
Toetsprotocol versie concept 4 oktober 2017 
 

 

TOETSPROTOCOL     

1. Het maken van toetsen 

De leerling maakt de toets op het opgegeven moment, tenzij er bijzondere 

omstandigheden zijn. 

In het geval van bijzondere omstandigheden dient een ouder/verzorger van de 

leerling de school hiervan voorafgaand aan het toetsmoment telefonisch of 

schriftelijk op de hoogte te stellen. Pas na toestemming van de docent kan 

afgeweken worden van het opgegeven moment. 

2. Materiaal 

De leerling zorgt ervoor dat hij/zij het materiaal dat voor het maken van een toets 

nodig is, bij zich heeft. Denk aan pen, potlood, geodriehoek, (grafische) 

rekenmachine, woordenboek, passer, enzovoort.  

Toetsopgaven worden met een blauwe of zwarte pen gemaakt.  

Tekeningen en schetsen worden met potlood gemaakt. De school zorgt voor 

uitwerkpapier. 

We kennen op school de volgende toetsvormen: 

 voortgangstoetsen (proefwerken en luister- en kijktoetsen) 

 schoolexamens (SE) 

 schriftelijke overhoringen (so) 

 praktijkopdrachten/praktijktoetsen (po) 

 werkstukken (ws) 

 profielwerkstukken (PWS) 

 

3. Toetslokalen 

In het toetslokaal gelden de normale schoolregels. Leerlingen met recht op 

tijdverlenging zitten tijdens de proefwerkweek altijd in een speciaal lokaal; zie 

dagrooster.  
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 Voortgangstoetsen/ Schoolexamens 

 

1. Het opgeven van de voortgangstoetsen en schoolexamens (PTA-toetsen) 

Toetsen die worden afgenomen in de toetsband en tijdens de proefwerkweken 

worden, indien mogelijk, vermeld in Magister. Je vindt deze toetsen ook terug in je 

eigen rooster of op de website. 

Er mogen in de onderbouw niet meer dan twee voortgangstoetsen (pw en/of so’s) 

per dag worden opgegeven. Tijdens een proefwerkweek kan hiervan worden 

afgeweken. 

In de bovenbouw volgen we het PTA;  in de proefwerkweek is er geen maximum 

aantal toetsen. 

 

2. Voorbereiding van voortgangstoetsen 

De stof van de toetsen wordt in de lessen voorafgaand aan de toets besproken. 

De docent mag ook toetsvragen maken die betrekking hebben op de leerstof die 

al eerder behandeld en getoetst is. De docent moet dit de leerlingen bij het 

opgeven van de toets wel duidelijk maken. Er mag geen leerstof getoetst worden 

die nog niet behandeld is. 

 

3. Nakijken van toetsen 

Binnen 10 schooldagen na de toets ontvangt de leerling het resultaat en is het 

cijfer in Magister verwerkt. Voor de mentor is dit onmisbare informatie om de 

prestaties goed te kunnen volgen. Bovendien heeft de leerling een goed overzicht 

van de stand van zaken en kunnen ook ouders/ verzorgers steeds op de hoogte 

zijn van de voortgang van hun kind. Tevens worden ook de getoetste stof en de 

weging vermeld in Magister. 

 

4. Inhalen van toetsen 

De leerling maakt de eerstvolgende dag dat hij of zij op school is, een afspraak 

om de gemiste toets in te halen. Het inhalen gebeurt binnen 10 schooldagen na 

het moment van de afspraak. De school biedt een centraal inhaalmoment per 

week aan. Indien de leerling op dat inhaalmoment ongeoorloofd afwezig is, 

verspeelt hij/zij daarmee het recht op inhalen; de toets blijft dan open staan; er 

kan dan geen rapport worden uitgereikt met mogelijk gevolgen voor de 

bevordering naar het volgende leerjaar. De rapportenvergadering zal beslissen of 
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het cijfer 1,0 wordt toegekend voor de gemiste toets. Ouders worden door de 

mentor hiervan op de hoogte gesteld. 

