Locatiereglement Almende Isala

Toetsing
Onder toetsen worden verstaan: proefwerken, so’s, dossiertoetsen,
kijk- en luistertoetsen & presentaties.
1. Bij de start van het schooljaar is de weging van de verschillende onderdelen van het vak duidelijk.
Dit wordt vastgelegd in de toetsoverzichten en het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA).
2. Een toets staat minimaal vijf lesdagen voor de afname in Magister.
3. Buiten de toetsweek mag een leerling maximaal twee toetsen op één dag hebben en maximaal vijf
toetsen in de week. De afdelingsleider besluit of van het aangegeven maximum mag worden
afgeweken.
4. In de week voor en na een toetsweek worden geen toetsen gepland, tenzij het inhaaltoetsen
betreft.
5. De eerste dag na een schoolvakantie of excursieweek is toetsvrij.
6. Op de dag na een avondactiviteit worden in principe geen toetsen gepland.
7. Bij een werkstuk of (practicum)verslag, waaronder de praktische opdrachten in de bovenbouw, is
vooraf duidelijk:
a. aan welke eisen (beoordelingscriteria) het werkstuk moet voldoen;
b. wat de inleverdatum is;
c. welk gewicht het cijfer heeft bij de vaststelling van het rapportcijfer.
8. De cijfers op het overgangsrapport moeten worden gebaseerd op minimaal vier cijfers. Het PTA
in de bovenbouw kan hiervan afwijken.
9. Inhaaltoetsen: bij geoorloofd verzuim, vastgesteld door de docent en/of afdelingsleider, maakt de
leerling een afspraak over het inhaalmoment met de docent.
a. De leerling heeft het recht op het inhalen bij geoorloofd verzuim.
b. In Magister wordt voor nog niet ingehaalde toetsen de optie “inhaal” aangeklikt. Voor de
toets die niet ingehaald hoeft te worden geldt de optie “vrijstelling”. Op vrijstellingen kan
niet teruggekomen worden.
c. Voor niet ingehaald werk kan geen cijfer gegeven worden. Om te worden bevorderd is
een complete cijferlijst noodzakelijk.
d. Elke periode wordt afgesloten met een complete cijferlijst.
e. Na cijferinzage aan het einde van het schooljaar kunnen toetsen die meetellen voor het
overgangsrapport niet meer worden ingehaald of herkanst
10. Na maximaal twee weken is de toets nagekeken en staat het cijfer in Magister. Gedurende de
schooldag (9:00 – 15:30 uur) en tijdens toetsweken worden geen cijfers ingevoerd in Magister.
11. In situaties waarin dit locatiereglement niet voorziet, beslist de locatiedirecteur.
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