
 

 

Toetsbeleid  
 

Definities 

Toets met voorbereiding: Alles wat buiten de les voorbereiding vereist op het gebied 

van kennis en/of vaardigheden. Hieronder vallen schriftelijke toetsen en overhoringen, 

praktische opdrachten, werkstukken, boekverslagen.  

Toets zonder voorbereiding: Luistertoetsen, leesteksten, gymnastiek en opdrachten 

afgerond in de les (handvaardigheid) 

 

Algemeen 

• Toetsen worden afgenomen zoals vermeld in het jaarprogramma of PTA. Wanneer 

een docent wil afwijken van dit programma moet hiervoor om toestemming 

gevraagd worden bij de examensecretaris. 

• Toetsen worden door de docent binnen 10 schooldagen nagekeken.  

• De leerlingen ontvangen twee rapporten per jaar. Deze worden aan het einde van 

periode 2 en aan het einde van het schooljaar uitgereikt. Resultaatbesprekingen 

worden elke periode (4 x) georganiseerd. 

• Alle resultaten tellen mee bij de overgangsvergadering. 

• Periode 1 van leerjaar 1 heeft een weging van 1. Periode 2, 3 en 4 van leerjaar 1 

hebben een weging van 3. 

• In leerjaar 2 tot en met 5 tellen alle periodes even zwaar.  

• Per vak krijgt een leerling maximaal twee toetsen met voorbereiding per periode.  

• Per vak krijgt een leerling minimaal vier resultaten per jaar. 

• Een leerling heeft maximaal drie toetsen per week, uitgezonderd de in de 

jaarkalender aangegeven toetsweken. 

• In de werkwijzer worden de leerdoelen omschreven waarop de toets gebaseerd 

wordt. 

• De docent noteert de toets minimaal 10 schooldagen voorafgaand aan het toets 

moment in SOM, een toetsrooster is minimaal 10 schooldagen voorafgaand aan 

de toetsweek bekend.  

 

Inhalen 

• Een leerling mag een toets inhalen wanneer zijn/haar afwezigheid vooraf als 

geoorloofd geregistreerd is.  

• Wanneer een leerling een toets, regulier of inhaal, ongeoorloofd mist is dit een 

onregelmatigheid welke als zodanig wordt afgehandeld.  

• Er is een vast inhaalmoment welke na schooltijd plaatsvindt. 

• Op het inhaalmoment kan maximaal één toets worden ingehaald. 

• De toets wordt op het eerstvolgende inhaalmoment ingehaald. In overleg tussen 

leerling en docent kan hiervan afgeweken worden.  

• Wanneer een leerling het inhaalmoment geoorloofd mist, gaat dit ten koste van 

zijn/haar herkansing.  

 

Herkansen 

• Na afloop van elke periode wordt een centraal herkansmoment georganiseerd.  

• In het jaarprogramma respectievelijk PTA is aangegeven welke toetsen 

herkansbaar zijn.  



• Een leerling die op alle vakken voldoende staat mag deelnemen aan de 

herkansing. 

• Een leerling die een of meerdere onvoldoende(s) staat moet deelnemen aan de 

herkansing. 

• In het laatste geval is de voorwaarde voor het deelnemen aan de herkansing het 

in overleg met de vakdocent opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.  

• In de leerjaren 1, 2 en 3 havo hebben de leerlingen recht op twee herkansingen 

per periode. 

• In de leerjaren 3 mavo, 4 en 5 hebben de leerlingen recht op één herkansing per 

periode 

• Een leerling heeft minimaal tien schooldagen tijd voor de voorbereiding op 

zijn/haar herkansing(en), met uitzondering van de laatste periode.  

 

Jaarprogramma’s en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

• Voor elk vak is een programma beschikbaar waarin alle te beoordelen onderdelen 

zijn opgenomen 

• Voor leerjaar 1, 2 en 3 havo is dit vastgelegd in een jaarprogramma 

• Voor leerjaar 3 mavo is dit voor de vakken lichamelijke oefening, 

maatschappijleer, kunst algemeen, loopbaan oriëntatie en maatschappelijke stage 

vastgelegd in een programma van toetsing en afsluiting 

• Voor leerjaar 3 mavo is dit voor de overige vakken vastgelegd in een 

jaarprogramma 

• Voor leerjaar 4 en 5 havo is dit vastgelegd in een programma van toetsing en 

afsluiting. In leerjaar 4 havo is aangegeven of de onderdelen meetellen voor het 

schoolexamen. 

 