Bij onvoorziene afwezigheid van de docent kan de toets verplaatst worden, 

waarbij het mogelijk is dat er meer  dan 2 toetsen op een dag plaatsvinden. De 

seniormentor of de afdelingsleider van de betreffende opleiding neemt in die 

situatie daarover een beslissing. 

 

5. PTA-toetsen 

Dit toetsprotocol geldt ook voor alle PTA-toetsen. 

 

6. Aantal toetsen per vak 

Om een duidelijk beeld van de vorderingen van een leerling te kunnen geven, 
baseert de docent zich op voldoende cijfers. Hierbij wordt een balans gevonden 
tussen het bieden van voldoende kansen enerzijds en het waken van 
overbelasting anderzijds. Per sectie wordt het aantal voortgangstoetsen bepaald 
per rapportperiode. In iedere periode voorafgaand aan een rapport, met 
uitzondering van het 1e rapport, worden in de onderbouw (1 t/m 3 hv en 1-2 
mavo) minimaal drie en voor de 1-uursvakken minimaal twee cijfers gegeven. In 
de bovenbouw (3+4m en 4, 5 h + 4, 5, 6 v) volgen we het PTA. 

 

7. Toetsbespreking 

Toetsen worden altijd door de docent met de klas besproken waarbij de 

normering helder is voor de leerlingen. Leerlingen krijgen hun werk en de 

bijbehorende opgaven en een antwoordmodel ter inzage, nadat het werk 

nagekeken is. 

Ter beoordeling aan de docent worden de opgaven van proefwerken en 

schriftelijke overhoringen al dan niet meegegeven aan de leerling. Het gemaakte 

werk wordt in principe wel meegegeven. Dit geldt niet voor PTA toetsen. Deze 

blijven in de school en worden volgens de wettelijke bepalingen opgeslagen. 

Om in gevallen waarin de opgaven niet meegegeven worden naar huis, het toch 

mogelijk te maken dat een leerling met ouder of andere hulp het werk zinvol kan 

nabespreken, wordt er een afspraak gemaakt met de docent. 
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A. Schriftelijke overhoringen 

 

1. Het opgeven van overhoringen 

Per sectie wordt het aantal schriftelijke overhoringen per periode bepaald. 

Schriftelijke overhoringen behoeven niet tevoren opgegeven te worden. De 

leerstof van de overhoringen wordt in Magister gezet.  

Als een schriftelijke overhoring wordt opgegeven, worden ook de toegestane 

hulpmiddelen (bijvoorbeeld rekenmachine, woordenboek, atlas) vermeld. 

 

2. Voorbereiding van schriftelijke overhoringen 

De stof van de schriftelijke overhoringen wordt in de lessen voorafgaand aan de 

overhoring voorbereid. Er mag geen leerstof getoetst worden die nog niet 

behandeld is. 

 

3. Nakijken van schriftelijke overhoringen 

De docent zorgt ervoor dat de gemaakte overhoringen binnen 10 schooldagen 

nagekeken zijn en vermeldt de resultaten in Magister. De overhoringen moeten 

zijn nabesproken vóór een voortgangstoets die over deze stof wordt gegeven. 

De docent bespreekt de gemaakte overhoring in de klas. 

 

4. Inhalen van schriftelijke overhoringen 

De vaksectie bepaalt of schriftelijke overhoringen ingehaald moeten worden. 

Indien de overhoring ingehaald moet worden, maakt de leerling de eerst volgende 

dag dat hij of zij op school is, een afspraak om de gemiste schriftelijke overhoring 

in te halen. Het inhalen gebeurt dan binnen 10 schooldagen in overleg met de 

docent. De docent maakt een gelijkwaardige versie van de toets. 

Indien de leerling op dat inhaalmoment ongeoorloofd afwezig is, verspeelt hij/zij 

daarmee het recht op inhalen; de toets blijft dan open staan; er wordt geen 

rapport uitgereikt. Dit kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de bevordering naar 

het volgende leerjaar. De rapportenvergadering zal beslissen of het cijfer 1,0 

wordt toegekend. Ouders worden door de mentor op de hoogte gesteld. 
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B. Praktijkopdrachten 

 

1. Het opgeven van praktijkopdrachten 

De praktijkopdrachten worden minimaal 10 schooldagen van te voren opgegeven.  

