Regels met betrekking tot toetsen
(mavo/havo/vwo bovenbouw)

Toetsen in de toetsweek:







Afwezig tijdens de toetsweek?
o ZIEK: altijd aan het begin van de dag afmelding via ouders, ook als
je 18+ bent, zelf afmelden mag niet.
o AFWEZIG OM ANDERE REDENEN: altijd in overleg en altijd van te
voren. Nooit zomaar wegblijven. In overleg kan er veel, zonder
overleg niet.
o Rijexamen, tandartsbezoek, fysiotherapie, orthodontist> afspraken
zonder spoed, daarvoor krijg je geen vrij in een toetsweek! Plan
deze afspraken buiten de toetsweek of aan het einde van de dag.
Te laat?
o VERSLAPEN is ‘te laat zonder reden’: je mag de tijd die over is
gebruiken, je krijgt geen verlenging. Als je de hele toets mist, ben
je absent zonder reden.
o TE LAAT MET REDEN (ter beoordeling aan de meldkamer en de
teamleider), je maakt de toets in overleg.
Toets gemist met geldige reden? Maak z.s.m. een afspraak om de toets in
te halen.
Regels tijdens de toetsen:
o Tassen voor in de klas;
o Telefoons in je tas: VOOR, TIJDENS en NA de toets mag je je
telefoon niet gebruiken;
o Geen boeken op tafel.

Toetsen buiten de toetsweek:



Kun je een toets niet maken? Altijd regelen via de teamleider, met briefje
van je ouders. Geen briefje? Geen contact? Dan maak je de toets gewoon.
Presentaties & mondelingen zijn ook toetsen, daarvoor gelden dezelfde
regels. Geen bericht van thuis? Toets maken!

Herkansingen:



Geef je op tijd op voor de herkansing, als je je niet opgeeft, mag je niet
meer herkansen.
Ben je ziek bij een herkansing: je ouders moeten, binnen een week, een
officieel, schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider om de herkansing
in te halen. Dat inhalen gebeurt alleen na de laatste toetsweek van het
schooljaar.

Dit is een versimpelde versie van het examenreglement, het volledige reglement
kun je vinden op de website.

