
          

 

 

Stappenplan inhalen van toetsen:  
 
- inhalen van toetsen kan op iedere dinsdag lestijd 7 van 14.10 uur tot 15.00 uur in lokaal 1.2 
en/of lokaal 1.3. Eventueel is lestijd 8 van 15.00-15.50 optioneel; 
- het stappenplan geldt voor leerlingen van de Onderbouw (klassen 1 en 2 in lokaal 1.3) en 
leerlingen van de Bovenbouw (klassen 3 en 4 in lokaal 1.2); 
- leerling meldt zich bij vakdocent om op eerstvolgende dinsdag toets in te halen; 
- vakdocent kan/mag leerling ook op persoonlijke titel uitnodigen om te verschijnen op 
inhaalmoment (afspraak dat dit minimaal aangekondigd wordt voor het voorafgaande 
weekend); 
- Op een A3- blad in kamer van Mevr. De Koning / Dhr. Van Dijk wordt naam leerling en 
naam vakdocent opgeschreven en korte omschrijving toets; 
- vakdocent levert toets aan bij Mevr. De Koning / Dhr. Van Dijk incl. toets papier, 
uitwerkbladen en voorzien van naam, klas leerling, vak, toets tijd en naam docent (op het 
daarvoor bestemde voorblad) 
- leerling meldt zich om 14.10 uur in lokaal 1.2 (Bovenbouw)  en/of 1.3 (Onderbouw) voor 
maken toets; 
- voorwaarden voor het inhalen van een toets: 
* jassen op de kapstok 
* tassen op de grond bij je tafel 
* op tafel uitsluitend pen/potlood/gum en indien toegestaan rekenmachine/geodriehoek 
en/of gradenboog 
* gezien de diversiteit van de toetsen is vragen stellen niet toegestaan 
- indien leerling klaar is, wordt toets ingeleverd bij de surveillerende docent 
- leerling verlaat geruisloos het lokaal; 
- surveillerende docent zorgt ervoor dat de gemaakte toets in postvakje wordt gelegd van de 
betreffende vakdocent; 
- vakdocent kijkt inhaaltoets na en draagt zorg voor registratie in Magister binnen 1 week na 
maken van de inhaaltoets. 
 
Middels lanceren van bovengenoemd stappenplan is het niet toegestaan om: 

• toetsen in te halen onder reguliere lessen 
• toetsen in te halen op gang en/ of aula 
• toetsen in te laten halen onder lestijd van andere vakdocent/lessen  

Uitzondering hierbij zijn het afnemen van: 

- Luistertoetsen 
- Spreekvaardigheidstoetsen 

 


