
  
  
  
  
 
Beste leerling van 4m, 4h, 5h, 4v, 5v, 6v,   
   
Op maandag 12 oktober start de eerste toetsweek voor 4mavo en de Tweede Fase. We 
willen je erop wijzen dat er strikte regels gelden voor de toetsweken. We sturen je daarom 
het toetsreglement hieronder toe. Als er vanwege de situatie rondom COVID-19 wijzigingen 
voordoen, word je daarover uiteraard bericht.  
  
Dingen die extra aandacht verdienen: 
    
1. In de school is het dragen van mondkapjes verplicht op de gang en zolang je staat. Als 

je zit, mag het mondkapje af. 
2. Denk eraan je handen te desinfecteren bij binnenkomst. 
3. Het meebrengen van een tas en jas in het toetslokaal is vanwege corona toegestaan 

omdat je kluis niet gebruikt mag worden. JE MOBIELE TELEFOON ZIT IN JE TAS EN 
STAAT UIT!! Zet je tas naast je tafel op de grond. Mocht je telefoon tijdens de toets 
geluid maken, kun je ervan uitgaan dat je een 1 voor de toets krijgt! 

4. Vanwege de ventilatie is het dragen van een jas in de toetslokalen toegestaan. 
5. Ook alle horloges (niet alleen smart-watches) zijn verboden in het toetslokaal. Let hier 

dus op, neem ze niet mee naar school. In de toetslokalen hangen klokken. 
6. Verlaat een LO-zaal via de aangegeven uitgang. Ga meteen naar huis. Als je moet 

wachten op een volgende toets, mag je in de mediatheek, lokaal 22, de aula en 
burgklasaula studeren. Loop meteen door en blijf in geen geval in de gangen hangen!! 

7. Het maken van toetsen lukt het best in stilte. Zorg er daarom voor anderen zo min 
mogelijk te storen.  

  
  Veel succes met je toetsen!  
   
Met vriendelijke groet,   
   
Teamleiders mavo, havo en vwo  
J. van Dam, D. van Ginkel, M. Matthijsen  
   
  

    
   



TOETSREGLEMENT  
CENTRALE TOETSWEKEN SCHOOLEXAMEN  

   
voor leerlingen uit 4mavo; 4, 5havo; 4, 5, 6vwo  
   
Omdat de toetsen in de bovenbouw onderdeel uitmaken van 
het examendossier is de afname daarvan aan strikte regels 
gebonden. Het vormt namelijk een deel van je examencijfer. 
We willen er met z’n allen voor zorgen dat je zo goed 
mogelijk – lees: rustig – je toets kunt maken, zodat je een zo 
hoog mogelijk cijfer haalt.  

Ook willen we voorkomen dat er onduidelijkheden zijn over regels en afspraken, vandaar 
hieronder de samenvatting t.a.v. toetsen. In het examenreglement wordt dit verder 
uitgewerkt en toegelicht. Vanwege besmettingen met COVID-19 zijn er extra regels rondom 
de toetsweken; leef onderstaande regels goed na!! 
   
Voorafgaand aan de toets  
* Let op je rooster, zorg dat je vijf minuten van tevoren bij het juiste lokaal aanwezig bent 

en ga meteen op je plek zitten. Laatkomers storen anderen.  
* Als je te laat bent, mag je de gemiste tijd aan het eind van de toets niet inhalen.  
* Bij sommige toetsen betekent ‘te laat komen’: je mag er niet meer in, je moet 

herkansen (bij luistervaardigheid bijvoorbeeld). En dat kost je dan een herkansing.  
* Je tas en jas neem je mee in het toetslokaal en zet/leg je naast je neer bij je zitplaats. 
* Je mobiele telefoon staat UIT en zit IN JE TAS. Als deze geluid maakt kan je toets met 

een 1 worden beoordeeld volgens het examenreglement.  
* Het dragen van een jas in het toetslokaal is vanwege de extra ventilatie toegestaan. 
* Horloges zijn verboden in het toetslokaal. Er hangt een klok in elk lokaal.  
   
In het toetslokaal   
* Desinfecteer je je handen en evt. je tafel bij binnenkomst.  
* Zorg dat je bij je hebt wat nodig is (schrijf- en tekengerei, rekenmachine).  
* Ga in een lokaal zitten op een plek waar een zwart tape is geplakt. Volg daarbij de 

aanwijzingen van de surveillant. In de gymzalen ga je snel op een lege plek zitten. 
* Je krijgt toetspapier uitgereikt door de surveillant.  
* Noteer op je uitwerkblad altijd de naam van de docent van wie je les hebt!!!  
* Als je een naslagwerk nodig hebt (woordenboek bijvoorbeeld) krijg je dat van school; 

eigen naslagwerken mogen niet gebruikt worden. (tenzij je vakdocent anders heeft 
aangegeven). Leg het naslagwerk als je het lokaal verlaat NETJES terug in de krat.  

   
Tijdens en na de toets  
* Bij een 60-minutentoets mag je niet eerder weg; bij langere toetsen mag je weg na de 

eerste 60 minuten.  
* Als de toetstijd om is, wordt het werk door de surveillant opgehaald.  
* Als je wél eerder weg gaat (ná 60 minuten dus) lever je je werk, inclusief je opgavenblad 

in bij de surveillant.  



* Als je wél eerder weg gaat, stoor dan anderen niet.  
* Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je inlevert: let erop als je een klad en een ‘net’ 

versie hebt gemaakt. Lever alleen de ‘nette’ versie in! Let op bijlagen: later ingeleverd 
werk telt niet!!  

* Als je weggaat, wees dan stil op de gang.  Ook in andere lokalen worden toetsen 
afgenomen, en die kunnen langer duren dan de jouwe.  

* Groepen leerlingen op de gang zijn verboden vanwege het besmettingsgevaar. Ga 
meteen naar huis of naar de plek waar je tussen twee toetsen mag verblijven. 

* Fraude en onregelmatigheden ..., lees daar je examenreglement maar eens op na.  
   
Bijzonderheden:  
* Grafische rekenmachines zijn alleen toegestaan bij toetsen van wiskunde a, b, c en d. 

Een eenvoudige rekenmachine (niet-grafisch) mag gebruikt worden bij andere 
rekenvakken (zoals bv. economie). 

  


