
PROTOCOL INHALEN TOETSEN 
 
Het inhalen van toetsen geschiedt volgens de school brede afspraken die eerder in het 
weekbericht gepubliceerd zijn en die staan opgenomen in het leerlingenstatuut (hieronder 
nogmaals vermeld). 
  
Bij wijze van hoge uitzondering (bijv. langdurige ziekte) kan in overleg met de betreffende 
teamleider toch gebruik gemaakt worden van 007. De docent blijft te allen tijde 
verantwoordelijk voor het leveren en ophalen van de toets. 
  
hieronder de eerder geplaatste tekst over inhalen herhalen. 
  
Cijfers en het inhalen van toetsen  

A.      Er wordt in alle leerjaren maximaal één repetitie per dag opgegeven (een combinatie met 
andere toetsen is wel mogelijk). Dit maximum is niet van toepassing op toetsweken,  
herkansingsdagen of inhaaldagen. 

B.      Het aantal cijfers per rapportperiode is minimaal drie (voor 1-uursvakken minimaal 2). 
C.      De docent maakt de cijfers van de diverse soorten toetsen uiterlijk bekend binnen 10 

kalenderdagen, bespreekt de toets en zorgt ook binnen die termijn voor de vastlegging in 
Magister (voor grotere werkstukken kan een langere termijn gelden). 

D.      Een toets die voortbouwt op de kennis van een vorige toets kan slechts worden afgenomen 
als de voorgaande toets is besproken en de cijfers bekend zijn gemaakt. Een leerling heeft het 
recht van inzage in gemaakte toetsing. 
 
  

1.       Indien een leerling een toets mist zonder aanvaardbare reden, dan moet hij deze toets de 
eerstvolgende les gelijk maken. De docent zorgt hier zelf voor. 

2.       Mocht een leerling een toets missen wegens ziekte, dan maakt de docent de eerstvolgende 
les een afspraak met de leerling om de toets in te halen.  

3.       Mocht een leerling meerdere keren een toets in tweede instantie maken (ongeacht de 
reden), dan wordt de mentor ingelicht. 

4.       Het niet op tijd inleveren van een werkstuk kan tot een andere normering van dat werkstuk 
leiden. Er wordt een nieuw inlevermoment afgesproken. Houdt de leerling zich hier ook niet 
aan, dan wordt de leerling dezelfde dag verwezen naar de afdelingsleider. De leerling moet 
nog dezelfde middag (voor zover mogelijk, anders de volgende dag) het werk op school 
maken. Dat wordt die middag ingeleverd om beoordeeld te worden, af of niet af.  

Er wordt dus voor niet gemaakt werk geen cijfer gegeven, ook niet tijdelijk. Om kenbaar te 
maken dat een toets of ander werk ingehaald dient te worden maken we gebruik van de 
code INH.  

  
Het is zeer wenselijk dat niet alleen de toetsen, maar ook al het huiswerk tijdig in Magister 
wordt genoteerd. Bij repetities is dat een week van te voren. 
 


