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TOETSBELEID 
      

De toetsing op De Rotonde is doelgericht, samenhangend, 

transparant en sluit aan bij de leerbehoefte van onze 

leerlingen. Wij streven naar een doorlopende leerlijn waarbij 

de borging van kwaliteit voorop staat. 
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Voorwoord 

Vanuit de schoolleiding, het docententeam, de ouders en de leerlingen van de Rotonde is de behoefte 

om meer duidelijkheid te creëren en uniformiteit te scheppen betreffende de regels en de afspraken 

omtrent toetsing en afsluiting.  

In de staat van de Rotonde (1) wordt beschreven dat er meer aandacht besteed moet worden aan de 

borging van de kwaliteit van de examens en toetsing op De Rotonde. Er zullen criteria vastgelegd 

moeten worden waaraan toetsen en examens moeten voldoen (toetstechnische-, uitvoerings-, 

afname- en beoordelingseisen). Deze criteria dienen vervolgens ook gebruikt te worden voor de 

toetsing in andere leerjaren dan de examenjaren in leerjaar 3 en 4.  Ook in het onderdeel toetsing van 

het nieuwe inspectiekader (2) wordt het belang benadrukt dat scholen toetsbeleid vaststellen. De 

Rotonde staat voor de belangrijke taak de leerroutes in doorlopende leerlijnen zodanig effectief neer 

te zetten dat een leerling in staat wordt gesteld om op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau te 

slagen 

Met dit opgestelde toetsbeleid worden visie en kaders geschept zodat er schoolbreed eenheid 

ontstaat en duidelijkheid gecreëerd wordt voor alle betrokkenen binnen De Rotonde. De 

toetscoördinator heeft dit toetsbeleid ontwikkeld op basis van input van de vakgroepen, docenten en 

het LMT. 
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Visie 

De toetsing op De Rotonde is doelgericht, samenhangend, transparant en sluit aan bij de 

leerbehoefte van onze leerlingen. Wij streven naar een doorlopende leerlijn waarbij de borging 

van kwaliteit voorop staat. 

De Rotonde heeft als lijfspreuk “Samen een eigen wijze weg vinden”. De leerlingpopulatie van De 

Rotonde kenmerkt zich door een grote diversiteit in leer- en gedragsproblematiek en meervoudige 

problematiek waarbij ook sprake is van leerachterstanden in combinatie met bijvoorbeeld 

gedragsproblemen. De Rotonde wil zich profileren op haar sterke punt, namelijk het verzorgen van 

goed onderwijs aan zorgleerlingen. Bij goed onderwijs horen ook duidelijkheid en schoolbrede 

afspraken zodat de leerlingen, ouders als zowel onderwijzend personeel weten waar ze aan toe zijn. 

Het toetsbeleid biedt deze duidelijkheid en schept een houvast voor alle betrokkenen van de 

Rotonde.  

 

Een breed gedragen toetsvisie is het startpunt om te groeien naar een goed en compleet toetsbeleid. 

Een gedegen toetsbeleid leidt tot kwalitatief goede toetsen, maar het maken van een goede toets 

vereist ook dat over de grote lijnen wordt nagedacht. Waarom toetsen we en hoe komt deze visie tot 

uiting in de toetsproducten en in de manier van toetsen?  De toetsen moeten de docenten en 

leerlingen een duidelijk beeld geven van het niveau van de leerling, de beheersing van de leerstof en 

vaardigheden en de ontwikkeling hierin van de individuele leerling. Toetsen kunnen ook een basis 

vormen voor het didactisch handelen in de klas door de vakdocent. 

 

Toetsing levert zinvolle informatie op, zowel op micro-, meso- als macroniveau.  Op microniveau 

geven toetsresultaten inzicht in de ontwikkeling van de leerling, wat zinvolle feedback oplevert voor de 

leerling, docent en ouders. Op mesoniveau  geven toetsresultaten de docent inzicht in de kwaliteit van 

zijn onderwijs en leveren feedback over het onderwijsaanbod. Deze opbrengsten worden gedeeld in 

de vakgroepen waar geëvalueerd moet worden of toetsen en examens aan de criteria voldoen en 

nemen zij, indien nodig, maatregelen om de kwaliteit te verhogen. 

