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In dit toetsprotocol staan enkele belangrijke afspraken over toetsen op een rij.  

 

 

Opgeven van een toets. De datum, de te leren lesstof en weging van een proefwerk of 

 eindtoets geven we ten minste twee weken van tevoren op. Voor een schriftelijke 

 overhoring of tussentoets is dat ten minste één week.  

 

Aantal toetsen op een dag. We geven maximaal twee toetsen op een dag. 

Uitzondering daarop zijn de toetsweken in de bovenbouw, dan geldt de afspraak als 

een richtlijn.  

 

Nakijken van toetsen. Binnen twee weken staat het cijfer van een toets in Som Today. 

Daarbij noteert de docent welke stof is getoetst en de weging van de toets.   

 

Bespreken van een toets. Een toets wordt in de klas besproken aan de hand van het 

 antwoordmodel zodat de leerling inzicht krijgt in wat er goed is gegaan en wat er kan 

 worden verbeterd.  

 

Herkansen. Een gemaakte toets kan niet opnieuw worden gemaakt. 

In de bovenbouw bieden we na elke toetsweek een herkansing aan. Dat doen we 

specifiek in de bovenbouw omdat er minder, maar grotere toetsen worden gegeven 

waardoor een cijfer minder makkelijk kan worden opgehaald.  

 

Meegeven van een toets. Ter beoordeling van de docent wordt een toets al dan niet

 meegegeven aan de leerling.  

 

Het eventueel niet meegeven van een toets gebeurt om de volgende redenen: 

• het streven om van jaar tot jaar vergelijkbare toetsen te geven waardoor de 

kwaliteitsbewaking beter mogelijk is; en/of 

• sommige toetsen behoren integraal bij de methode en kunnen opnieuw worden 

gegeven.   

 

Wanneer een leerling de toets toch met een ouder en/of bijlesdocent wil 

nabespreken:  

• kan de toets in een gesloten envelop worden meegegeven, met de afspraak dat deze 

niet gekopieerd wordt en in een gesloten envelop wordt teruggegeven; of 

• kan de afdelingsmanager de gelegenheid geven om de toets in te zien op school.  



Ongeregeldheden, fraude en plagiaat 
 

Afwezig bij een toets.  

Als een leerling geoorloofd afwezig is bij een toets dan moet die de toets inhalen als 

dat vanuit school wordt aangeboden. De docent mag daarbij van een leerling 

verlangen dat die dat doet tijdens een centraal inhaalmoment.  

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is bij een toets dan wordt er melding gedaan bij 

de afdelingsmanager (onderbouw) of de examencommissie en afdelingsmanager 

(bovenbouw). Die kunnen vervolgens een maatregel opleggen zoals staat beschreven 

in de notitie ‘Ongeregeldheden, fraude en plagiaat’.  

 

Te laat inleveren van praktische opdrachten 

Als een leerling een praktische opdracht niet inlevert op het moment dat door de 

docent is opgegeven, krijgt die de mogelijkheid om deze binnen één week alsnog in 

te leveren. Er worden dan wel twee punten op het cijfer in mindering gebracht. 

Als de leerling binnen één week de praktische opdracht nog niet heeft ingeleverd kan 

als maatregel het cijfer 1 worden gegeven. 

 

Fraude of plagiaat  

Als een leerling bij een toets of een praktische opdracht zich schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan fraude of plagiaat, dan kan de directie of examencommissie maatregelen 

nemen.   

Wat er onder fraude en plagiaat wordt verstaan en welke maatregelen er kunnen 

worden genomen, staat beschreven in de notitie ‘Ongeregeldheden, fraude en 

plagiaat’.  

 


