DE SPELREGELS voor toetsweken, inhaaltoetsen en herkansingstoetsen bovenbouw
Schooljaar 2020-2021
Ook in schooljaar 2020-2021 zijn er toetsweken. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM (vaak handen wassen, niezen/hoesten in
elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, minimaal 1,5 meter afstand houden). Ook vragen we je altijd een mondkapje bij je te
hebben.
Toetsweken
De toetsroosters komen een aantal dagen van tevoren in Zermelo te staan. Let op: uitzonderingen worden niet altijd in Zermelo
verwerkt, check hiervoor de mededelingen op Zermelo. Vanwege beperkte tekstruimte wordt daar vaak verwezen naar “Mijn
School”. Ga dan naar http://mijnschool.psg.nl, click op de button Rooster JEL, en kies in het menu het kopje “Roosters &
Examens”. Hier vind je ook deze Spelregels en het Examenreglement.
Indien je een of meer toetsen in een computerlokaal wilt maken heb je hiervoor toestemming van het Zorgteam nodig. Leerlingen
met Dyslexie en/of Autisme/Asperger/PDD NOS mogen, in overleg met het Zorgteam, gebruikmaken van de faciliteiten Kurzweil
en/of computer als schrijfgerei. Zij worden via e-mail (gericht aan hun ouder/verzorger en leerling) uitgenodigd om zich in te
schrijven, indien zij hier gebruik van willen maken.
Afwezigheid/ ziekte
Als je klachten hebt die corona gerelateerd zijn kijk dan op de Beslisboom “12 +”, zie bijlage, of je je moet afmelden. Wanneer je –
bijvoorbeeld door ziekte – absent bent, moeten je ouders/verzorgers dat vóór aanvang van de toets telefonisch melden, iedere
dag opnieuw vóór 8.30 uur op telefoonnummer 421274 of 428841. Geef vooral aan of het om corona gerelateerde klachten gaat.
Het spreekt vanzelf dat afspraken met derden (zoals arts, tandarts, orthodontist, rijexamen e.d.) niet op toetsdagen gepland
mogen worden. Ook voor (extra) vakantiedagen zal geen toestemming worden verleend.
Het is heel belangrijk dat elke absentie tijdig en per telefoon wordt doorgegeven. De school zal absente leerlingen niet nabellen
op de dag van de toets.
Herkansing
In verband met Corona heeft de schoolleiding het volgende besloten, wel op de voorwaarde dat de medezeggenschapsraad
ermee instemt:






Je hebt recht op 3 herkansingen. Toetsen uit periode 4 kunnen niet worden herkanst.
In dit schooljaar, 2020-2021, dat nu sterk beïnvloed wordt door Corona zullen we alle herkansingen na toetsweek 3 afnemen.
Je bent dan vrij om te kiezen welke toets je wil herkansen uit toetsweek 1, 2 of 3. Je mag een toets maar 1 x herkansen.
Absent vanwege Corona (ziek of in quarantaine omdat iemand uit je huishouden besmet is): je behoudt je herkansing.
Absent vanwege een andere reden (ziek, begrafenis/crematie etc.): je behoudt je herkansing
Absent vanwege een ongeoorloofde reden (niet vooraf gemeld, spijbelen): je moet de toets alsnog maken tijdens de
inhaaldagen en daarvoor je herkansing inzetten.

Luistertoetsen, huiswerktoetsen, practica en po’s kunnen niet worden herkanst.
Herkansingstoetsen moeten tijdig worden aangevraagd via de enquête op http://mijnschool.psg.nl. In de Zermelo Mededelingen
komt een bericht waarop staat wanneer je je aanvraag kunt doorgeven. Als je je aanvraag niet op tijd instuurt, vervalt het recht op
herkansen.
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Inhaaltoetsen
Leerlingen die niet in staat zijn geweest één of meer toetsen te maken, halen deze in op speciale inhaaldagen, kort na de
toetsweek. (zie jaaragenda en Zermelo Mededelingen).
Het kan het zijn dat je op één dag meerdere toetsen moet maken. Het rooster wordt uiterlijk één dag voor de inhaaldagen en de
herkansingsdagen gepubliceerd op http://mijnschool.psg.nl
Inhaaltoetsen kunnen ook worden herkanst na toetsweek 3.
Als je een toets niet maakt op een inhaaldag en je niet vooraf absent wordt gemeld ontvang je het vervangende cijfer 1 voor die
toets.
Op tijd aanwezig zijn
Leerlingen moeten 5 minuten voor aanvang van de toets bij het lokaal aanwezig zijn. Eén voor één gaan de leerlingen naar
binnen. Als medewerkers erom vragen zet je je mondkapje op.
Je mag voor een toets absoluut niet te laat komen, maar ook niet te vroeg vanwege om drukte in de gangen te voorkomen!
Als je toch te laat bent, meld je je bij het examensecretariaat (in de docentenkamer). Mogelijk mag je de toets dan niet meer
maken. De teamleider beoordeelt of je de toets nog mag maken maar de gemiste tijd kwijt bent, of dat je ongeoorloofd absent
wordt gemeld (en het vervangende cijfer 1 krijgt) en of dat je deze toets moet inhalen. Je verliest dan het recht op 1 herkansing.
N.B. Je bent “te laat” wanneer de toets al is uitgedeeld en gestart!
Wees op tijd op school zodat je al je spullen in je kluisje kan doen!
REGELS TIJDENS DE TOETSEN. Let op: deze regels zijn nieuw.










Alleen toegestane hulpmiddelen mogen mee naar het lokaal evenals je schrijfgerei. Persoonlijke bezittingen zoals
tassen, jassen, petten, mobiele telefoon en horloges zijn in je kluis en mag je niet meer meenemen naar het lokaal.
Niet schrijven met potlood (alleen tekenen) en geen correctievloeistof gebruiken.
Toegestane hulpmiddelen (zie PTA en PTD) moet je zelf meenemen; je mag deze niet van een medeleerling lenen, ook
niet als die al klaar is met zijn werk. De school leent geen spullen uit.
Leerlingen moeten elk beschreven antwoordblad nummeren (Bijvoorbeeld bij drie beschreven pagina’s: 1/3, 2/3, 3/3).
In de bovenbouw mogen de leerlingen het lokaal 30 minuten na aanvang toets verlaten, de leerling steekt hand op en
komt op signaal surveillant naar voren, geeft werk af en wacht bij de deur op teken vertrek. De leerling vertrekt zo stil
en snel mogelijk omdat het anders storend kan zijn voor de leerlingen die nog bezig zijn met toetsen.
Je mag tijdens een toets niet naar het toilet.
Zorg ervoor dat het in de gangen rustig blijft. Blijf niet op anderen wachten bij het lokaal.
Indien je betrapt wordt op fraude (spieken e.d.) beslist de teamleider samen met de examencommissie wat de
gevolgen zijn.

Niet-gemaakte toetsen zonder reden.
Aan toetsen die je, na afsluiting van de toetsweek, de inhaaldagen en/of herkansingsdagen, zonder geldige reden niet gemaakt
blijkt te hebben, wordt het vervangende cijfer 1.0 (één) toegekend, dit ter beoordeling van de teamleider samen met de
examencommissie.
Voor vragen kun je terecht bij het examensecretariaat in de docentenkamer of mailen naar examensecretariaatJVE@psg.nl.
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