
Algemene toetsafspraken voor leerlingen   

 Een toets, werkstuk of verslag wordt minimaal 5 schooldagen van tevoren ingepland in 

Magister. Hier noteert de docent wat van de leerling verwacht wordt.  

 De eerste schooldag na een vakantie van langer dan vier schooldagen worden geen toetsen 

ingepland of werkstukken of verslagen ingeleverd.  

 Een leerling en ouders zijn verantwoordelijk voor een absentiemelding in Magister wanneer 

een leerling een toets niet kan maken op het afgesproken moment.  

 Wanneer een leerling een toets nog niet heeft ingehaald, staat er ‘inhalen’ in Magister (tenzij 

de leerling inhaalafspraken niet nakomt).  

 Een toets, werkstuk of verslag wordt binnen tien schooldagen nagekeken. Hiervan kan 

worden afgeweken in geval van ziekte van de docent en/of na overleg tussen de docent en 

klas.  

 Elke leerling heeft recht om na beoordeling de gemaakte toetsen, werkstukken of verslagen in 

te zien om zo inzicht te krijgen in de leerresultaten.  

Toetsafspraken voor niet-examenklassen 

 De leerling mag maximaal 1 proefwerk en 1 SO op één dag opgegeven krijgen, tenzij sprake 
is van eigen keuze. Uitzondering op deze regel geldt het inhalen of herkansen van een 
proefwerk of SO.  

 De leerling is verantwoordelijk voor het inhalen van toetsen en neemt zelf het initiatief om bij 

de eerstvolgende les een afspraak te maken bij de betreffende docent.  

 Wanneer de leerling het niet eens is met de beoordeling treedt de leerling binnen vijf 

schooldagen na het inzien van de toets in overleg met de desbetreffende docent. Indien zij 

niet tot een gezamenlijke oplossing komen, dient de leerling binnen vijf schooldagen een 

schriftelijk verzoek (e-mail) bij de afdelingsleider in tot het herzien van de beoordeling.  

 Bij fraude wordt een passende maatregel genomen of wordt het cijfer ‘1’ toegekend als 

resultaat. De afdelingsleider beslist welke maatregel wordt genomen.  

o Onder fraude tijdens een toets wordt bijvoorbeeld verstaan: spieken (op alle 

mogelijke wijzen), gelegenheid geven tot spieken, communicatie tussen leerlingen, 

voorafgaand aan de toets informatie op het toetsblad noteren.  

o Onder fraude wordt ook plagiaat bij niet-summatieve toetsen verstaan.  

Toetsafspraken voor examenklassen  

 De leerling mag maximaal 1 PTA-toets op één dag opgegeven krijgen, tenzij sprake is van 

een herkansing, inhaaltoets, toetsweek of centraal examen dan mogen maximaal 2 PTA-

toetsen worden opgegeven.  

 Indien de leerling het niet eens is met de beoordeling en er met de docent niet uit komt, dan 

kan de leerling binnen vijf werldagen schriftelijk (e-mail) en met redenen omkleed bezwaar 

aantekenen via de afdelingsleider. Deze zal het bezwaar voorleggen aan de commissie van 

appèl. 

 Een leerling die tot uiterlijk 30 minuten te laat is, wordt tot het lokaal toegelaten, maar de 

eindtijd blijft gelijk. Een leerling die meer dan 30 minuten te laat is, meldt zich bij de 

verantwoordelijke schoolleider die vervolgens beslist over toelating.  

 Voor andere specifieke regels, zoals fraude en onregelmatigheden tijdens een PTA-toets, zie 

examenreglement op de website.  

 


