
 

 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Pax h|v, leerjaren 1 en 2 
  
  
  
Datum : 8 november 2022 
Betreft : toetsweek leerjaar 1 en 2 en zwemuitje 
Ref. : KEU/SG/U22-     (2.4.06)  
  
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  
 
Maandag 14 november start de eerste toetsweek van dit schooljaar; in totaal zijn er drie toetsweken dit 
schooljaar.  
 
Voorbereiding op school  
Voor de leerlingen van leerjaar 1 is een toetsweek nieuw en is dit wellicht een beetje spannend. Daarom 
helpen we de leerlingen met de voorbereiding. Dit betekent dat de vakdocenten de inhoud van de toetsen 
en de verschillende manieren om te leren met ze doorneemt. De mentoren besteden aandacht aan het 
plannen van het leren van de lesstof en helpen de leerlingen aan een juiste instelling en denkwijze voor een 
succesvolle week.  
 
Voorbereiding thuis 
U kunt uw kind thuis ook helpen bij de voorbereiding door met uw kind mee te kijken of de beschikbare tijd 
goed verdeeld wordt in zelfstandig studeren, overhoren en ontspanning.  
 
Extra tijd 
Leerlingen die extra tijd krijgen voor het maken van de toetsen vanwege b.v. dyslexie worden ingedeeld in 
een aparte groep in een apart lokaal (deze is zichtbaar in het rooster).  
  
Mentorgesprek 
De mentoren maken in de toetsweek een afspraak voor een individueel gesprek met uw kind. Dit gesprek 
gaat vooral over het welbevinden van uw kind en een terugblik op de start van het schooljaar. Let op: deze 
afspraak is niet zichtbaar in het rooster; uw kind noteert de afspraak in zijn/haar agenda.    
  
Inhaalmoment  
Indien een leerling vanwege corona in quarantaine moet of ziek is tijdens de toetsweek, dan worden de 
toetsen ingehaald zodra dat weer mogelijk is. De mentor en de vakdocent zullen dit met uw kind t.z.t. 
oppakken.  
 
Sportieve pauze  
Op woensdag 16 november kunnen de leerlingen van leerjaren 1 en 2 Pax h|v als sportieve pauze in de 
toetsweek van 13.30 uur tot 15.00 uur zwemmen in de Gelenberg. De entree wordt betaald door school, de 
deelname is vrijwillig en er is mede toezicht door de docenten LO. De  leerlingen kunnen zich inschrijven 
vanaf 7 november a.s. via itslearning op de pagina LO van het betreffende leerjaar.  
 
 



 
 
 
Afsluiting met schoolfeest 
We sluiten de toetsweek af met een gezellig schoolfeest op vrijdag 18 november voor leerjaar 1 en 2 op 
onze school. Meer informatie hierover heeft u reeds ontvangen.   
 
We wensen alle leerlingen veel succes toe. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de 
mentor van uw kind.   
  
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren en docenten leerjaren 1 en 2,  
 
 
 
 
Suze Tomlow 
Afdelingsleider Pax h|v onderbouw 
 


