HERKANSINGEN OP DINSDAG 4 DECEMBER 2019
INFORMATIE VOOR LEERLINGEN
BEGIN- EN EINDTIJDEN
ZONDER tijdverlenging
Blok A
08.30 - 10.10 (2-uurstoets)
09.30 - 10.20 (1-uurstoets)

MET tijdverlenging
Blok A
08.30 - 10.30 (2-uurstoets)
09.30 - 10.30 (1-uurstoets)

Blok B
10.45 - 12.25 (2-uurstoets)
11.30 - 12.20 (1-uurstoets)

Blok B
10.45 - 12.45 (2-uurstoets)
11.30 - 12.30 (1-uurstoets)

Blok C
13.00 - 13.50 (1-uurstoets)
13.00 - 14.40 (2-uurstoets)
13.00 - 16.00 (3-uurstoets)

Blok C
13.00 - 14.00 (1-uurstoets)
13.00 - 15.00 (2-uurstoets)
13.00 - 16.30 (3-uurstoets)

Wees op tijd!
•
Ik neem mijn toetsrooster met tijden en lokalen over in mijn agenda en zorg dat
ik minimaal 5 minuten voor het begin van de toets aanwezig ben bij het lokaal,
waar mijn toets wordt afgenomen.
•

DE EERSTE RONDE BEGINT OM 08.30 UUR.

Ik heb een vraag over de herkansingen
•
Voor vragen over de herkansingen kan ik terecht in lokaal 2.01 op het
hoofdgebouw óf kamer D07 op de dependance.

Wat mag ik meenemen naar het lokaal?
•
Ik neem alle spullen mee die ik voor de toets nodig heb: rekenmachine, pen,
geodriehoek, binas.
•
Voor aanvang van de toets leg ik mijn jas en mobiele telefoon in mijn kluisje.
Op de dependance hang ik mijn jas op de kapstok en zet mijn telefoon uit en
stop hem in mijn tas.
•
Tijdens de toets leg ik mijn tas in mijn kluisje of voor in het lokaal.
•
Als ik een toets in de gymzaal maak, berg ik mijn tas vooraf op in mijn kluisje of
in de kleedkamer van de gymzaal. Uit voorzorg haal ik waardevolle spullen uit
mijn jas of tas.
Hoe lang duren de toetsen?
•
Een 1-uurstoets duurt 50 minuten en een 2-uurstoets 100 minuten.
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Ik heb mijn toets eerder af, wat nu?
Bij een 2-uurstoets geldt voor de vertrektijden de examenregeling. Ik mag
vertrekken, wanneer ik de toets af heb, maar pas ná 60 minuten of vóór de
laatste 15 minuten. Om overlast voor mijn medeleerlingen te voorkomen, ga ik
naar buiten of naar de aula.
Ik heb een 1-uurstoets in de overige lokalen: dan mag ik na 50 minuten
vertrekken. Om overlast voor mijn medeleerlingen te voorkomen, ga ik naar
buiten of naar de aula en houd ik me niet op in de studieruimtes tussen de
lokalen.
Ik ben zelf verantwoordelijk voor het inleveren van mijn toets, ik neem de toets
mee van het tafeltje en lever hem in bij de surveillant.
Ik zorg dat ik extra leermateriaal (lees- of leerboek) bij me heb, voor het geval ik
de toets eerder af heb, zodat ik de overgebleven tijd zinvol kan besteden en
mijn medeleerlingen rustig kunnen doorwerken.
Maak je de toets op de dependance, zorg er dan voor dat je op een rustige plek
gaat zitten en anderen niet stoort. Je kunt eventueel ook naar het hoofdgebouw
gaan om daar de tijd te overbruggen naar je volgende toets. Het kan erg
storend zijn voor je medeleerlingen wanneer je op de gang met iemand gaat
staan praten.

Ik ben ziek, wat nu?
•
Als ik ziek ben, melden mijn ouders dat vóór 09.00 uur telefonisch. Ik zorg voor
een schriftelijke verklaring van mijn ouders, zo gauw ik weer terug kom op
school.

Ik heb een toets gemist, wat nu?
•
Ik neem zélf zo spoedig mogelijk contact op met mijn docent om af te spreken
op welk moment ik de toets inhaal. Alleen als ik contact opneem, krijg ik een
rapport.
Ik heb recht op tijdverlenging, hoe werkt dat?
•
Wanneer ik de toets op het stilteplein dependance (D10) maak, neem ik zo ver
mogelijk voor in de zaal plaats én leg ik mijn schoolpas op de hoek van de tafel.
•
Wanneer ik de toets in een gewoon leslokaal maak, ga ik aan de raamkant
zitten én leg ik mijn schoolpas op de hoek van de tafel
•
Bij een 1-uurstoets krijg ik 60 minuten tijd, bij een 2-uurstoets 120 minuten en bij
een 2 ½ -uurstoets 150 minuten.
•
Ik schrijf boven mijn proefwerkblad dat ik tijdverlenger ben.
•
Wanneer je hebt aangegeven dat je een toets met Kurzweil maakt, dan ligt je
toets klaar in lokaal D08.
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