Oldenzaal, 6 januari 2021
Beste collega,
Door de lockdown waarin Nederland momenteel verkeert en de waarschijnlijke verlenging
daarvan kunnen wij ons voorstellen dat dit vragen kan oproepen over de afname van de
voorrondetoets van de Aardrijkskunde Olympiade.
Naar onze mening kan de toets echter gewoon volgens de geldende afspraken worden
gemaakt.
Immers:
1. Eerder hebben we de tijd waarin de toets moet worden afgenomen al verlengd met een
week. De afnametijd is nu dus drie in plaats van de gebruikelijke twee weken. U kunt de
toets afnemen van maandag 18 januari tot en met vrijdag 5 februari. Insturen van potentiële
winnaars kan dan tot maandag 16 februari.
2.
Leerlingen uit H5 en/of V6 die meedoen aan de voorronde, zijn gewoon op school en
dus kan de toets probleemloos gedurende deze drie weken plaatsvinden.
3.
Als u van plan was de toets af te nemen in andere leerjaren (bijvoorbeeld V5 of H4) én
deze toets heeft opgenomen in het PTA, dan kan de toets gewoon doorgaan. Leerlingen uit
vooreindexamenklassen mogen immers naar school indien er een PTA-toets wordt
afgenomen.
Als de voorrondetoets van de Aardrijkskunde Olympiade NIET in het PTA staat opgenomen,
dan is het mogelijk om de toets buiten mededinging op een tijdstip naar eigen inzicht alsnog
te maken.
Als u de toets niet onder toezicht kunt laten afnemen, dan vragen wij u met klem de
leerlingen niet thuis de toets te laten maken. De voorrondetoets is onderdeel van een
wedstrijd. Zodra leerlingen de toets thuis hebben, is er een grote kans dat de opgaven in
omloop komen en het wedstrijdelement verloren gaat.
De organisatie van de Aardrijkskunde Olympiade zou dat zeer betreuren.
Wellicht ten overvloede: de toets moet als geheel in één keer worden afgenomen (in
maximaal 120 minuten).
Wij hopen u hiermee meer helderheid te hebben gegeven over de afnametijd van de
voorrondetoets.

Hartelijke groeten,
namens het bestuur van de Aardrijkskunde Olympiade,
Alice Peters, voorzitter

