
Toetsreglement 

 

 Leerlingen hebben recht op een hoeveelheid proefwerken, toetsen en overhoringen, 
conform programma toetsing onderbouw (PTO) verwerkt in het vakleerplan,  op 
grond waarvan een reëel rapportcijfer kan worden vastgesteld. Als richtlijn kan bij 
vakken, waar meer dan één lesuur gegeven wordt, gedacht worden aan evenveel 
toetsen en overhoringen per rapportperiode als er wekelijks lesuren zijn.   
 

 De datum en de stof van het proefwerk moet tenminste een week van te voren bij de 
leerlingen bekend zijn.  
 

 De behandeling van de lesstof voor een proefwerk moet uiterlijk in de voorlaatste les 
afgerond zijn.  
 

 Bij proefwerken  wordt de weging vermeld in het vakleerplan. Dit wordt aan het begin 
van het cursusjaar besproken met de klas.  
 

 Als twee opeenvolgende proefwerken, toetsen of overhoringen verband met elkaar 
hebben, dan moet het voorgaande proefwerk, toets of overhoring zijn besproken 
voordat de volgende wordt gemaakt.   
 

 Er wordt niet meer dan één proefwerk per normale lesdag gegeven. Deze bepaling 
geldt niet voor toetsweken.  
 

 Bij één-uurs vakken kan hiervan in overleg met de teamleider van worden 
afgeweken.  
 

 Een leerling, die een proefwerk, toets of overhoring moet inhalen, kan niet meer dan 
één extra proefwerk, toets of overhoring  per dag worden opgedragen. In bijzondere 
gevallen kan een regeling getroffen worden met de teamleider. Deze bepaling geldt 
niet voor toetsweken.   
 

 Schriftelijke overhoringen mogen niet gegeven worden in plaats van proefwerken.  
 

 Gemaakte proefwerken, toetsen en overhoringen worden binnen 10 werkdagen door 
de docent nagekeken en besproken in de klas.  
 

 De behaalde resultaten op de proefwerken,  toetsen en overhoringen worden binnen 
10 werkdagen, nadat de toets is afgenomen, verwerkt in het leerlingvolgsysteem 
SOM.  
 

 Alleen gemaakte proefwerken, toetsen, overhoringen, werkstukken en opdrachten 
kunnen een beoordeling ontvangen. 

-      Zodra een leerling aan een proefwerk, toets of overhoring begonnen is, is er sprake 
van "gemaakt werk" waarop de normen voor becijfering van toepassing zijn.   

- Een leerling moet voor een door hem/haar gemaakte proefwerk, toets of werkstuk 
een rechtmatig verdiend cijfer krijgen. Dat betekent dat strafmaatregelen niet in de 
becijfering betrokken worden, behoudens:   

* fraude (zie bij Onregelmatigheden)   



* te laat inleveren van schriftelijk werk: het na de  afgesproken   datum inleveren van 
werk leidt tot een vermindering van het cijfer met 0,5 punt per schooldag; de 
maximale aftrek voor te laat inleveren is 4 punten op het beoordeelde werk   

- Het te laat inleveren en/of aftrek van punten daarvoor ontslaat een leerling niet van 
de verplichting de uitwerking van de verstrekte opdracht alsnog in te leveren. De 
docent maakt met de leerling daarvoor een afspraak.   

- In bijzondere gevallen kan de teamleider, in overleg met de docent, van 
bovenstaande regels afwijken.   
 

 Mocht een leerling het niet eens zijn met de beoordeling van het gemaakte werk, dan 
geeft hij dit met redenen omkleed aan bij de docent. De docent beoordeelt dan 
opnieuw het gemaakte werk. Mocht de leerling het oneens blijven met de 
beoordeling dan kan hij/zij in beroep gaan bij de teamleider. De teamleider zal een  
andere vakdocent het werk opnieuw laten beoordelen. Naar aanleiding van deze 
beoordeling doet de teamleider een uitspraak die bindend is.  
 

 Gemaakte proefwerken, toetsen en overhoringen worden nabesproken met het doel 
om fouten gemaakt door de leerling te evalueren, zodat leerlingen leren van hun 
fouten en om fouten in de beoordeling te corrigeren. 

 
De docent evalueert op een manier die kan leiden tot begeleiding van de leerling 
door ouders/verzorgers en/of een huiswerkinstituut.  
 

