Toetsafspraken bovenbouw
Versie d.d. 1 oktober 2021.

Toetsafspraken 2020-2021
Havo/vwo bovenbouw
Informatie betreffende de toets afspraken/herkansingen.
Informatie omtrent het aantal toetsen, lesstof, weging en planning van bovenbouw havo/vwo is te vinden in het PTA en het
examenreglement havo/vwo op de site onder ‘onderwijs’.
Zie voor verwijzing naar toetsweken en periodes Lodewijkplanner op onze website en OpenEdu

Definities
Toets: een schriftelijk werk of opdracht (p.o., m.o., presentatie, verslag enz.) dat op Magister wordt
geplaatst en onderdeel is van het examendossier havo/vwo (PTA) én geldt voor de overgang. Deze
toetsen worden aangeduid als SE-toetsen.
Summatieve toets: toets die meetelt voor de overgang/slaag-zakregeling.
Formatieve toets: toets met als doel het leerproces te volgen en inzicht geeft in de vorderingen bij het
behalen van de leerdoelen.
Een toetsweek : week zonder reguliere lessen, per leerling maximaal twee toetsen per dag.
Kijk- en luistertoetsen worden buiten de toetsweken georganiseerd.

Toetsafspraken Lodewijk College vanaf schooljaar 2019-2020:
•

Voor klas havo 4, havo 5, vwo 4, vwo 5, vwo 6 geldt dat er maximaal zes* summatieve
toetsen/opdrachten met voorbereiding per vak per jaar mogen worden afgenomen.
*dit aantal mag uitgebreid worden na overleg met de sectordirecteur of met toetsen zonder voorbereiding

•

Summatieve toetsen/opdrachten zijn afsluitende en determinerende toetsen op basis van
kerndoelen, tussendoelen of eindtermen.

•

Het gemiddelde cijfer van een vak uit het voorgaande schooljaar (bovenbouw) dient als eerste
cijfer (op één decimaal) van het huidige schooljaar. Hierdoor worden alle toetsen SE-toetsen
genoemd (SE-toetsen tellen mee voor de gehele PTA periode). De weging van dit begincijfer
is 1 tenzij anders aangegeven. Een leerling in klas 5 begint dus met een cijfer uit de vorige
klas.

•

Voor de bovenbouw havo/vwo gelden toetsweken. In de week vooraf aan de toetsweek
worden geen toetsen of opdrachten gepland. Inhaaltoetsen vallen buiten deze regeling.

•

Dat betekent dat er buiten de toetsweken ook toetsen en opdrachten mogen plaats vinden.
Per leerling maximaal 2 schriftelijke summatieve toetsen en één opdracht per week.
Inhaaltoetsen vallen buiten deze regeling.

•

Alle summatieve toetsen en opdrachten worden beschouwd als toetsen die onderdeel
uitmaken van het examendossier (PTA) en worden aangeduid met SE-toetsen.

•

Handelingsdelen moeten met een voldoende/goed worden afgesloten.

•

Voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een speciale zorgvraag bestaat de mogelijkheid
tot het verkrijgen van faciliteiten.

•

Herprofileringsregeling havo/vwo: vanaf schooljaar 2020-2021 (dan zit klas 4 in de 5e) bieden
we aan het begin van het jaar de mogelijkheid één onvoldoende of voldoende gemiddelde
cijfer van het vorige jaar (op één decimaal) te verbeteren door een herprofileringsopdracht. Bij
herprofilering geldt dat het gemiddelde wordt genomen van het cijfer van vorig schooljaar en
de herprofileringstoets (beiden op één decimaal). Beide onderdelen tellen voor 50% mee in de
berekening, tenzij anders aangegeven in PTA. De herprofilering moet een volwaardige toets
zijn die toetst of de leerling de belangrijkste stof/examenstof beheerst. Het cijfer (mits
verbeterd), wordt aangepast in de cijferlijst van het huidige jaar en het vorige jaar.

•

Overstappen: als leerlingen overstappen van vwo 4 of vwo 5 naar havo 5 nemen zij de
gemiddelde cijfers van vwo 4 mee.

•

Herkansingsregeling examenklas: examenklassen krijgen vanaf 2020-2021 (havo 5) en vanaf
2021-2022 (VWO 6) na de derde toetsweek de mogelijkheid één onvoldoende of voldoende
cijfer te herkansen van toetsweek I, II of III van dat schooljaar. Het hoogste van de cijfers
behaald bij een herkansing en bij de eerder afgelegde toets van het SE geldt als definitief
cijfer voor die toets. Ingehaalde toetsen kunnen niet worden herkanst.

