
 

 

Toets protocol 

 

Dit toets protocol heeft betrekking op alle toetsen die gegeven worden op het VCH. Uiteraard gelden 

voor het Schoolexamen en Centraal Examens de regels van het examenreglement. Het protocol 

bestaat uit 18 afspraken. 

 

Procedure: 

 Alle toetsen worden minstens 1 week van te voren opgegeven. ( Zie LMC leerling-statuut)  

 Er zijn niet meer dan 2 toetsen per dag. 

 Alle toetsen gaan over stof die recent behandeld is.  

 Leerlingen weten van te voren  wat ervan hen gevraagd wordt,  welk vorm de toets heeft en 

hoe lang de toets duurt. 

 Tijdens de toets wordt de leerling niet gehinderd door anderen. 

 Alle parallelgroepen maken dezelfde of vergelijkbare toets zodat de ene groep geen voordeel 

heeft op de andere groep. Dit wordt in de vakgroep vastgesteld. 

 Per vak bestaat de vrijheid naar eigen inzicht op het opgaveblad aan te geven hoe zwaar het 

antwoord meeweegt in de beoordeling. 

 

Er zijn afspraken in de vakgroep gemaakt over: 

 Wanneer het beoordelingsmodel bekend is bij alle betrokken docenten. 

 Het al dan niet aanpassen van het beoordelingsmodel na het geven van de toets. 

 Er is voor het afnemen van een eind/hoofdstuktoets een beoordelingsmodel en een 

normeringmodel bekend en indien mogelijk besproken en/of gemaakt door ten minste 2 

leden van de vakgroep. Van te voren is bekend bij de leerling of een eind/hoofdstuktoets 

herkansbaar is. 

 Er wordt na het afnemen van een eind/hoofdstuktoets een foutenanalyse gemaakt en de 

toetsen worden geëvalueerd tijdens het vakgroep overleg. 

 De gemaakte toets wordt nabesproken met de leerling op individuele basis zodat de kans op 

rendement aanzienlijk wordt verhoogd. 

 De docent kijkt de toets binnen 2 weken na en zorgt per direct voor invoering in magister.  

 Wanneer een leerling geen toets gemaakt heeft i.v.m. afwezigheid wordt er in Magister een 

1,0 genoteerd. Wanneer een leerling wel aanwezig is, komt er minimaal een 1,1 te staan. (1,0 

betekent herkans-baar) 

 Het rapportcijfer is gebaseerd op minstens 3 cijfers. (Zie LMC leerling-statuut) 

 Indien een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer dan is van te voren bekend aan welke 

normen het moet voldoen, wanneer het moet worden ingeleverd en welke sancties er staan 

op het te laat of niet inleveren van het werkstuk. 

 



Inhoud: 

 Het taalgebruik is op het te verwachte niveau van de leerling. De toets ziet er netjes en 

verzorgd uit zodat leerlingen niet gehinderd worden door slordigheden. 

 Bij het maken van de toets wordt er rekening gehouden met de opbouw van de 

moeilijkheidsgraad.  

 De vragen van de toets kunnen afzonderlijk van elkaar gemaakt worden en overlappen elkaar 

niet onnodig. 

 Voor dyslectische leerlingen dient een vergrootte versie op A3 klaar te liggen en indien van 

toepassing dient meer tijd voor hen te worden ingeruimd. 

 


