Toetsbeleid m.i.v. 1 april 2018
1.

Voor elk (tussen) rapport wordt gestreefd naar minimaal twee beoordelingen per vak.
(Voor één-uurs vakken kan hiervan afgeweken worden)

2.

Repetities worden tenminste een week van te voren opgegeven.

3.

Per dag mag er maximaal één repetitie worden gegeven. Na overleg en met
toestemming van de conrector kan hiervan worden afgeweken.

4.

De wegingsfactor van de toets wordt voorafgaand aan de leerlingen medegedeeld.

5.

De beoordeling en de norm worden voorafgaand vastgesteld. Bij hoge uitzondering
wordt de norm achteraf bijgesteld.

6.

Wijziging:
Als een leerling de toets om wat voor reden dan ook niet heeft gemaakt, wordt de
code ‘inh’ gebruikt wat staat voor ‘inhalen’.
Toelichting:
- een leerling heeft een cijfer van 1,0 t/m 10 gekregen voor een toets, die door hem of
haar gemaakt is en door de docent aan de hand van het correctievoorschrift en
normering is beoordeeld.
- een leerling heeft nog geen cijfer gekregen (vakje is blanco) en moet nog een
beoordeling krijgen die anderen al hebben gehad, maar hij heeft niets gemist.
- als de toets niet meer hoeft te worden ingehaald, wordt de code ‘vr’, wat staat voor
‘vrijstelling’, gebruikt.
- een leerling heeft een toets gemist en met de code ‘inh’ wordt aangegeven dat er zo
snel mogelijk een afspraak met de leerling moet worden gemaakt om de gemiste
toets in te halen. In principe wordt de leerling in de gelegenheid gesteld de toets
binnen 10 dagen in te halen. Op het moment dat een leerling zich niet houdt aan de
afspraak om de toets in te halen, meldt de docent dit bij de betreffende conrector
waarna de conrector passende maatregelen zal nemen.

7.

De toets wordt binnen vijf werkdagen nagekeken en ingevoerd in Magister,
behoudens bijzondere situaties zoals ziekte en (school)examenperiodes.

8.

De toets wordt met de leerling besproken en geëvalueerd.