 Als de ouders/verzorgers er om vragen kan in overleg de opgaven van proefwerken, 
toetsen of overhoringen op school worden ingezien.   
 

 Parallelklassen krijgen, indien mogelijk, gemeenschappelijke proefwerken, toetsen en 
overhoringen. Indien mogelijk worden proefwerken, toetsen en overhoringen in 
parallelklassen gelijktijdig gegeven. Als dit niet mogelijk is, moet het proefwerk, toets 
of overhoring in zwaarte en beoordeling vergelijkbaar zijn.   
 

 Toetsen moeten leesbaar en verstaanbaar zijn, dit betekent voor schriftelijk werk: 
lettertype Arial, lettergrote 12, regelafstand 1,5.  
 

 Als er fouten zitten in (een) opgave(n) van een proefwerk, toets of overhoring, dan 
wordt de beoordeling van de desbetreffende opgave(n) door de docent aangepast.   
 

 Als een leerling om een geldige reden een proefwerk, toets of overhoring mist, geldt 
de volgende regeling:  

- Bij korte afwezigheid is de leerling verplicht het werk in te halen.   
- Als de leerling langdurig afwezig is, wordt een regeling getroffen met de teamleider.  

 

 Inhalen van gemist werk   
- Wanneer een leerling een proefwerk, toets of overhoring niet gemaakt heeft moet de 

leerling deze binnen twee weken nadat hij/zij weer de lessen is gaan volgen, alsnog 
maken.   

- De eerste les dat de leerling  weer aanwezig is in de les bij de betreffende docent, 
wordt een afspraak gemaakt  over een inhaalmoment.   

- Als een leerling op het afgesproken inhaalmoment niet aanwezig is worden de 
ouders  door middel van een email hiervan op de hoogte gebracht. En wordt tevens 



vermeld dat de leerling op het eerstvolgende lesuur van het betreffende vak het 
proefwerk,  toets of overhoring moet maken, ook als hij/zij deze op dat moment niet 
voorbereid heeft. Het dan ingeleverde werk wordt beoordeeld. Dit geldt ook voor 
proefwerken, toetsen en overhoringen  in de bovenbouw die buiten de toetsperioden 
afgenomen worden.   

- Het enkele feit dat een opdracht niet ingeleverd of een (in te halen) proefwerk, toets 
of overhoring  niet gemaakt is, kan niet leiden tot een waardering van het werkstuk of 
de toets met het cijfer 1.   

-     Om toch duidelijk te kunnen maken dat er nog werk moet worden gemaakt of 
ingeleverd wordt het cijfer 0,5gehanteerd. Voor de beoordeling op het rapport telt dit 
cijfer niet mee. Dit betekent dat als er een cijfer 1 wordt vermeld dat dit ook een 
behaald cijfer is. 

- In bijzondere gevallen kan de teamleider, in overleg met de docent, van 
bovenstaande regels afwijken.   
 

 Als een leerling een lange tijd afwezig is geweest, dan kan hij bij terugkomst op 
school hulp vragen aan zijn mentor bij het opstellen van een plan voor het inhalen 
van de opgelopen achterstand.   
 

 Voor inhaal- en herkansingswerk moet een geschikte ruimte beschikbaar gesteld 
worden.   
 

 Leerlingen dienen aan het begin en gedurende het schooljaar te worden 
geïnformeerd over de vaststelling van hun rapportcijfers.  
 

 De rapportvergadering beslist over de bevordering van een leerling naar een hoger 
leerjaar. In geval van een revisievergadering beslist de rapportvergadering, gehoord 
hebbende de beschikbare docenten en/of functionarissen.  
 

 Waar PTA´s gebruikt worden, gelden de regels zoals ze staan beschreven in het 
PTA reglement.  
 

 Onregelmatigheden  
Onder fraude wordt verstaan: Het op onrechtmatige wijze verkrijgen van resultaten 
tijdens proefwerken, toetsen of overhoringen.  
 

Afspraken t.a.v. fraude  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 fraude.   
c. De algemene regel in geval van fraude is:  *dat het cijfer 1 wordt toegekend  

 

   In alle gevallen waarin het toetsreglement niet voorziet beslist de 
vestigingsdirecteur.  