Op macroniveau worden toetsresultaten gebruikt voor evaluatie van het onderwijs en leveren daarmee 

input voor verantwoordingsdocumenten en verbeterplannen. Deze input kan verwerkt worden in de 

jaarplannen van De Rotonde. Toetsing op De Rotonde wordt ingezet voor zowel summatieve als 

formatieve doeleinden. Bij summatieve toetsing wordt de toets ingezet om te bepalen of de leerling de 

doelstellingen heeft bereikt en door kan gaan naar de volgende leerstofeenheid of naar het volgende 

niveau of leerjaar. Bij formatieve toetsing wordt de toets ingezet om gericht feedback te geven om het 

leerproces van de leerling te stimuleren. Formatief toetsen kan leiden tot betere leerresultaten van 

leerlingen ( Kippers, 2016) en kan docenten feedback geven. 

 

 De uitgangspunten van toetsing binnen De Rotonde:  

-Toetsing op De Rotonde wordt doelgericht ingezet; de docent is zich altijd bewust van het doel van 

een toets. De kerndoelen en de doelen die tijdens de lessen met de leerlingen zijn besproken en 

behandeld komen terug in de toetsing.  

- Het onderwijs en de begeleiding op De Rotonde sluit aan bij de leerbehoeften van iedere leerling. 

Ook op het gebied van toetsing wordt waar mogelijk maatwerk geboden door verschillende vormen en 

momenten van toetsing in te zetten. Wij streven ernaar om onderwijs uitdagend en activerend te 

maken voor de leerling. (Jaarplan) 

- In de staat van de Rotonde (2017) komt naar voren dat De Rotonde meer aandacht moet gaan 

besteden aan de borging van de kwaliteit van haar examens en toetsing. Om die borging van kwaliteit 

te bereiken wordt er ingestoken op de toetsmethode RTTI. Docenten verwerken en interpreteren de 

resultaten via het online RTTI dashboard. De leerjaarcoördinatoren zijn geschoold in het leiden van 

leerlingbesprekingen waarin mede de RTTI-resultaten besproken worden. Er zijn negen docenten, die 

de Masterclass RTTI hebben gevolgd en afgesloten. Docenten, die lesgeven in de onderbouw volgen 

deze Masterclass RTTI intern en worden ondersteund door de reeds geschoolde docenten.  

- De Rotonde zet in op kwalitatief hoogwaardige toetsen. De methode RTTI wordt ingezet om kwaliteit 

te bewaken.  De toetsen geven docenten  en leerlingen een duidelijk beeld van het niveau van de 

leerling, de beheersing van de leerstof en vaardigheden en de ontwikkeling hierin van de individuele 

leerling. Dit beeld leidt tot een  juiste determinatie van de leerling en verbetert bovendien de 
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effectiviteit van de lessen. Voor de leerling  kan het bovendien leiden tot het aanpassen van de 

leerstrategieën.  

- Een doorlopende leerlijn van klas 1V tot en met klas 4 op De Rotonde geeft aan hoe leerlingen voor 

een bepaald vak gedurende hun schoolloopbaan van een beginniveau tot eindniveau komen. Een 

doorlopend programma wordt per vaksectie gevormd waarbij bewust is nagedacht over wat wordt 

aangeboden, wanneer het wordt aangeboden en hoe het wordt aangeboden.   

- Het toetsbeleid dient te worden uitgewerkt op sectieniveau; in vakwerkplannen. In deze 

vakwerkplannen verantwoorden de secties hun activiteiten, jaarprogramma’s, hun doorlopende leerlijn 

(aansluiting onderbouw-bovenbouw) en praktische zaken. De vakwerkplannen zijn zo het 

werkdocument van de secties. Het toetsbeleid wordt in de vakwerkplannen vertaald naar de eigen 

vaksectie. Toetsbeleid en vakwerkplannen zijn niet zozeer verantwoordingsdocumenten naar de 

inspectie, maar vooral plannen van aanpak met als resultaat dat de leerling een kwalitatief 

hoogwaardige leerroute krijgt aangereikt.  

- Het beleid is realistisch, dat wil zeggen uitvoerbaar en binnen redelijke tijd haalbaar. Medewerkers 

van De Rotonde worden in staat gesteld, o.a. door scholing, om de kwaliteit van toetsing binnen een 

redelijke tijd te realiseren.   

