
 

 

Afspraken bij toetsen en schoolexamens  
 
 

  

Hieronder vind je de afspraken/regels die we gebruiken bij toetsen en 
schoolexamens 
 
  

• We werken op school met drie periodes. Elke periode wordt afgesloten met 
een toetsweek. In leerjaar 4 zijn 2 periodes die met een toetsweek worden 
afgesloten.  

• Buiten de toetsweek worden niet meer dan 5 toetsen per week gegeven. Er 
geldt een maximum van 2 toetsen per dag.  

• Vijf schooldagen voor de toetsweek nemen we geen toetsen meer af. Alleen 
voorbereidingsvrije toetsen zijn toegestaan.  
Werkstukken en verslagen mogen ook ingeleverd worden.  

• Je docent vertelt uiterlijk vijf schooldagen voor de toets welke stof je moet 
leren en dit wordt ook in Magister gezet.  
Bij schoolexamens is dit 10 schooldagen. 

• Je toets wordt tijdig nagekeken en het cijfer wordt ingevoerd in Magister. 
(Uiterlijk 10 werkdagen voor een toets en 15 werkdagen voor een opdracht of 
werkstuk).  

• De docent bespreekt de toets met je na, zodat je kunt zien wat je goed en wat 
je fout hebt gedaan.   

• Een gemiste toets wordt zo snel mogelijk ingehaald, als je met een geldige 
reden afwezig was. 

• Als je fraudeert (bijv. afkijken) bij een toets wordt dit gemeld bij de 
afdelingsleider. Deze beslist welke maatregel wordt genomen. Je ouders 
worden altijd op de hoogte gebracht van de fraude.  

• Onregelmatigheden bij een schoolexamen worden beoordeeld door de 
examencommissie. De directeur bepaalt uiteindelijk de maatregel die 
genomen wordt. 
  

 
 
 
 

Zie volgende pagina voor de toetsregels 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

REGELS BIJ TOETSEN EN SCHOOLEXAMENS 

  
  

  

Hieronder staan alle regels op een rijtje die gelden tijdens de toetsweek en ook voor 
schoolexamens buiten de toetsweek om.   
   
Lees ze goed en houd je eraan!   
  
   

• Je krijgt tijdens toetsweken en schoolexamens géén verlof. Uitzonderingen 
moeten bij de afdelingsleider worden aangevraagd.   

• Als je ziek bent belt je ouder/verzorger dagelijks tussen 08:00 en 08:30 uur 
naar school (0492-792020) om je ziek te melden. Bij ziekte of andere geldige 
afwezigheid, moet de gemiste toets zo spoedig mogelijk worden ingehaald.   

• Als je zonder geldige reden afwezig bent bij een schoolexamen, beslist de 
directeur over de maatregel die genomen wordt. Meestal is dit het geven van 
het cijfer 1 voor dat schoolexamen.   

• Je zet je tas in je kluisje of voor in het lokaal.   
• Je mag geen mobiele telefoons, horloges, koptelefoon (oortjes) e.d. bij je 

hebben. Telefoons moeten uitgeschakeld zijn en deze stop je in de 
telefoontas. Horloges moeten in je tas of in je kluisje.    

• Je legt op tafel alleen een pen(nen), potlood en de toegestane hulpmiddelen 
(géén etui!).   

• Als je vóór de beschikbare tijd klaar bent dan moet je (stil) lezen/studeren. 
Zorg voor een leesboek of een boek van een ander vak. Je legt dit gesloten 
naast je tafel.    

• Je mag geen hulpmiddelen aan elkaar uitlenen tijdens een toets.   
• Als je te laat komt, blijft de eindtijd gelijk: na 15 minuten mag je het lokaal niet 

meer in.    
• Bij kijk- en luistertoetsen word je na aanvang van de toets niet meer 

toegelaten tot de toets.    
• Voor leerlingen uit de bovenbouw geldt ook het examenreglement.   
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