VMBO bovenbouw
Informatie betreffende de toetsafspraken/herkansingen én betreffende de nieuwe PTA-afspraken. Verdere informatie omtrent de
bovenbouw vmbo is te vinden in het examenreglement vmbo op de site onder ‘onderwijs’.

Definities:
SE = een schriftelijk werk of opdracht (p.o., m.o., presentatie, verslag enz.) dat op Magister wordt
geplaatst en onderdeel is van het examendossier vmbo (PTA) én de overgang. Deze toetsen worden
aangeduid als SE-toetsen. Indien een SE-cijfer uit meerdere onderdelen bestaat worden die
aangeduid met DEEL SE`s.
Een toetsperiode = periode van maximaal 5 toetsdagen zonder reguliere lessen, per leerling maximaal
twee toetsen per dag
Een joker (tl/gl) = één extra herkansingsmogelijkheid per jaar van een voldoende of onvoldoende cijfer
per, in te zetten direct na de betreffende toetsperiode.

Schooljaar 2020-2021: toetsafspraken en herkansing klas 3 en 4 VMBO:
Pre-examenklas (VMBO 3)
• Voor de pre-examenklas geldt dat er maximaal zes* summatieve toetsen/opdrachten met
voorbereiding per vak per jaar mogen worden afgenomen.
*dit aantal mag uitgebreid worden na overleg met de sectordirecteur of met toetsen zonder voorbereiding

•

Voor de GL 3 is er 1 toetsperiode aan het einde van het schooljaar. In de week vooraf aan
deze periode worden geen toetsen of opdrachten gepland. Inhaaltoetsen vallen buiten deze
regeling.

•

Buiten de toetsperiodes vinden ook toetsen plaats. Per leerling maximaal 3 schriftelijke
summatieve toetsen en één opdracht per week. Inhaaltoetsen vallen buiten deze regeling.

•

Voor de pre-examenklas geldt één periode.

•

Handelingsdelen moeten met een voldoende/goed worden afgesloten.

•

Voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een speciale zorgvraag bestaat de mogelijkheid
tot het verkrijgen van faciliteiten.

•

Herkansingsregeling: de leerling GL3 mag gedurende het hele schooljaar 1 SE cijfer
herkansen. Deze herkansing moet binnen de week na bekendmaking van het cijfer
opgegeven worden.

•

Herkansingsregeling b/k: de b/k leerling heeft een extra herkansing voor het praktijkvak.

Examenklas (VMBO 4)
•

Voor de examenklas geldt dat er maximaal zes* summatieve toetsen/opdrachten met
voorbereiding per vak per jaar mogen worden afgenomen.
*dit aantal mag uitgebreid worden na overleg met de sectordirecteur of met toetsen zonder voorbereiding

•

Voor de examenklas gelden 3 toetsperiodes (periode 2,3 en 4). In de week vooraf aan de
toetsperiodes worden geen toetsen of opdrachten gepland. Inhaaltoetsen vallen buiten deze
regeling. Voor Basis en Kader worden de toetsen verdeeld over de drie periodes gedurende
het schooljaar.(zie jaarplanning)

•

Buiten de toetsperiodes vinden ook toetsen plaats. Per leerling maximaal 3 summatieve
schriftelijke toetsen en één opdracht per week. Inhaaltoetsen vallen buiten deze regeling.

•

Voor de examenklas gelden drie toetsperiodes. Alle SE-cijfers uit periode 1 (3e leerjaar) gaan
als 1 gemiddelde mee naar het 4e leerjaar. De praktijkvakken werken met meerdere SEcijfers.

•

Handelingsdelen moeten met een voldoende/goed worden afgesloten.

•

Voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie of een speciale zorgvraag bestaat de mogelijkheid
tot het verkrijgen van faciliteiten.

•

Herkansingsregeling: de leerling heeft elke toetsperiode een herkansingsmogelijkheid.

•

Herkansingsregeling vmbo tl/gl 4: vmbo tl/gl 4 heeft naast de herkansingen één joker.

•

Herkansingsregeling b/k: de b/k leerling heeft een extra herkansing voor het praktijkvak.