2. Voorbereiding van praktijkopdrachten 

De stof van de praktijkopdrachten wordt in de lessen voorafgaand aan de toets 

voorbereid. De docent mag toetsvragen maken die betrekking hebben op de 

leerstof die al eerder behandeld en getoetst is, maar de docent moet dit de 

leerlingen bij het opgeven van de toets wel duidelijk maken. Er mag geen leerstof 

getoetst worden die nog niet behandeld is. 

 

3. Nakijken van praktijkopdrachten 

Binnen 10 schooldagen na de toets ontvangt de leerling zijn/ haar cijfer en is het 

cijfer in Magister opgeslagen. Voor de mentor is dit onmisbare informatie om de 

prestaties goed te kunnen volgen. Bovendien heeft de leerling een goed overzicht 

van de stand van zaken en kunnen ook ouders/ verzorgers steeds op de hoogte 

zijn van de voortgang van hun kind. Tevens worden ook de getoetste stof en de 

weging vermeld in Magister. 

 

4. Inhalen van praktijkopdrachten 

De leerling maakt de eerstvolgende les dat hij of zij op school is, een afspraak om 

de gemiste praktijkopdracht in te halen. Het inhalen gebeurt binnen 10 

schooldagen na het moment van de afspraak. De docent stelt daarvoor 1 

inhaalmoment ter beschikking. 

Indien de leerling op dat inhaalmoment ongeoorloofd afwezig is, verspeelt hij/zij 

daarmee het recht op inhalen; de praktijktoets blijft dan openstaan; er wordt geen 

rapport uitgereikt. Dit kan uiteindelijk gevolgen hebben voor de bevordering naar 

het volgende leerjaar! De rapportenvergadering zal beslissen of het cijfer 1,0 

wordt toegekend voor de gemiste praktijkopdracht. 

Ouders worden door de mentor hiervan op de hoogte gesteld. 

 

5. PTA-toetsen 

Dit toetsprotocol geldt ook in praktijkopdrachten die vermeld staan in het PTA. 
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C. Werkstukken/verslagen/presentaties 

 

1. Het opgeven van werkstukken/verslagen/presentaties 

Als een werkstuk of verslag wordt opgegeven, moet het voor de leerling 

duidelijk zijn: 

 wat de eisen zijn voor het werkstuk/verslag/presentatie 

 waarop wordt beoordeeld en wat de normering is 

 wanneer het moet worden ingeleverd of gehouden 

 wat er gebeurt bij niet of te laat inleveren van werkstuk/verslag 

 wat er gebeurt bij het niet houden van de presentatie 

 

 

2. Nakijken van werkstukken of verslagen 

 

De docent zorgt ervoor dat de gemaakte werkstukken binnen een van te voren 

afgesproken periode nagekeken worden. De cijfers worden binnen vijf 

schooldagen na het nakijken vermeld in magister. 

 

3. Afwezigheid 

Indien de leerling door ziekte afwezig is geweest, levert de leerling de 

eerstvolgende les dat de leerling weer op school is het werkstuk in. 

Als een leerling afwezig is tijdens de lessen waarin een werkstuk wordt 

gemaakt, maakt de leerling de eerstvolgende les een afspraak met de docent 

wat te doen. 

 

Indien de leerling het werkstuk niet inlevert, dan blijft het cijfer voor het 

werkstuk openstaan; er wordt geen rapport uitgereikt. Dit kan uiteindelijk 

gevolgen hebben voor de bevordering naar het volgende leerjaar!. De 

rapportenvergadering zal beslissen of het cijfer 1,0 wordt toegekend voor het 

gemiste werkstuk. Ouders worden door de mentor hiervan op de hoogte 

gesteld. 
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Bijlage 1: CHECKLIST  TOETSEN  
 