- Het beleid is transparant en samenhangend.     
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1.  Afnamebeleid  

 

1.1 Afnamebeleid SO’s en proefwerken. 

1.1.1.De vakdocent 

De vakdocent deelt de toets uit als de klas stil is. Mocht er op dat moment, of tijdens de toets 

gesproken worden mag de leerling de toets niet (verder) maken en maakt hij de toets na schooltijd bij 

de vakdocent af. 

De vakdocent spreekt van te voren af met de leerlingen wat zij mogen doen als ze klaar zijn met de 

toets. De docent kan dit naar eigen inzicht invullen mits een medeleerling hier geen last van 

ondervindt. 

1.1.2.De leerling 

De leerlingen zorgen dat ze al hun spullen bij binnenkomst op orde hebben voor de toets. (Pen, 

potlood, rekenmachine, geodriehoek, woordenboek etc.) Zij maken dan de toets in stilte. Bij praten 

kan een leerling verwijderd worden.  

Zijn de leerlingen klaar dan voeren ze de opdracht uit die de docent voor het maken van de toets 

besproken heeft. Er wordt pas weer gesproken als alle leerlingen klaar zijn met hun toets. 

 

1.1.3. Tijdsbestek 

Een proefwerk moet minimaal 7 dagen voor afname worden opgegeven aan de leerlingen. De toetsen 

worden opgegeven via Magister en/of planners die de leerlingen ontvangen.  

Een so moet minimaal 2 dagen voor afname worden opgegeven aan de leerlingen. Hier kan in goed 

overleg met de leerling een uitzondering op gemaakt worden.  

Maandag na een vakantie mag geen toets worden ingepland.   

Onverwachte so’s mogen door de vakdocent ingepland worden.  

1.1.4. Hoeveelheid toetsen per dag 

Behalve in de toetsweken mogen er per dag niet meer dan 1 proefwerk en 2 SO’s worden opgegeven 

om de toetsbelasting te verdelen. In Magister kan de vakdocent zien of er al toetsen zijn opgegeven 

deze dag en hoeveel.  

1.1.5. Spieken 

De vakdocent surveilleert tijdens de toets. Mocht een leerling spieken dan wordt de toets ingenomen. 

De leerling ontvangt dan het cijfer 1. De toets kan niet herkanst worden. 

1.2. Afname examentoetsen (PTA)  

1.2.1.De vakdocent  

De vakdocent zorgt dat twee dagen voor de start van de toetsweek, de juiste toets in een envelop 

klaarligt in de achterste kast in het LJC-kantoor (bovenste twee planken voor klas 4, onderste twee 

planken voor klas 3).  

De digitale toetsen worden op USB-sticks per leerling in enveloppen per klas gedaan. Daarna stop je 

de enveloppen in het metalen doosje op het bureau . (zie middelste foto) 

De toetsen worden versleuteld met een wachtwoord zodat de leerlingen gedurende hun toets niet al 

kunnen kijken in een toets die  op een later wordt afgenomen.  

Op de grote enveloppen in de kast staan het volgende vermeld: presentielijst, de lesgroep, materiaal 

dat eventueel gebruikt mag worden tijdens de examentoets, de tijd die de leerlingen hebben voor de 

toets, het vak en de datum. Ook kan er nog eventuele extra uitleg voor de surveillant opgeschreven 

worden.  

De mentoren geven minimaal twee weken van te voren het toetsrooster mee aan de leerlingen. Hier 

staat op wanneer er welke toets afgenomen wordt en wat de leerlingen daarvoor moeten leren. Ook 

de leerstof van D&P staat vermeld.  
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1.2.2. De surveillant 

De volgende regels gelden voor de surveillant: 

 Haal je toets op tijd (in de kast in het leerjaarcoördinatorenkantoor liggen de toetsen). 
 Vooral het surveilleren bij een kijk- & luistertoets vergt wat voorbereiding. 

 Moet je een collega aflossen, zorg dan dat je op tijd bij het lokaal bent. 

 De surveillant laat bij binnenkomst de telefoons van de leerlingen in de telefoontassen in het 
lokaal stoppen.  

