
Toetsing neemt een belangrijke plaats in op school. Het is daarom goed dat voor 
alle betrokkenen (leerlingen, leraren, ouders, school) bij toetsing helder is wat de 
‘spelregels’ zijn. Informatie hierover staat in de schoolgids, het leerlingenstatuut 
en de leerlingenagenda. Verder geeft de volgende beleidslijn voor de locatie 
Amersfoort aanvullende regels over ‘toetsing’.  
 
 
Beleidslijn toetsen 
 
Afspraken m.b.t. toetsing onderbouw en jaartoetsen bovenbouw locatie Amersfoort  
 
Beoordelen toetsen 
Betreft: Toetsen onderbouw en jaartoetsen bovenbouw 
(SE-toetsen bovenbouw: zie Programma van Toetsing en Afsluiting) 
Toets: een schriftelijke, mondelinge of digitale toets of een (praktische) opdracht waarvan het 
cijfer meetelt voor het rapport. 
a. Alleen gemaakt werk wordt door de docent beoordeeld en telt mee voor het te berekenen 

rapportcijfer.  
b. Zodra een leerling aan een toets begonnen is, is er sprake van "gemaakt werk" waarop 

de normen voor becijfering van toepassing zijn.  
c. Een leerling moet voor een door hem/haar gemaakte toets of werkstuk een rechtmatig 

verdiend cijfer krijgen. Dat betekent dat strafmaatregelen niet in de becijfering betrokken 
worden, behoudens: 
 spieken: puntenaftrek (zie Onregelmatigheden bij toetsen) 
 te laat inleveren van schriftelijk werk: het na de afgesproken datum inleveren van 

werk leidt tot een vermindering van het cijfer met 0,5 punt per schooldag; de 
maximale aftrek voor te laat inleveren is 2 punten. 

 Het te laat inleveren en/of aftrek van punten daarvoor ontslaat een leerling niet van 
de verplichting de uitwerking van de verstrekte opdracht alsnog in te leveren. De 
docent maakt met de leerling daarvoor een afspraak. 

 In bijzondere gevallen kan de teammanager, in overleg met de docent, van 
bovenstaande regels afwijken. 

 
Inhalen van gemist werk 
a. Wanneer een leerling een toets niet gemaakt heeft, moet hij/zij deze binnen twee weken 

nadat hij/zij weer de lessen is gaan volgen, alsnog maken. De leerling maakt de eerste 
les dat hij/zij aanwezig is in de les bij de betreffende docent, een afspraak over een 
inhaalmoment. De leerling neemt hiervoor zelf het initiatief! 

b. Als een leerling niet zelf het initiatief neemt om een inhaalmoment af te spreken, stelt de 
docent een inhaalmoment vast. Het inhaalmoment wordt vooraf meegedeeld aan de 
leerling. 

c. Als een leerling op het afgesproken inhaalmoment1 niet aanwezig is, dient de leerling op 
het eerstvolgende lesuur van het betreffende vak de toets te maken, ook als hij/zij deze 
op dat moment niet voorbereid heeft. Dit geldt ook voor toetsen in de bovenbouw die 
buiten de toetsperioden afgenomen worden.  

d. Het enkele feit dat een opdracht niet ingeleverd of een (in te halen) toets niet gemaakt is, 
kan niet leiden tot een waardering van het werkstuk of de toets met het cijfer 1. 

e. In bijzondere gevallen kan de teammanager, in overleg met de docent, van 
bovenstaande regels afwijken. 

 
Onregelmatigheden bij toetsen 
Onder spieken wordt verstaan: Het op onrechtmatige wijze verkrijgen van resultaten  
tijdens toetsen. Afspraken t.a.v. spieken of pogingen daartoe zijn: 

                                                 
1 In de bovenbouw maken de leerlingen inhaaltoetsen op een vastgesteld inhaalmoment. Informatie 
hierover ontvangen de leerlingen per schoolmail. 



a. Leerlingen mogen tijdens een toets niet met elkaar praten en/of informatie uitwisselen. 
b. Gebeurt dit toch, dan wordt dit – ongeacht het onderwerp dat besproken wordt/de 

informatie die uitgewisseld wordt – beschouwd als spieken. 
c. De docent/surveillant hoeft niet te bewijzen dat een leerling daadwerkelijk gespiekt heeft; 

hij/zij moet in een gesprek met de leerling wel gemotiveerd aangeven waarom er sprake 
is van spieken. 

d. De algemene regel in geval van spieken is: 
een vermindering van twee punten van het cijfer dat na correctie wordt toegekend. 
De puntenaftrek dient duidelijk vermeld te worden op het blad van de schriftelijke 
toets. 

e. Als er duidelijk sprake is van spieken ‘met voorbedachten rade’ (bijvoorbeeld gebruik 
van een spiekbriefje of mobieltje) worden er vier punten afgetrokken van het cijfer dat na 
correctie wordt toegekend. 
 De docent die het spieken heeft geconstateerd, meldt dit aan de teammanager. Deze 

bepaalt of er sprake is van spieken met voorbedachten rade. De surveillant neemt 
contact op met de ouders om het voorval te melden en koppelt de reactie van de 
ouders terug naar de teammanager van de afdeling waarin de leerling zit. 

 De leerling krijgt een opdracht waarin hij/zij reflecteert op zijn/haar gedrag. Deze 
opdracht wordt na schooltijd (8e en 9e uur) gemaakt.  

 Ter beoordeling van de teammanager kunnen ouders uitgenodigd worden voor een 
gesprek op school of wordt er een brief naar de ouders gestuurd waarin 
bovenstaande is verwoord. 

f. Bij toetsing volgens het PTA gelden de daarin verwoorde afspraken. 
g. Bij het opzettelijk ontwijken van het maken van een toets wordt dezelfde regeling als bij 

spieken (punt e) toegepast.  
h. In bijzondere gevallen kan de teammanager van bovenstaande regels afwijken. 
 
Toekennen cijfers  
a. De docent corrigeert het gemaakte werk binnen 10 schooldagen nadat het is 

afgenomen.  
b. De docent voert het cijfer van het gemaakte werk binnen 15 schooldagen nadat het werk 

is afgenomen, in Magister in. 
c. De docent bespreekt het gemaakte werk in de groep binnen 20 schooldagen nadat het 

werk is afgenomen.  
Ad a, b en c: voor Po’s geldt een termijn van respectievelijk 20, 25 en 30 
schooldagen. 

d. Zodra de cijferkaart met het cijfer voor de toets aan de leerling is uitgereikt, staat dit cijfer 
vast. 

e. In bijzondere gevallen kan de teammanager van bovenstaande regels afwijken. 
 
 
  
 


