Procedure
inhaalmoment voor
leerlingen en ouders
Als leerlingen een toets gemist hebben tijdens de les kan de docent ervoor kiezen deze
leerling in te schrijven voor het inhaalmoment. In dit document staat omschreven hoe
dit proces eruit ziet.

Praktische informatie:
➢ Het inhaalmoment vindt iedere lesweek (m.u.v. de 1e lesweek van de periode) plaats op
dinsdag het 7e uur in L13. Het inhaalmoment wordt bezet door een onderwijsassistent.
o Iedere ToDo-week zijn er ook inhaalmomenten om de periodes zo veel mogelijk af te
sluiten.
➢ Het inhaalmoment wordt uiterlijk de (werk)dag van te voren om 16:00 uur in Magister gezet.
De leerling weet natuurlijk zelf al dat hij/zij één of meerdere toets(en) heeft gemist en dat
deze ingehaald moeten worden.
➢ Als een leerling meerdere toetsen heeft gemist bespreekt de leerling dit met de docent(en)
en maakt hier afspraken over. Per inhaalmoment kan een leerling max. 2 toetsen inhalen
waarvan de toets-tijd (incl. eventuele verlenging) in totaal niet langer mag zijn dan 1 klokuur.
➢ Niet alle inhaaltoetsen gaan via het inhaalmoment, de docent kan er ook voor kiezen dit
tijdens een les, een tussenuur of voor/na school te doen. Dit zet de docent dan zelf in
Magister. Het is daarom belangrijk dat de leerling zelf regelmatig zijn/haar eigen Magisteragenda controleert en bij het missen van een toets zelf contact op neemt met de docent om
een afspraak te maken.
➢ Tijdens het inhaalmoment gelden alle reguliere toetsregels. Voor specifieke regels omtrent
verlenging, laptopgebruik en dyslexie/dyscalculie is meer informatie te vinden op de
schoolwebsite. Deze faciliteiten worden ook tijdens het inhaalmoment geboden.
➢ Bij afwezigheid van een leerling tijdens het inhaalmoment wordt er een mail gestuurd naar
de docent. De leerling en docent maken, bij geoorloofde absentie, samen een nieuwe
afspraak.
Voor vragen over de gemiste toetsen en wanneer/hoe deze ingehaald kunnen worden kunt u mailen
naar de docent(en) bij wie de toets gemist is.
Voor algemene vragen over het inhaalmoment kunt u mailen naar de onderwijsassistent(en):
Mevr. Madsen T.madsen@vitusmavo.nl
Dhr. Van den Bosch T.vandenbosch@vitusmavo.nl
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