Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle Lumenleerlingen van leerjaar 2
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Onderwerp

Week 42: verkort rooster en diatoetsen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Week 42: verkort rooster en diatoetsen
Wij willen u graag informeren over het verloop van week 42 (12 oktober t/m 16 oktober) op het
Citadel College. In week 42 voert de school een 40-minutenrooster. Dit geeft ons de ruimte om de
diatoetsen af te nemen bij de leerlingen, de tijd te nemen voor leerlingenbesprekingen en scholing
voor het personeel.
Diatoetsen
Om de vorderingen van uw zoon of dochter te volgen en inzichtelijk te maken of uw kind op de
goede weg is naar de bovenbouw nemen wij diatoetsen af. Gedurende leerjaar 1 en 2 worden de
diatoetsen in totaal 3 keer afgenomen. De eerste toetsen heeft uw zoon of dochter gemaakt aan de
start van vorig schooljaar. Diatoets nummer 2 zou onder normale omstandigheden in mei afgelopen
schooljaar worden afgenomen. Dit is door de omstandigheden rondom corona niet gelukt.
Wel hebben wij de mogelijkheid deze afname in week 42 alsnog te doen. Deze ronde bevat in totaal
6 toetsen voor de onderdelen Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. De leerlingen zijn hierover
reeds via e-mail geïnformeerd.
Zij maken deze toetsen op de laptop, die dan opgeladen moet zijn. Verder verwachten we dat de
leerlingen hun oplader en werkende oortjes of een koptelefoon meenemen. De toetsen behoeven
geen inhoudelijke voorbereidingen. Het gaat erom dat de leerlingen laten zien wat ze op dit moment
zonder voorbereiding weten en kunnen.
Leerlingen met dyslexie
Leerlingen met dyslexie kunnen een deel van de toetsen voorgelezen krijgen. Het programma
Diatoetsen leest via zijn eigen systeem de toetsen rekenen/wiskunde en Nederlands voor. De toets
voor Engels (tekstbegrip) wordt via Kurzweil voorgelezen. Leerlingen dienen hiervoor hun
gebruikersnaam en wachtwoord van Kurzweil mee te nemen. Mocht uw zoon of dochter deze
gegevens niet meer weten, dan kan hij/zij contact opnemen met de Marc Albers via het emailadres
m.albers@citadelcollege.nl.

Op maandag 5 oktober hebben deze leerlingen de mogelijkheid om nog extra uitleg over Kurzweil te
krijgen van mw. M. Floris. Zij zijn daarover al via e-mail op de hoogte gebracht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Mw. H. Peterse
Afdelingsleider vmbo-t/havo/vwo onderbouw en Lumen
Citadel College
Mw. S. van Stipdonk
Afdelingsleider vmbo-t/havo/vwo onderbouw
Citadel College