 Leerlingen mogen tijdens de toets geen spullen van elkaar lenen, ook niet als de andere 
leerling al klaar is. 

 Mocht je moeten surveilleren aan het begin van de dag, zorg dat je ruim op tijd op school 
bent. Kijk bij welke klas je moet surveilleren en hoeveel leerlingen met een laptop moeten 
werken. Haal de laptops op en zet ze alvast klaar in de klas. De surveillant die surveilleert bij 
de laatste klas aan het eind van de ochtend ruimt de laptops weer op en brengt ze terug naar 
het systeemlokaal.    

 Leerlingen komen met de juiste spullen in de klas, moet je bijvoorbeeld surveilleren bij 
wiskunde, dan moeten ze dus zelf een rekenmachine bij zich hebben en deze niet 
lenen/regelen bij aanvang van de toets. 

 Is de leerling klaar, dan gaat hij iets voor zichzelf doen, alvast leren voor de volgende toets, 
lezen in een boek, tekenen ed. Ze mogen niet op hun telefoon! Ze zijn stil. 

 De leerling levert als hij klaar is de toets in bij de surveillant. De surveillant noteert op de 
voorkant van de enveloppe het tijdstip dat de leerling de toets inlevert. Dit levert waardevolle 
informatie op voor de vakdocent.  

 Let op! Leerlingen met dyslexie krijgen 25% examentijdverlenging.  

 Is de gehele klas klaar, dan kun je wachten tot de zoemer gaat, je kunt ook samen naar de 
aula gaan. Wanneer de leerlingen uit zijn kunnen ze naar huis anders blijft de surveillant bij de 
klas in de aula. Zorg dat het bij het verlaten van het lokaal rustig blijft, andere klassen zijn 
misschien nog niet zo ver. 

 Er zijn leerlingen met een smartwatch, dit zou een hulpmiddel kunnen zijn tijdens een toets. 
Zorg dat de leerling dit horloge opbergt of aan de surveillant geeft. 

 Is een leerling storend tijdens de examentoets dan kan hij/zij verwijderd worden. De 
examencommissie zal uitsluitsel geven over de stappen die ondernomen zullen worden. 

 Spiekt een leerling tijdens de examentoets dan wordt de toets door de surveillant ingenomen. 
De examencommissie zal uitsluitsel geven over de stappen die ondernomen zullen worden. 

Te laat komen. 
a. Komt een leerling te laat bij een kijk- & luistertoets, dan mag deze leerling de klas niet 

meer in. De leerling moet een afspraak maken met de vakdocent en moet de toets in 
zijn/haar eigen tijd inhalen. Vertel deze leerling, dat hij zich moet melden in lokaal 9 

b. Komt een leerling bij een andere toets te laat, dan mag hij nog naar binnen en starten met 
de toets. De tijd, die hij gemist heeft, is hij wel kwijt. Hij mag dus niet langer doorgaan. 
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1.2.3. Leerlingen die werken met L2S 

Leerlingen die werken met L2S hebben een laptop of computer nodig. Als surveillant zorg je dat er 
voldoende laptops en/of computers aanwezig zijn voordat de examentoets begint. De leerlingen 
werken met een usb-stick die in de envelop van de klas zit. Achterop de envelop staan de inlogcodes. 
Aan het eind van de toetsdag worden de laptops door de surveillant weer netjes opgeborgen in het 
systeemlokaal. De vakdocent reserveert voldoende laptops tijdens de toetsweken. 
 
1.2.4. De leerjaarcoördinator 

 De leerjaarcoördinator maakt samen met de roostermaker het toetsrooster en stuurt deze 
tijdig naar de mentoren om ze uit te delen. 

 De leerjaarcoördinator fungeert als back-up. 
 

1.3. Afname examentoetsen (D&P) 

1.3.1.De vakgroepvoorzitter 

De vakgroepvoorzitter D&P zorgt dat twee dagen voor de start van de toetsweek, de juiste toets in een 

envelop klaarligt in de achterste kast in het LJC-kantoor (bovenste twee planken voor klas 4, onderste 

twee planken voor klas 3). Op de envelop staat het volgende vermeld: presentielijst, de lesgroep, 

materiaal dat gebruikt mag worden tijdens de examentoets, het vak en de datum. Ook kan er nog 

eventuele extra uitleg voor de surveillant opgeschreven worden.  

