
   

 

Amsterdam, 14 juni 2022 

 

Betreft: Toetsrooster periode 3 

 

Beste leerlingen van klas 3, 

 

Hierbij ontvang je het toetsrooster van periode 3. In deze week kun je ook gemiste toetsen inhalen, 
maar ook LO inhalen en eventueel KV opdrachten afmaken. Vraag de vakdocent wat je nog moet 
inhalen. 

De toetsen zijn van maandag 27 juni t/m maandag 1 juli. 

Zorg dat je op tijd bent en voldoende pennen bij je hebt. Je mag tot 15 minuten na de toets binnen-
komen, maar krijgt geen extra tijd. Bij een toets met een kijk- en luistergedeelte mag je niet te laat 
binnenkomen. Je telefoon is uit en in de telefoonzak. In het lokaal ga je zitten op de plaats die de 
docent je aanwijst. Na inlevering van de toets verlaat je rustig na toestemming van de docent het 
lokaal en zorgt ervoor dat je geen overlast in het gebouw veroorzaakt. Lees ook de bijlage! 

De definitieve indeling staat elke dag in magister. Kijk goed waar je de toetsen en de andere 
activiteiten hebt. 

Als je in de week voor de toetsweek nog toetsen hebt gemist dan kun je die nog inhalen. Maak 
daarvoor een afspraak met je docent.  
Als je nog opdrachten voor KV of LO moet inhalen zijn daar ook momenten voor, vraag je docent.  
Je moet al je gemiste toetsen inhalen om over te gaan en met een onvoldoende voor KV of LO kun je 
sowieso niet over gaan! 

Op 7 juli zijn de rapportvergaderingen, op dinsdag 12 juli zijn de herkansingen. Je hebt - alleen dit 
schooljaar - per periode recht op 2 herkansingen. Denk daar vast over na en bespreek het met je 
mentor. Volgend schooljaar geldt weer de gebruikelijke 1 herkansing per periode. 

Ziekmelding zoals gebruikelijk: je ouders/verzorgers bellen tijdig (vóór 8:30 uur) naar school. 

Namens alle docenten veel succes! 

Met vriendelijke groet, 

 

Olga Onrust 

Directeur 

  



   

 

 

GANG VAN ZAKEN SCHOOLEXAMEN 

• De zitting van een toets start en eindigt op de geplande tijden.  

• De toetsen worden gemaakt met pen (blauw of zwart), tenzij anders is aangegeven.  

• Het gebruik van Tipp-ex en vergelijkbare middelen is niet toegestaan  

• Er wordt niet gegeten of gesnoept tijdens de toets, water drinken mag wel.  

• Mobiele telefoons en smartwatches worden uitgeschakeld en ingeleverd (in de telefoonzak) 
voor de start van de toets of dienen buiten het lokaal te blijven.  

• Leerlingen die (tot 15 minuten) te laat binnenkomen, nemen zwijgend plaats op de 
aangewezen plek en krijgen geen extra tijd achteraf.  

• Leerlingen die na 15 minuten na aanvang van de toets binnenkomen, dienen zich te melden 
bij de examensecretaris. 

• Er is geen communicatie tussen leerlingen toegestaan tijdens de toetsafname, ook niet als je 
je toets hebt afgerond.  

• Het gebruik van hulpmiddelen anders dan die volgens het PTA zijn toegestaan is verboden 
tijdens het maken van schoolexamens.  

• Zonder toestemming van de docent/surveillant mag een kandidaat gedurende een toets het 
lokaal niet verlaten, ook niet voor toiletbezoek.  

 

Indien een leerling zich niet houdt aan een of meer van de, hierboven genoemde, regels dan wordt dit 
door de docent/surveillant gezien als een (mogelijke) onregelmatigheid, waarvoor de daarvoor 
geldende procedure zal worden doorlopen. 

 

 


