Afspraken toetsweken en repetitieweken
Roosters
• De roosters staan in het leerlingenportaal. Wijzigingen zie je aan de versie en datum die
bij het bestand staan
• Leerlingen met een laptop (kurzweil) maken hun toetsen in lokaal n157
• Het extratijdlokaal (n158/n159) mag alleen gebruikt worden door leerlingen die bij de
zorgcoördinator zijn aangemeld.
• Om de rust in het extratijdlokaal te bewaren gelden de volgende regels:
1. Je mag niet eerder uit het extratijdlokaal vertrekken.
2. Je mag niet eerder aan een aansluitende toets beginnen dan de tijd die in het rooster
staat.
3. Als je bent aangemeld moet je alle toetsen van die dag in het extratijdlokaal
maken!
Absentie
• Indien een leerling noodzakelijk absent is brengt de ouder/verzorger de school vóór 8:00
uur telefonisch op de hoogte.
• Een leerling is ongeoorloofd afwezig als er niet tijdig telefonisch met de school is overlegd
over de afwezigheid door de ouder/verzorger. In overleg met de adjunct-directeur zullen er
dan maatregelen worden genomen. Bij ongeoorloofd verzuim tijdens schoolexamens geldt
het examenreglement.
• Leerlingen die repetities missen door geoorloofd verzuim, maken met de dagcoördinator
een afspraak om de repetitie in te halen. Indien mogelijk moet de repetitie nog dezelfde
dag ingehaald worden.
Regels
• Bij repetities van 50 minuten is het niet toegestaan dat leerlingen voor het einde van het
uur weggaan.
• Bij toetsen of repetities die langer dan 50 minuten duren, mag je pas na 50 minuten het
toetslokaal verlaten. Vóór die tijd mag niemand het lokaal verlaten.
• Mobieltjes, i-pods, laptops en andere apparatuur waarmee contact gemaakt kan worden
met de buitenwereld zijn niet toegestaan in het toetslokaal!
• Tassen zijn niet toegestaan in het toetslokaal en ook niet in de gang vóór het toetslokaal.
• Spullen die niet zijn toegestaan in het toetslokaal worden bewaard in de lockers.
• Leerlingen die geen locker hebben kunnen hun tas bewaren in n043 of z120 (eigen
risico).
• Op tafel mogen alleen de toegestane hulpmiddelen en schrijfgerei liggen (géén etui).
• Elke leerling mag één lees- of leerboek meenemen om in te lezen/leren als de toets af is.
• Het is niet toegestaan hulpmiddelen aan elkaar uit te lenen tijdens een toets.
• Het is verboden om in de gangen waar de toetsen worden afgenomen te
pauzeren/verblijven.
Tijden
Er worden normale lestijden (en pauzes) aangehouden.

