Westmalle, 24 september 2018

Oktobertoetsen

Geachte ouders
Beste leerling

Halverwege oktober gaan in de eerste graad grote toetsen door voor de richtingsvakken. De bedoeling
is de leerlingen kennis te laten maken met de vraagstelling, hen vertrouwen te geven en hen te
bevestigen in hun studie-inzet. Wanneer de resultaten minder goed zouden zijn, kan er snel
bijgestuurd worden.
De oktobertoets start om 8.25 uur en eindigt om 9.15 uur. De leerlingen die vroeger klaar zijn, mogen
afgeven. Ze leggen vooraf een boek of strip naast de bank. De toets wordt in het eigen klaslokaal
afgelegd. De andere lessen van de dag gaan gewoon door, dus is het wel belangrijk om de geziene
leerstof dagelijks bij te houden. Tijdens de dagen van de oktobertoetsen gaan geen andere toetsen
door en wordt geen huiswerk gegeven.
Van zodra de toetsen verbeterd zijn, krijgen de leerlingen hun resultaten. De toetsen worden in de klas
besproken en de leerlingen gaan aan de slag met evaluatiedocumenten. De leerlingen krijgen de
toetsen en evaluatiedocumenten ook mee naar huis.
De behaalde punten worden meegeteld als grote toets bij het perioderapport van oktober. Voor Latijn
en wiskunde past dit in de kolom ‘dagelijks werk’. De punten van de oktobertoetsen Frans en
Nederlands maken deel uit van het resultaat bij ‘gespreide evaluatie’. Meer informatie over evaluatie
vindt u in het rapportmapje dat uw zoon of dochter meekrijgt op 26 oktober.
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We hopen dat de leerlingen zich goed en tijdig voorbereiden voor deze oktobertoetsen.
Met vriendelijke groeten
E. Van Huffelen
Algemeen directeur
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