
Toetsbeleid op het Van der Meij College   

 

De bedoeling van het toetsbeleid is dat er op het Van der Meij College getoetst wordt volgens de 
landelijke regels van de inspectie en dat er oog is voor maatwerk, oog voor de individuele leerling. 

Het examen, de toets, wordt door de docenten in de lessen met de leerlingen voorbereid en gepland. 
Naast de docent is ook de leerling verantwoordelijk voor de planning van de toets. 

 

Inhoud  

1. Het schoolexamen (SE) bestaat uit alle  toetsen  in het PTA. 
2. De vakgroep is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsen. De toetsen zijn een 

afspiegeling van het examenprogramma qua inhoud en niveau.  
3. De toetsen zijn per vak schoolbreed gelijkwaardig.   
4. De standaardnormering is: 

Cijfer =Aantal behaalde punten : totaal x 9 +1    
Alleen in bijzondere gevallen kan een vakgroep van deze normering afwijken in overleg met 
het examencommissie. 

5. Bij een praktijkopdracht (werkstuk, verslag e.d.) moet in de opdracht staan hoe de normering 
van deze opdracht tot stand komt. 

6. Toetsen/ opdrachten worden  jaarlijks in de vakgroep geëvalueerd en bijgesteld. Er wordt op 
basis van een door de vakgroep overeengekomen procedure  gewerkt om tot een 
verantwoorde toetsing en normering te komen.  

7. Binnen de vakgroep wordt de normering, beoordeling en weging vastgelegd waarbij de 
normering uit punt 4 gehanteerd wordt. 

8. Daarbij heeft iedere toets  een voorblad met daarop: 
Schoolexamen; vak; onderwerp; aantal vragen; toegestane hulpmiddelen; tijdsduur en 
normering.  

9. De docent maakt de leerlingen duidelijk wat er getoetst gaat worden en hoe.  
10. De docent bespreekt de toets na met de leerlingen nadat alle leerlingen binnen de vakgroep 

de toets hebben gemaakt en / of ingehaald. Afstemming binnen de vakgroep. 
 

Organisatie  

11. Leerlingen mogen niet meer dan 2 toetsen of schriftelijke overhoringen per dag hebben, die 
door de leerling voorbereid moeten worden. Het kunnen er meer zijn als een leerling een 
inhaaltoets moet maken.  

12. Een toets moet minimaal vijf schooldagen van tevoren zijn opgegeven. Een docent noteert 
de toets en de toegestane hulpmiddelen in Magister. (Magister is niet leidend, zie punt 13) 

13. Een leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn huiswerk. Hij noteert huiswerk en toetsen in 
zijn (digitale) agenda, ook na afwezigheid. 

14. Leerlingen krijgen een cijfer van 1,0 t/m 10,0 voor een toets. De cijfers worden afgerond op 
één cijfer achter de komma.  

15. Indien een leerling absent is, mag de leerling de toets inhalen mits de leerling voor 08.30 uur 
op de betreffende dag absent is gemeld met een geldige reden.  Bij het ziekmelden na 08.30 
komt er een aparte code in magister en volgt er een gesprek met de teamleider. De eerste 
keer dat er na 08.30 ziekgemeld wordt kan de toets ingehaald worden, daarna wordt het 



examenreglement gevolgd. Uitgangspunt hierbij is dat we zorg hebben voor en maatwerk 
willen bieden aan de leerlingen. De administratie kan hiervoor een standaardbrief versturen. 
De docent zet na de beslissing van de directeur het cijfer in magister. 

16. Bij een korte geoorloofde absentie moet de leerling de volgende les bij de desbetreffende 
docent een afspraak maken om de toets in te halen. Indien de leerling geoorloofd absent is, 
noteert de docent altijd inhalen voor deze toets in magister. De docent gebruikt hierbij het 
protocol toets inhalen. De gemiste toets moet in de betreffende periode zijn ingehaald.  
Daarna kan de toets niet meer worden ingehaald en wordt het cijfer 1,0 toegekend .  

17. Indien de leerling langere tijd geoorloofd afwezig is maakt de leerling een afspraak met zijn 
mentor of coach die de leerling helpt bij het maken van afspraken om de toetsen in te halen.  

18. Als een docent een toets wil laten inhalen moet dat op de toets middag gebeuren volgens 
het vastgestelde rooster. Indien dit niet mogelijk is, moet de toets in ieder geval buiten lestijd 
gemaakt worden en dus nooit tijdens de les van de leerling. Uitzonderlijke situaties worden 
voorgelegd aan het examensecretariaat die dit met de directie bespreekt. 

19. Toetsen zijn na correctie eenmalig ter inzage voor de leerling nadat alle leerlingen binnen de 
vakgroep de toets hebben gemaakt.  

20. Voor leerlingen met dyslexie- of dyscalculie geldt dat zij een dyslexiepas hebben. Hierop staat 
welke extra faciliteiten geboden mogen worden.  

21. Alle handelingsopdrachten dienen met een voldoende of goed te worden afgesloten. Een 
leerling die op het afgesproken moment de handelingsopdracht niet of onvoldoende heeft 
afgesloten is verplicht dit op de eerstvolgende donderdagmiddag op school in orde te 
maken.  

22. Een praktische opdracht voor een cijfer heeft twee inlevermomenten. Na het eerste 
inlevermoment mailt de docent de ouders van de leerlingen die nog niet hebben ingeleverd . 
Ook maakt de docent afspraken met de leerling zodat de leerling op het tweede 
inlevermoment wel een opdracht inlevert.  De docent registreert dat moment  in Magister. 
We vinden het belangrijk dat het op tijd inleveren van werk wordt beloond. Als een 
leerling het tweede inlevermoment niks inlevert zonder geldige reden dan volgt de 
procedure van punt 15. 

23. Voor aanvang van een schoolexamen wordt verteld wat de regels van het schoolexamen zijn. 
 

Herkansen 
 
24. In het PTA staat aangegeven of een toets herkansbaar is.  

Aan het einde van het jaar mag de leerling het volgende herkansen: 
AVO vakken;  per vak mag er,  volgens het PTA,  1 herkansbare toets herkanst worden. 
Profielvakken;  per profielvak mag, er  volgens het PTA  1  herkansbare toets per profielvak 
herkanst worden. 
Keuzevakken; per profiel mag er, volgens het PTA, 1  herkansbare toets van de 2 gevolgde 
keuzevakken herkanst worden. 
Er mag niet van het PTA worden afgeweken. 
 

 
Uitvoering  

 
1. Alleen de voor de toets benodigde materialen mogen op tafel liggen tijdens de toets. De 

telefoon (die ook niet als rekenmachine mag worden gebruikt) en alle overige spullen 
worden opgeborgen in de tas; de tassen worden netjes voor in het lokaal of in de locker 
van de leerling gezet. 

2. Tijdens de toets mag de leerling geen materialen lenen van een ander.  
3. Zodra de docent begint  met  het uitdelen is het schoolexamen begonnen. Het 

schoolexamen eindigt voor iedereen pas als de laatste leerling zijn toets heeft ingeleverd. 



4. Gedurende de toets is het volledig stil en blijft iedereen op zijn plek. 
5. Tijdens de toets heb je geen oortjes in of koptelefoon op. 
6. Na afloop lever je de toets in en blijf je rustig zitten, zodat de andere kandidaten niet 

gestoord worden. 
7. Iedere onregelmatigheid wordt gemeld aan het examensecretariaat. De docent doet 

hierbij geen uitspraak over het cijfer. 
 

 
 


