Herkansings- en inhaalbeleid
Dit herkansingsbeleid is bedoeld voor alle toetsen die niet examen gerelateerd zijn. Voor examen
gerelateerde toetsen en periodes geldt een apart herkansingsbeleid.
Regulier
a. Begrippen:
•
•
•

Een SO is een korte schriftelijke overhoring met een geringe weegfactor bedoeld om de voortgang
van het leerproces te stimuleren.
Een proefwerk is een afsluitende toets over een omvangrijk deel van de stof.
Het toetsbeleid is omschreven in een apart document en is op de gemeenschappelijke G-schijf te
vinden. Ook op de website, bij de schoolregels, zijn de afspraken te vinden.

b. Kaders
-

Voor het opgeven van toetsen geldt het reguliere toetsbeleid waar leerkrachten en leerlingen zich aan
horen te houden.
Het is verplicht om aan alle toetsen deel te nemen.
In aantoonbare bijzondere gevallen (langdurige ziekte, een overlijdensgeval in de familie of andere
uitzonderlijke redenen waardoor toetsen gemist of onvoldoende gemaakt zijn) kan door overleg tussen
leerkracht en teamleider besloten worden om van dit beleid af te wijken.

c. Regels voor herkansing en inhalen van toetsen voor vaklessen
-

Iedere leerling heeft recht op 1 herkansing per theoretisch vak per jaar. Dit kan zowel een S.O. als een
proefwerk zijn. Ook een toets die voldoende gemaakt is, kan herkanst worden.
Een toets moet binnen vier weken nadat de leerling het cijfer heeft gekregen herkanst worden.
Een leerling heeft twee jokers: twee extra mogelijkheden om een toets te herkansen of in te halen.
Indien een leerling een gemiste toets wil inhalen, dan geldt dit als herkansing.
Een herkansing moet aangevraagd worden bij de leerkracht die de toets heeft gegeven.
Voor leerlingen van de reguliere stromen geldt dat zij via magister door de leerkracht worden
ingeschreven voor een herkansingsuur. De afspraak verschijnt in de magisteragenda van de leerling.
Herkansingsuren zijn altijd op dinsdag- en woensdagmiddag, tijdens het negende uur.
Leerlingen van het praktisch VMBO-T maken hun herkansingen tijdens de begeleidingsuren.
Indien een leerling niet naar het inhaalmoment komt, vervalt het herkansingsrecht voor die toets.

-

Voor kunstvakken en ambachtelijke vakken geldt dat leerlingen die lessen hebben gemist alleen die
opdrachten maken die nodig zijn om een voldoende te halen.
In het laatste trimester van het schooljaar vindt er nog een moment plaats waarop een leerling een “joker”
in kan zetten: een extra herkansing voor een toets die in dat schooljaar onvoldoende gemaakt is.

d. Regels voor herkansing en inhalen van toetsen voor periodes
Periodeproefwerken
Voor regulier: Per jaar kunnen twee periodeproefwerken éénmaal worden herkanst binnen 2 weken na
correcties.
Voor praktisch VMBO-T: Periodeproefwerken dienen binnen het trimester en alleen tijdens de
begeleidingsuren te worden herkanst. Indien een leerling hier vaak gebruik van maakt, dan wordt dit
besproken in de teamvergadering.
In bijzondere situaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt, dit ter beoordeling van de periodeleraar in
overleg met de klassenleraar.
Het periodeschrift, werkstukken, verslagen en andere schriftelijke opdrachten
Het periodeschrift/verslag dient op de laatste dag van de periode ingeleverd te worden, of – na afspraak –
op de eerste dag van de aansluitende periode. Het periodeschrift/verslag kan niet worden herkanst. Dat
geldt ook voor werkstukken, schriftelijke opdrachten en verslagen.
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