
Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van Vmbo T4 

 

Datum : 02-11-2020 

Ref : UV20-37/KEU/LB 

Betreft : toetsrooster T4 

  

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
 

De toets- en activiteitenweek staat gepland in week 46 - 9 nov. t/m 13 nov. a.s. 

 

Merendeel van de activiteiten kan geen doorgang vinden vanwege de beperkende 
Coronamaatregelen.  

 

Voor leerjaar 4 Theorie ziet het programma er als volgt uit.  

 

N.b. Ik wil middels deze mail ook erop wijzen dat alle geplande toetsen schoolexamens zijn 
en het examenreglement van toepassing is.  

(zie site Pax Christi College voor meer info.)  

 

Toelichting:  

 

Er wordt beperkt lesgegeven. Zie onderstaand rooster.  

 

De toetsen worden afgenomen volgens onderstaand rooster. 

 

Mentoren, begeleiders profielwerkstuk en docenten kunnen rondom de toetsen individuele 
afspraken maken met leerlingen. 

 

Het loopbaangesprek met de mentor gaat volgens afspraak op de tijden zoals onderstaand 
aangegeven of op een ander, passend moment.  

 

De leerlingen kunnen deze week op school werken aan het profielwerkstuk. Ze moeten dan 
gaan werken op leerplein E.  

Op dinsdag 10/11 het 6e uur en donderdag 12/11 het 2e uur is de coördinator PWS 
aanwezig voor vragen en hulp.  

 
 



Leerlingen kunnen deze week ook de tijd gebruiken om achterstanden in te halen. Dat kan 
middels individueel werken op het leerplein. N.b. Er is geen toezicht. 

  
Er zijn 2 lessen economie in het rooster gezet vanwege de uitval van lessen in voorgaande 
periode.  
 

Op dinsdag 10/11 krijgen de leerlingen voorlichting over de profielen in het MBO. Dit 
gebeurt deels middels een live verbinding met docenten van Roc Rivor Tiel.  

 

Aanwezigheid bij de toetsen, de Roc-carrousel, het lobgesprek en indien van toepassing de 
extra lessen economie is verplicht.  

 

N.B. Het verslag van het profielwerkstuk moet deze toetsweek af zijn en ingeleverd worden. 

 

Zie voor lokaalindeling Zermelo.   
 

Maandag 9/11  

 

1e uur - toets Nask 11 -lobgesprek (altijd op afspraak met de mentor)  

2e uur - toets Nask 11 - lobgesprek 

3e uur - toets Nask 12 - lobgesprek 

4e uur - toets Nask 12 - lobgesprek  

5e uur - toets Ne 

 

PWS-verslag af.  

 

Dinsdag 10/11  

 

1e uur - toets BHA - lobgesprek  

2e, 3e, 4e uur ROC-carrousel - lobgesprek 

5e uur - toets En 

6e uur - les Ec  T42 en T43 - lobgesprek 

6e uur - vragenuur PWS 

 



PWS-verslag af  

 

Woensdag 11/11 

 

1e uur - toets Gs  - lobgesprek 

2e uur - toets Gs - lobgesprek  

3e uur - toets Ma  

4e uur - toets Du - lobgesprek  

5e uur - les Ec T42 en T43 - lobgesprek  

6e uur - lobgesprek 

 

PWS-verslag af 

 

Donderdag 12/11 

 

1e uur - toets Nask 21 - lobgesprek 

2e uur - toets Nask 22 - lobgesprek 

2e uur - vragenuur PWS  

3e uur - toets Wi 

4e uur - toets Wi 

5e uur - lobgesprek 

 

PWS-verslag af 

 

Vrijdag 13/11  

 

1e uur - Wi toets inhaaltoets docent Poj. - lobgesprek  

2e uur - toets Ak - lobgesprek  

 

PWS-verslag af 

 



Vanaf 3e uur - lessen volgens dagrooster  

 

Vriendelijke groet, 

 

Suze Tomlow 

afdelingsleider VMBO Theorie leerjaar 4 

 