Het rooster van de toetsweek D&P wordt twee weken voor de start van de toetsweek aan de 

leerlingen meegegeven.  

De vakgroepvoorzitter organiseert een face-to-face briefing voorafgaand aan het praktijkexamen om 

alle surveillanten te informeren. Deze briefing vindt plaats op maandag in de toetsweek.  

1.3.2. De surveillant 

De surveillant zorgt dat hij/zij voor het praktijkexamen begint aanwezig is voor een algemene briefing. 

De surveillant krijgt hier uitleg over zijn taak tijdens het praktijkexamen. 

De examentoetsen worden nagekeken door de surveillant en terug in de kast gelegd in het LJC-

kantoor. De surveillant laat het lokaal achter zoals het van tevoren was.   
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2. Inhaalbeleid  

 

2.1. Inhaalbeleid SO’s en proefwerken 

2.1.1. Onderbouw 

2.1.1.1. Inhaalmiddag 

In leerjaar 1 en 2 staat 1 keer per week (na de TOPS-lessen) een inhaalmiddag gepland. Roulerend 

surveilleren de docenten van de jaargroep tijdens deze inhaalmiddag. De vakdocent legt de toets die 

ingehaald dient te worden met naam van de leerling in het verzamelbakje. De vakdocent noteert in 

magister van de desbetreffende leerling dat deze leerling de toets moet komen inhalen.  

Komt de leerling niet opdagen dan volgt het cijfer 1.  

 

2.1.2. Bovenbouw 

2.1.2.1. De vakdocent 

De vakdocent plant samen met de leerling de inhaaltoets in nadat de leerling weer beter gemeld is. De 

docent zet deze afspraak voor de leerling in Magister. De vakdocent bepaalt of het inhalen van de 

toets binnen de les of na schooltijd zal plaatsvinden. Komt de leerling niet opdagen op het 

inhaalmoment dan wordt hij op ongeoorloofd afwezig gezet. Er wordt na lestijd een nieuwe afspraak 

gemaakt met de leerling. Bij herhaaldelijk niet komen opdagen worden ouders verwittigd door de 

vakdocent.  

2.1.2.2. De  leerling 

Als een leerling niet op het inhaalmoment kan verschijnen moet de leerling een ondertekende brief 

van thuis meenemen. Hierop moet de reden van afwezigheid vermeld worden en het telefoonnummer 

waarop de ouder onder schooltijd te bereiken is. 

  

2.2. Inhaalbeleid/ inleverbeleid werkstukken 

2.2.1 Onderbouw 

2.2.1.1. Stappenplan inleverbeleid werkstukken 

Stappenplan inleveren werkstukken: 

1. De vakdocent spreekt met de leerlingen een inleverdatum af voor het inleveren van het werkstuk. 

De vakdocent zorgt ervoor dat er voor de leerlingen voldoende tijd is om het werkstuk thuis te kunnen 

maken. Dit doet de docent, aan de hand van de grootte van het werkstuk, naar eigen inzicht. 

2. Bij het niet inleveren van het werkstuk op de eerste inleverdatum gaat er 0,5 punt van het cijfer af. 

De docent bepaalt het moment van de tweede inleverdatum. Bij inlevering ontvangt de leerling altijd 

een inleverbewijs.  

3. Wordt het werkstuk op de tweede inleverdatum nog steeds niet ingeleverd gaat er 1 punt van het 

cijfer af. Mocht het werkstuk op het tweede inlevermoment niet ingeleverd worden dan noteert de 

docent in Magister ‘inhalen’ bij het desbetreffende werkstuk of verslag. Het werkstuk of verslag wordt 

dan ingehaald in de eerstvolgende inhaalmiddag. De puntenaftrek blijft behouden. 

4. Komt de leerling niet opdagen tijdens de eerstvolgende inhaalmiddag dan wordt de leerling op 

ongeoorloofd afwezig gezet. De leerling ontvangt voor dit werkstuk het cijfer 1.  