 
Vooraf 

o de leerstof is bij de leerling bekend 
o er is afstemming tussen de aangeboden stof en de toets  
o er is afstemming met een vakcollega over de inhoud van de toets 
o er is door de leerlingen ervaring opgedaan met de vorm van de toetsopgaven  
o er is een antwoordmodel, inclusief normering 
o er is een beoordelingsvoorschrift 
o de te behalen punten staan bij de vragen vermeld (SE) 
o de grens voldoende-onvoldoende (cesuur) is bekend 

 
 
Achteraf 

o er is overleg in de vaksectie/ met collega’s over de cesuur, indien nodig 
o de toets is met de leerlingen besproken 
o leerproces en voorbereiding op de toets zijn geëvalueerd met de leerlingen 
o de leerling heeft de beoordeelde toets ingezien 
o de toetsen zijn geëvalueerd met de leerlingen 
o scores van de toetsen zijn vergeleken met scores van parallelgroepen en  de 

resultaten van voorafgaande jaren 
o na correctie bespreken de docenten met vakcollega de analyse van het 

gemaakte werk om hiaten in kaart te brengen; indien nodig komt er een plan 
van aanpak om de hiaten op te vullen  

o docenten bereiden tevens de bespreking van het SE in de les voor  

o SE wordt vóór de deadline van de aanvraag voor de herkansingsronde 
besproken. De data voor de herkansingsronde staan in de jaarplanner 
vermeld. 

 
 

Bijlage 2: leerlingenstatuut onderdeel toetsing 

C.4 Toetsing en beoordeling 
 
Artikel 21 
 
1. Er is een onderscheid tussen proefwerken/repetities/toetsen en schriftelijke 

overhoringen: een proefwerk/repetitie/toets toetst kennis en inzicht in van tevoren 
behandelde stof, een schriftelijke overhoring gaat over een duidelijk geringere 
hoeveelheid stof dan die voor een repetitie.  

2. Een schriftelijke overhoring behoeft niet tevoren opgegeven te worden.  
3. De vorm (luistertoets, open of gesloten vragen e.d.) van het proefwerk moet bij 

het opgeven van de toets bekend gemaakt worden.  
4. Er kunnen niet meer dan twee proefwerken/repetities/toetsen op één dag worden 

gegeven. Deze afspraak is niet van toepassing gedurende de repetitieweken. 
5. De leerinhoud van proefwerken/repetities/toetsen moet minstens een week 

tevoren opgegeven worden en minstens een week tevoren behandeld zijn. 
Bovendien vermeldt de docent voor welk rapport en hoe zwaar het cijfer meetelt. 
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6. Van een werkstuk, spreekbeurt, literatuurlijst of practicum dient van tevoren 
schriftelijk bekend te zijn aan welke normen dit moet voldoen, wanneer het 
gereed moet zijn en welke sancties er staan op het niet of te laat verzorgen resp. 
inleveren ervan. 

7. De docenten zijn verplicht de resultaten van alle toetsen zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk binnen 10 werkdagen na afname aan de leerlingen mee te delen. 

8. De leerling heeft minimaal recht op inzage van zijn gemaakte werk.  
9. Bij teruggave van het gemaakte werk heeft de leerling (indien gewenst) het recht 

op een toelichting van de gehanteerde normen. 
10. Bij eventuele onenigheid over de wijze van toetsing en/of beoordeling treedt de 

leerling eerst in overleg met de betrokken docent.  
11. Blijft onenigheid bestaan, dan kan hij zich hierover in eerste instantie tot de 

leerjaarcoördinator (onderbouw en klas M3 en M4) of de afdelingsleider (2e fase) 
wenden. 

12. Wanneer een docent fraude door een leerling constateert kan de docent 
passende maatregelen nemen.  

13. Bij fraude tijdens een toetsing kan voor de toets het cijfer 1 worden toegekend. 
Als de leerling zich in dit opzicht oneerlijk behandeld voelt en overleg met de 
betrokken docent geen oplossing biedt, dan kan hij zich wenden tot zijn 
afdelingsleider. 

14. Een leerling die door geoorloofd verzuim een proefwerk mist, moet dit verzuim in 
eerste instantie voor het proefwerk plaatsvindt melden aan de docent. Indien dit 
door omstandigheden niet mogelijk is, moet de leerling zo spoedig mogelijk na 
terugkeer op school contact opnemen met de docent. 

