Afspraken omtrent toetsing | schooljaar 2021-2022
Definities
Toets’ is een verzamelnaam voor de volgende onderdelen:











Proefwerk (PW)
Schriftelijke overhoring (SO)
Mondelinge overhoring (MO)
Praktische opdracht (PO)
Verslag
Werkstuk
Spreekbeurt
Presentatie
Practicum(verslag)
Vaardigheden; lezen, luisteren, schrijven, spreken (talen

Algemeen





Magister is leidend: Staat er niets in Magister, dan kan de toets niet gegeven worden.
Er geldt een maximum aantal toetsen per dag en per week (zie volgende kopje). Bij het
opgeven van een toets geeft Magister (rechts onderin) aan hoeveel toetsen er al staan
voor die leerling/klas. De toets die het eerst is opgegeven en is verwerkt in Magister, gaat
voor. In onderling overleg kan uiteraard besloten worden een en ander anders te plannen.
Bij afwezigheid van de docent op het moment van een toets zijn er twee opties:
1. De toets wordt gegeven door de invaller. De docent levert de toets aan.
2. De docent maakt de eerstvolgende les een nieuwe afspraak.

Aantal toetsen per week en per dag, wanneer opgeven
 Er mogen in de derde en vierde klas maximaal 5 proefwerken per week worden gegeven
en maximaal 2 proefwerken per dag.
 Voor SO’S, MO’S en vaardigheidstoetsen geldt geen maximum. Het is wel zeer wenselijk
dat er rekening wordt gehouden met de belastbaarheid van leerlingen. Geef ze bijtijds op.
 Proefwerken dienen minimaal één week van tevoren te worden opgegeven.
 Verslagen, werkstukken en presentaties dienen minimaal twee weken vooraf te worden
opgegeven (dit gaat over grote werken).
Toets gemist en inhalen
De leerling die een toetsmoment gemist heeft, haalt de toets zo snel mogelijk in. Het centrale
inhaalmoment geniet hierbij de voorkeur. Op dinsdag het 7e uur verzorgt de
onderwijsassistenten centraal inhaalmoment in L13. In een uitzonderlijk geval staat het je
uiteraard ook vrij om de leerling op een ander moment in te laten halen, waarbij je zelf
surveilleert Let er wel op dat de leerling de stilte en rust heeft om de toets in te halen.
Werkwijze inhaaluur (zie bestand)
Wanneer een leerling zonder geldige reden het inhaalmoment mist, geeft de docent dit door
aan de leerjaarcoördinator. Deze stelt ouders op de hoogte en geeft de leerling nog één
inhaalkans. Komt de leerling weer niet, wordt in overleg met de leerjaarcoördinator het cijfer
1,0 genoteerd.

Onregelmatigheden bij toetsen Onder spieken wordt verstaan:
Het op onrechtmatige wijze verkrijgen van resultaten tijdens toetsen.
Afspraken t.a.v. spieken of pogingen daartoe zijn:
a. Leerlingen mogen tijdens een toets niet met elkaar praten en/of informatie uitwisselen.
b. Gebeurt dit toch, dan wordt dit – ongeacht het onderwerp dat besproken wordt/de
informatie die uitgewisseld wordt – beschouwd als spieken.
c. Op het moment dat een docent het spieken constateert geeft hij dit direct en publiekelijk
aan. Hierbij hoeft niet worden bewezen dat een leerling daadwerkelijk gespiekt heeft; hij/zij
moet in een gesprek met de leerling wel gemotiveerd aangeven waarom er sprake is van
spieken.
d. De algemene regel in geval van spieken is: een vermindering van twee punten van het cijfer
dat na correctie wordt toegekend. De puntenaftrek dient duidelijk vermeld te worden op het
blad van de schriftelijke toets.
e. Als er duidelijk sprake is van spieken ‘met voorbedachte rade’ (bijvoorbeeld gebruik van een
spiekbriefje of mobieltje) worden er vier punten afgetrokken van het cijfer dat na correctie
wordt toegekend.
· De docent die het spieken heeft geconstateerd, meldt dit aan de leerjaarcoördinator. Deze
bepaalt of er sprake is van spieken met voorbedachte rade. De surveillant neemt contact op
met de ouders om het voorval te melden en koppelt de reactie van de ouders terug naar de
leerjaarcoördinator van de afdeling waarin de leerling zit.
· Ter beoordeling van de leerjaarcoördinator kunnen ouders uitgenodigd worden voor een
gesprek op school of wordt er een brief naar de ouders gestuurd waarin bovenstaande is
verwoord.
f. Bij toetsing volgens het PTA gelden de daarin verwoorde afspraken.
g. Bij het opzettelijk ontwijken van het maken van een toets wordt dezelfde regeling als bij
spieken (punt e) toegepast.
h. In bijzondere gevallen kan de leerjaarcoördinator van bovenstaande regels afwijken.

Uitgangspunten PTO leerjaar 1 –
Streven: maximaal twee leertoetsen per week, incidenteel drie leertoetsen (m.u.v. toetsweek
(week 24)) Absoluut maximum: drie proefwerken per week / inclusief SO's maximaal vier leertoetsen per
week - In het PTO zijn in elk geval alle leertoetsen opgenomen.
In de vakspecifieke PTO's staat incidenteel ook een niet-leertoets genoemd. –
Het vak techniek is niet opgenomen in het PTO. Deze toetsen zijn van praktische aard en
worden veelal in de les voorbereid.
Deze vakken tellen niet mee in bovengenoemd streef- en maximumaantal. –
Voor het vak tekenen geldt hetzelfde als voor techniek, behalve voor leertoetsen van dit vak,
deze zijn opgenomen in dit PTO –
Dit PTO is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden; het kan bijvoorbeeld
voorkomen dat toetsen moeten worden verschoven/geruild doordat de docent onverwachts
afwezig is geweest.

Uitgangspunten PTO leerjaar 2 –
Streven: maximaal twee leertoetsen per week, incidenteel drie leertoetsen (m.u.v. toetsweek
(week 24)) –
Absoluut maximum: drie proefwerken per week / inclusief SO's maximaal vier leertoetsen per
week
- In het PTO zijn in elk geval alle leertoetsen opgenomen. In de vakspecifieke PTO's staat
incidenteel ook een niet-leertoets genoemd.
- Het vak techniek is niet opgenomen in het PTO. Deze toetsen zijn van praktische aard en
worden veelal in de les voorbereid. Deze vakken tellen niet mee in bovengenoemd streef- en
maximumaantal.
- Voor het vak tekenen geldt hetzelfde als voor techniek, behalve voor leertoetsen van dit vak,
deze zijn opgenomen in dit PTO
- Dit PTO is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden; het kan bijvoorbeeld
voorkomen dat toetsen moeten worden verschoven/geruild doordat de docent onverwachts
afwezig is geweest.