2.2.1.2. .De surveillant tijdens de inhaalmiddag 

De surveillant zorgt voor rust en stilte in het lokaal tijdens de inhaalmiddag. Leerlingen die niets 

moeten inhalen mogen niet aanwezig zijn in het lokaal. De surveillant laat de leerlingen de 

werkstukken of verslagen uitprinten en inleveren als ze klaar zijn. De surveillant geeft de leerlingen na 

inleveren een inleverbewijs. Leerlingen die klaar zijn gaan meteen naar huis. Aan het eind van de 

inhaalmiddag legt de surveillant alle gemaakte werkstukken in de postvakjes van de desbetreffende 

docent.  

 

 

 



9 
 

 

2.2.1.3. Inleverbewijs 

Het inleverbewijs zal in de loop van het schooljaar worden ingevoerd. Als de leerling het werkstuk 

inlevert bij de vakdocent krijgt hij/zij een inleverbewijs. Dit moet door de leerling goed bewaard worden 

en dient als bewijsstuk van inlevering. Het inleverbewijs wordt door de vakdocent ingevuld en 

ondertekend.  

 

2.2.2. Bovenbouw 

2.2.2.1. Stappenplan inleverbeleid werkstukken 

Stappenplan inleveren werkstukken: 

1. De vakdocent spreekt met de leerlingen een inleverdatum af voor het inleveren van het werkstuk. 

De vakdocent zorgt ervoor dat er voor de leerlingen voldoende tijd is om het werkstuk thuis te kunnen 

maken. Dit doet de docent, aan de hand van de grootte van het werkstuk, naar eigen inzicht. 

2. Bij het niet inleveren van het werkstuk op de eerste inleverdatum gaat er 0,5 punt van het cijfer af. 

De docent bepaalt het moment van de tweede inleverdatum. Bij inlevering ontvangt de leerling altijd 

een inleverbewijs.  

3. Wordt het werkstuk op de tweede inleverdatum nog steeds niet ingeleverd gaat er 1 punt van het 

cijfer af. Mocht het werkstuk op het tweede inlevermoment niet ingeleverd worden dan noteert de 

docent in Magister ‘inhalen’ bij het desbetreffende werkstuk of verslag. Het werkstuk of verslag wordt 

dan ingehaald in de eerstvolgende inhaalmiddag tijdens de toetsweek. De puntenaftrek blijft 

behouden. 

4. Komt de leerling niet opdagen tijdens de eerstvolgende inhaalmiddag dan wordt de leerling op 

ongeoorloofd afwezig gezet. De ouders van de leerling worden op de hoogte gebracht van de 

afwezigheid. De leerling dient, in overleg met de vakdocent, de volgende middagen elke dag na 

schooltijd aanwezig te zijn om het werkstuk af te ronden. De vakdocent zet deze afspraken in 

Magister.   

2.2.2.2 Het leerjaar 

Binnen het leerjaar wordt afgesproken wie er verantwoordelijk is voor het inventariseren van het 

inhaalwerk. Deze persoon ontvangt van de vakdocenten voor de toetsweek welke leerlingen nog 

werkstukken moeten inhalen. Er wordt een lijst gemaakt van deze leerlingen met tijdstippen en lokalen 

waar de leerlingen zich moeten melden. De verantwoordelijke zet deze afspraak voor de leerlingen in 

Magister. De definitieve lijsten worden doorgestuurd naar de vakdocenten en surveillanten van de 

inhaalmiddag.  

2.2.2.3. Periode-afsluiting 

De vakdocent zorgt ervoor dat alle werkstukken en verslagen die afgenomen moeten worden in een 

bepaalde periode ook daadwerkelijk voor het eind van de periode zijn afgesloten en de cijfers verwerkt 

zijn in het systeem. 

 

2.2.2.4. Inhaalmiddag 

In de toetsweek wordt een inhaalmiddag ingeroosterd. De leerlingen die werkstukken of toetsen van 

die periode nog moeten inhalen zijn verplicht om naar deze inhaalmiddag te komen. Het verslag of 

werkstuk moet ingeleverd zijn voor de afsluiting van de periode. Komt de leerling niet opdagen tijdens 

de inhaalmiddag dan wordt de leerling op ongeoorloofd verzuim gezet. De leerling krijgt voor dit 

werkstuk een 1.  

Deze kan, als het werkstuk herkansbaar is, herkanst worden op het herkansingsmoment.  

