Inhalen klas 1 t/m 4
Proefwerk / repetitie: een schriftelijke test waarbij de leerling laat zien dat hij/zij een groter
stuk stof beheerst.
Overhoring: van huiswerk (mondeling / schriftelijk) moet als 'leer- of maakwerk' in magister
moet zijn genoteerd.
Praktische opdracht(PO) : is alles wat niet onder bovenstaande valt maar wel een
beoordeling oplevert. Dit geldt dus ook voor het inleveren van een werkstuk, het af hebben
van een tekenopdracht, de becijferde onderdelen van LO.
Toets: alles wat valt onder proefwerk, repetitie, overhoring of PO. Een toets kan beoordeeld
worden met een cijfer (1.2 t/m 10), een beoordeling O/V/G of afgevinkt worden als 'gedaan'.
Magister is beslissend
Een toets is pas een toets als deze in magister is genoteerd.
Praktisch betekent dit dat ook inlevermomenten genoteerd moeten zijn in magister.
Inhalen toets
 Een leerling die afwezig is op het moment van afname van de toets haalt de gemaakte
toets binnen 14 dagen in (10 lesdagen).
 Als de leerling ziek is, gaat de termijn van 14 dagen in op de eerste dag dat de leerling
weer aanwezig is.
 De leerling is, in alle redelijkheid, verantwoordelijk voor het maken van de afspraak.
 Als een leerling geen afspraak maakt of een gemaakte afspraak niet nakomt, beoordeelt
de docent de prestatie met 1 (één): geen prestatie geleverd.
Inleveren gemaakt werk
 Een leerling die afwezig is bij het inleveren van gemaakt werk, levert dit uiterlijk de
eerstvolgende les, persoonlijk, in bij de docent.
 Als een leerling het werk in tweede instantie niet inlevert, beoordeelt de docent de
prestatie met 1 (één): geen prestatie geleverd.
 Ten overvloede: er wordt niets ingeleverd via postvak.
Ongeoorloofd absent op moment van toets / inleveren
Er is geen mogelijkheid de toets alsnog te maken of het werk alsnog in te leveren. Er is geen
prestatie geleverd. De docent beoordeelt met 1 (één)
Acties klas 3/4
 Vakdocent geeft aan mentor en ljc door dat het werk met een 'één' is beoordeeld.
 Examensecretariaat (klas 3 / 4), informeert ouders.
 Ouders / leerlingen kunnen in beroep gaan binnen 5 dagen na dagtekening.
Acties klas 1/2
 Vakdocent geeft aan mentor en ljc door dat het werk met een 'één' is beoordeeld.
 Vakdocent informeert ouders.
 Ouders / leerlingen kunnen in beroep gaan binnen 5 dagen na dagtekening.
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Zorgleerlingen
De zorgcoördinator spreekt met ljc af welke afspraken van toepassing zijn op leerlingen die
onder de zorg vallen. Uitgangspunt moet zijn dat de regels zoveel mogelijk overeind blijven.
P.M.
1
1.1
1.2

geen prestatie geleverd
fraude (in klas 3 / 4 wordt deze beoordeling alleen ingevoerd na overleg met
het examensecretariaat)
laagste te behalen cijfer voor een toets

Als in klas 3/4 een toets met een 1(één) is beoordeeld en herkansbaar is volgens het PTA,
kan een leerling ook voor deze toets gebruik maken van recht op herkansing.
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