15. Voor een leerling die door ongeoorloofd verzuim een proefwerk mist, vervalt elk 
recht tot het inhalen van het proefwerk. De gemiste toetsen kunnen met het cijfer 
1 becijferd worden. 

16. Bij het te laat inleveren van opgegeven werk mag de docent redelijkerwijs punten 
aftrekken.  

17. Een leerling moet voldoen aan de eisen die een opleiding/docent stelt ten aanzien 
van scripties, werkstukken, verslagen en boekenlijsten. Leerlingen die 
werk(stukken) niet tijdig inleveren, moeten verplicht worden dat alsnog te doen, 
zo nodig met behulp van de mentor of de leerjaarcoördinator (onderbouw, M3 en 
M4) / afdelingsleider (2e fase). Overleg hierover met één van de genoemde 
personen dient minimaal één week voor het tijdstip van inleveren van de cijfers 
plaats te vinden. Eventueel kan in overleg met de afdelingsleider het cijfer 1,0 
worden toegekend. 

18. In iedere periode voorafgaand aan een rapport, met uitzondering van het 1e 
rapport, worden in de onderbouw minimaal drie en voor de 1-uursvakken 
minimaal twee cijfers gegeven. 

19. De docent is verplicht de klas mee te delen hoe het rapportcijfer tot stand komt.  
20. Cijfers kunnen alleen gebaseerd worden op getoetste kennis of op getoetste 

vaardigheden met uitzondering van de genoemde situaties sub 14, 16, 17 en 18. 
21. Er zijn geen voorschriften ten aanzien van maximale stijging/daling van de 

rapportcijfers. 
22. De mentor bespreekt met zijn klas/leerling de opmerkingen die over die 

klas/leerling zijn gemaakt op de rapportvergadering. Opmerkingen die een strikt 
privékarakter dragen, worden in een vertrouwelijk gesprek gemaakt. 
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23. Voor toetsing en beoordeling van toetsen, praktische opdrachten en 
handelingsdelen die meetellen voor het examendossier geldt het 
examenreglement. 

 
C.5 Schoolexamen 
 
Artikel 22 
 
1. Aan het begin van elke examenperiode, doch uiterlijk voor 1 oktober, wordt de 

leerlingen van de desbetreffende leerjaren het Programma van Toetsing en 
Afsluiting bekendgemaakt. Dit programma bevat afspraken over de wijze van 
toetsen van de kennis en vaardigheden van deze leerlingen alsmede de regels op 
grond waarvan het cijfer van het schoolexamen wordt vastgesteld. 

2. De algemeen directeur stelt een examenreglement vast. Dit reglement bevat 
regels over de wijze waarop het examen wordt afgenomen, de wijze waarop de 
cijfers worden gegeven, regels over verzuim bij examens, examenfraude, 
herexamen en over de mogelijkheden om tegen beslissingen betreffende het 
examen bezwaar te maken. 

 

Bijlage 3: TOETSBUREAU 

Het toetsbureau in het OLC draagt zorg voor het goede verloop van de 

organisatorische processen rondom de toetsing voor alle afdelingen in de school. 

Het betreft de volgende toetsen: 

 proefwerkweken 

 toetsband 

 schoolexamens 

 GP’s 

 Cito-Vas toetsen 

 inhaaltoetsen 
 

Spelregels 

1. Het toetsbureau ontvangt van de roostermakers een overzicht van de in de 

week af te nemen toetsen 

2. Docent levert de enveloppen met toetsen 2 werkdagen voor de geplande 

toetsdatum in bij het toetsbureau. Het toetsbureau is proactief indien dit niet 

gebeurt.  

3. Roostermakers leveren aan het OLC het dagrooster met de surveillanten. 

4. Surveillant haalt toets op bij het toetsbureau. 

5. Surveillant levert toets in bij het toetsbureau. 

6. Docent haalt eigen toets op bij het toetsbureau ter correctie. 
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Laatst bijgewerkt op 5 september 2016 