2.2.2.5. .De surveillant tijdens de inhaalmiddag 

De surveillant zorgt voor rust en stilte in het lokaal tijdens de inhaalmiddag. Leerlingen die niets 

moeten inhalen mogen niet aanwezig zijn in het lokaal. De surveillant laat de leerlingen de 

werkstukken of verslagen uitprinten en inleveren als ze klaar zijn. De surveillant geeft de leerlingen na 

inleveren een inleverbewijs. Leerlingen die klaar zijn gaan meteen naar huis. Aan het eind van de 

inhaalmiddag legt de surveillant alle gemaakte werkstukken in de postvakjes van de desbetreffende 

docent.  
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2.2.4. Inleverbewijs 

Het inleverbewijs zal in de loop van komend schooljaar worden ingevoerd. Als de leerling het werkstuk 

inlevert bij de vakdocent krijgt hij/zij een inleverbewijs. Dit moet door de leerling goed bewaard worden 

en dient als bewijsstuk van inlevering. Het inleverbewijs wordt door de vakdocent ingevuld en 

ondertekend.  

2.3. Inhaalbeleid Examentoetsen of PTO-toetsen 

Wanneer de leerling ziek of afwezig is tijdens de toetsweek zullen de examentoetsen ingehaald 

moeten worden zodra de leerling weer aanwezig is. De vakdocent maakt zo snel mogelijk een 

afspraak met de leerling om deze toetsen na schooltijd in te halen. De toetsen moeten (indien 

mogelijk) ingehaald worden voordat de herkansingsmiddag plaatsvindt.   

Mocht het gaan om het inhalen van kijk- en luistertoetsen dan plant de vakdocent na schooltijd een 

moment in dat deze ingehaald kunnen worden. Mochten er meerdere leerlingen zijn uit verschillende 

klassen die deze toets moeten inhalen dan worden deze leerlingen gebundeld. De vakdocenten 

overleggen dit onderling.  

2.4. Periode-afsluiting 

Toetsen en werkstukken moeten per periode worden afgesloten en ingeleverd. Het schooljaar op De 

Rotonde is verdeeld in 4 periodes. Staat er in het PTO of PTA een toets of werkstuk gepland in 

periode 1 dan moet deze in periode 1 ook worden afgerond. Het kan zijn dat bepaalde cijfers de 

periodes overstijgen. Bijvoorbeeld bij het afnemen van spreekbeurten. Deze cijfers zullen niet bij een 

bepaalde periode horen. Hierover maakt de vakdocent afspraken met de leerlingen.  
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Bronvermelding 

 

-Strategieën voor formatief toetsen in de lespraktijk: onderzoek en concrete 

voorbeelden. C Poortman - research.utwente.nl 

-Eindelijk, toetsbeleid! 
 Sander van Veldhuizen - 12 april 2016  

-Staat van de Rotonde - nov 2017 

 

-https://blog.sbo.nl/onderwijs/formatief-summatief-toetsen/ 

-https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/06/317-antwoord-toetsen-voorbereiding-

examens.pdf 

 

http://scholar.google.nl/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fresearch.utwente.nl%2Ffiles%2F18442590%2FChapter_Kippers.pdf&hl=nl&sa=T&oi=ggp&ct=res&cd=4&d=12262546920441561062&ei=lax_W5S4KZSwmgH6h5nACw&scisig=AAGBfm2Ec2p7XM8waFh1C7ezeUZju3YmJg&nossl=1&ws=1600x805
http://scholar.google.nl/scholar_url?url=https%3A%2F%2Fresearch.utwente.nl%2Ffiles%2F18442590%2FChapter_Kippers.pdf&hl=nl&sa=T&oi=ggp&ct=res&cd=4&d=12262546920441561062&ei=lax_W5S4KZSwmgH6h5nACw&scisig=AAGBfm2Ec2p7XM8waFh1C7ezeUZju3YmJg&nossl=1&ws=1600x805
https://www.cps.nl/auteur?weblog-authorName=sandervanveldhuizen
https://blog.sbo.nl/onderwijs/formatief-summatief-toetsen/
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/06/317-antwoord-toetsen-voorbereiding-examens.pdf
https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2018/06/317-antwoord-toetsen-voorbereiding-examens.pdf

