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Beste coördinatoren en belangstellenden voor de Natuurkunde Olympiade Junior,
Hopelijk is het gelukt met toevoegen van leerlingen aan het systeem en het
maken van de oefentoetsen, we hebben al veel aangemelde leerlingen! Het
opgeven van nieuwe coördinatoren en leerlingen zal de gehele toetsperiode
mogelijk blijven. Dus leerlingen die in de loop van maart toegevoegd worden
kunnen nog steeds meedoen! Ook zal de systeemtoets als oefentoets voor de
wedstrijdomgeving de gehele periode beschikbaar blijven.
Komende week maandag, 4 maart, t/m vrijdag 22 maart zal de toets van de
eerste ronde van de NOJ 2019 online staan op http://www.juniorolympiade.nl/.
Nadat leerlingen zich hebben ingelogd met hun eigen account is het mogelijk de
toets te openen met een speciaal wachtwoord.
Het wachtwoord om deze toets te openen is XXXXXXXXXX. Dit wachtwoord kan
je aan het begin van de toets aan je leerlingen doorgeven.
In de bijlage vind je de regelementen. Deze zijn tevens te vinden onder
https://natuurkundeolympiade.nl/noj/downloads/ .
Voor de praktische organisatie is het belangrijkste uit deze regelementen: “Voor
de formele toets in de eerste ronde staat in principe een tijdsduur van 40
minuten. Binnen de toetsomgeving is de toetsduur technisch beperkt tot 55
minuten. Dit om tegemoet te komen aan dyslectische leerlingen of aan
leerlingen die om andere redenen net wat langer de tijd nodig hebben. We
vertrouwen er op dat de docent hier op toeziet tijdens het afnemen van de toets.
Het is overigens ook niet mogelijk de toets tussentijds stop te zetten.”
Kijk ook goed naar de sectie over het invullen van open vragen en geef deze
informatie door aan de leerlingen.
Laat het gerust weten indien er vragen zijn of als je tegen problemen aanloopt.
Indien je geen informatie meer wenst te ontvangen over de NOJ kan je dat ook
via dit e-mail adres doorgeven.
Succes met de toets!
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