Toetsbeleid 2020-2021
Belangrijke documenten
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen de volgende documenten:
1. Het Examenreglement. Dit bevat alle officiële regels rondom het examen, zowel schoolexamen als
centraal examen. Het examenreglement wordt vastgelegd bij de inspectie.
2. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit geeft een overzicht van de opbouw van het
schoolexamencijfer voor de vakken in de bovenbouw. Alle in het PTA vermelde toetsen moeten
aan het einde van het schooljaar door alle leerlingen zijn afgerond. Het PTA wordt opgesteld per
cohort, dus voor mavo 3 en 4, havo 4 en 5, en vwo 4, 5 en 6. Het PTA wordt vastgelegd bij de
inspectie.
3. Het Toetsprogramma. Dit geeft een overzicht van de opbouw van het rapportcijfer en de planning
van toetsen tijdens het schooljaar. Dit document wordt opgesteld voor alle leerjaren, met
uitzondering van examenklassen.
4. Dit document, het Toetsbeleid. Hierin staan een aantal praktische afspraken omtrent toetsen.
Algemene bepalingen
•
Alle toetsen zijn weergegeven in het toetsprogramma en/of PTA. Het rapportcijfer wordt
opgebouwd uit de toetsen die zijn weergegeven in het toetsprogramma, waarbij ook de weging
is aangegeven.
•
Voor klas 3 geldt dat er maximaal 6 cijfers per vak worden gegenereerd die meetellen voor het
rapport.
•
Er worden geen verzamelcijfers gegenereerd. In de praktijk betekent dit dat SO’s over het
algemeen formatief zijn en dus niet meetellen voor het rapport. Het is mogelijk om een SO wel
mee te laten tellen. In dat geval wordt dit SO vermeld in het toetsprogramma.
•
Het cijfer van een toets wordt binnen tien schooldagen na de toets aan de leerling kenbaar
gemaakt en ingevoerd in Magister. De toets wordt altijd nabesproken met de klas. Deze
nabespreking vindt in ieder geval plaats vóór de volgende toets.
•
Een leerling heeft altijd recht op inzage van een gemaakte toets. Indien een leerling het niet eens
is met de beoordeling, kan hij/zij bezwaar aantekenen bij de docent. Is de reactie van de docent
niet bevredigend voor de leerling, dan kan de beoordeling aan de teamleider worden voorgelegd.
Zie hiervoor ook het reglement voor beroepsprocedures en klachtenregeling van het Baudartius
College.
•
Indien een leerling een toets mist dient hij/zij deze in te halen. Voor toetsweken zijn vaste
inhaalmomenten, voor overige toetsen maakt de docent een afspraak met de leerling.
•
Indien een toets wordt gemist wegens ongeoorloofde absentie, informeert de docent de leerling,
ouders en de teamleider dat de toets op zo kort mogelijke termijn alsnog gedaan moet worden.
Indien de leerling in gebreke blijft, wordt dit gemeld aan de examencommissie (bij PTA-werk) of
de teamleider. Deze beslist over de te nemen maatregelen. Een docent beslist niet zelf om een
1,0 of een vrijstelling in te voeren.
•
Indien er sprake is van fraude kan het cijfer 1,0 worden toegekend door de examencommissie (bij
PTA-werk) of de teamleider.
•
Toetsen zijn alleen herkansbaar wanneer dit zo is aangegeven in het PTA. Voortgangstoetsen zijn
per definitie niet herkansbaar.

Toetsweken
•
Tijdens het jaar zijn er vier toetsweken voor alle leerjaren, behalve de examenklassen. Voor
examenklassen zijn er drie SE-weken. Uitgangspunt is dat vakken zoveel mogelijk van de
toetsweken gebruik maken. Ook praktijkvakken (bijvoorbeeld LO en kunstvakken) mogen
onderdelen plannen in toetsweken.
•
Telefoons, horloges, iPads, jassen en tassen zijn niet toegestaan in alle ruimtes waar toetsen
plaatsvinden. Etuis en broodtrommels zijn alleen toegestaan als ze op de grond liggen.
•
Leerlingen ontvangen het rooster voor de toetsweek uiterlijk één week van tevoren via Zermelo
en/of Magister.
Toetsen tijdens de les
•
Toetsen die in de les worden gegeven hebben een duur van maximaal 40 minuten. Voor leerlingen
met recht op extra tijd is dit 50 minuten. Leerlingen die recht hebben op voorleessoftware of
computergebruik maken de toets in het lokaal op een laptop. Leerlingen die eerder klaar zijn met
hun toets, wachten in het lokaal. Hierbij mogen ze geen gebruik maken van telefoon of iPad.
•
Een toets wordt ten minste vijf schooldagen van tevoren opgegeven.
•
Tijdens een normale lesdag geldt een maximum van één reguliere toets per dag en drie toetsen
per week. Inhaaltoetsen zijn uitgezonderd van deze regel.
•
In de week direct voorafgaand aan een toetsweek en de week direct na de toetsweek worden
geen toetsen gepland.

