
 
 

 
 
 

TOETSREGLEMENT 
CENTRALE TOETSWEKEN/SCHOOLEXAMENS 
  
voor leerlingen uit 
3, 4mavo; 4, 5havo; 4, 5, 6vwo 
  
Omdat veel toetsen in de bovenbouw onderdeel uitmaken van het examendossier is de afname 
daarvan aan strikte regels gebonden. Deze vormen 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 een samenvatting t.a.v. toetsen tijdens toetsweken. In het examenreglement wordt dit 
verder uitgewerkt en toegelicht. 
  
Voorafgaand aan de toets 
*     Let op je rooster, zorg dat je vijf minuten van tevoren bij het juiste lokaal aanwezig bent. 

Laatkomers storen anderen. Na 15 minuten word je niet meer toegelaten. 
*     Als je te laat bent, mag je de gemiste tijd aan het eind van de toets niet inhalen. 
*     Geen jassen in het lokaal. 
*     Alle communicatiemiddelen (zoals mobieltjes) en geluidsdragers mogen het toetslokaal niet 

in, ook niet als ze uit staan: thuis laten of in je kluis stoppen dus. Als vastgesteld wordt dat je 
toch een apparaat bij je hebt, geldt dit als een onregelmatigheid zoals beschreven in het 
examenreglement. Dat kan betekenen dat je een niet-herkansbare 1 krijgt. 

* Horloges zijn verboden in het toetslokaal. Er is een klok in elk lokaal. 
  
In het toetslokaal  
*     Haal uit je tas wat je nodig hebt (schrijf- en tekengerei, rekenmachine). Laat je tas in je kluis. 
*     Je hebt een aangewezen plaats; bekijk de indeling zoals die voor op het whiteboard hangt. 
*     Je krijgt proefwerkpapier uitgereikt door de surveillant. 
*     Noteer op je uitwerkblad altijd de naam van de docent van wie je les hebt!!! 
* Voor leerlingen tweede fase: als je een Binas gebruikt, zet dan het nummer ervan bovenaan 

je blad. 
*     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 de toets (zie volgend blad) 

  



 
 
Tijdens 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 weggaat (pas ná 60 minuten dus) lever je je werk, inclusief je opgavenblad in 

bij de surveillant. 
*     Als je wél eerder weggaat, 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. Loop a.u.b. meteen door naar bijvoorbeeld de 
aula;  

*     Fraude en onregelmatigheden ..., lees daar je examenreglement maar eens op na. 
  
Bijzonderheden: 
*  Nieuw: Bij een toets Kijk- en Luistervaardigheid die afgenomen wordt op IPad of een ander 

eigen device, ben je zelf verantwoordelijk voor deugdelijke apparatuur en oordopjes, die 
opgeladen zijn voor gebruik van minimaal 1,5 keer de duur van de toets. Indien je hier op het 
toetsmoment niet aan kan voldoen, beslist de examencommissie over een eventuele sanctie.  

 
*  Speciaal voor de tweede fase: grafische rekenmachines bij wiskunde A, B, C en D: 

o deze zijn uitsluitend toegestaan bij wiskunde (A/B/C/D) in de tweede fase. 
Gebruik je een grafische rekenmachine bij een vak waar dat niet mag, kan dat een 
niet-herkansbare 1 opleveren.  

o alleen goedgekeurde grafische rekenmachines mogen gebruikt worden. Bij twijfel: 
vraag je docent. Heb je bij de wiskundetoets geen goedgekeurde rekenmachine bij 
je, dan moet je de toets maken zonder rekenmachine. 

o De grafische rekenmachine die je tijdens de toetsweek gebruikt, moet vóór 
aanvang van de toets in de Nederlandse (niet de Engelse!) examenstand gezet 
worden. Oefen dit met je docent in de les. Kan je rekenmachine vóór de toets niet 
in deze examenstand gezet worden, dan moet je de toets maken zonder 
rekenmachine.  

o Bij de wiskundetoetsen mag je GEEN GEWONE REKENMACHINE gebruiken, 
uitsluitend een grafische rekenmachine. Heb je die niet bij je, dan moet je de toets 
maken zonder rekenmachine.  

  
 


