan. Dit regelement is terug te vinden op www.schoter.nl. En als bijlage is het 

protocol dat geldt tijdens een kijk- en luistertoets toegevoegd. Lees dit goed door! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeske Verhofstad en Marit van Ling 

Examenzaken 

Examensecretaris017@schoter.nl 

 

 

http://www.schoter.nl/
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PROTOCOL KIJK- EN LUISTERTOETS 

- Vijf minuten vóór aanvang van de kijk- en luistertoets dien je aanwezig te zijn in het 

lokaal. 

- Bij te laat komen, kun je niet meer meedoen met een kijk- en luistertoets. 

- Géén telefoons, horloges of etuis in het lokaal. Deze doe je in je kluisje. 

- Consumptieartikelen zijn NIET toegestaan. 

- Jassen en tassen mogen niet in het lokaal maar in je kluisje of op de kapstok. 

- Bij afkijken, of vermoeden hiervan, wordt je werk ingenomen, de tijd genoteerd en 

werk je op een nieuw blaadje verder. Via de coördinator hoor je hoe de kwestie wordt 

afgehandeld. 

- Tijdens de kijk- en luistertoets is het muisstil in het lokaal. 

- Vertrekregeling: je mag pas weg als iedereen klaar is. 

 

 


