Herkansings- en inhaalbeleid
Aangepast aan de trimesterindeling
A. Herkansingsbeleid
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
Iedere niet gemaakte toets of ingeleverd/opdracht wordt beoordeeld met een cijfer 1, zodat hiaten zichtbaar
worden.
a. Periodes
Periodeproefwerken.
Een onvoldoende periodeproefwerk (bij 2 beoordelingen: onvoldoende op het laagste niveau) kan één maal
herkanst worden binnen 2 weken na correctie.
Het periodeschrift
Het periodeschrift/verslag dient op de laatste dag van de periode ingeleverd te worden. Het periodeschrift/
verslag kan niet worden herkanst. Dat geldt ook voor werkstukken, schriftelijke opdrachten en verslagen.
b. Vaklessen
Schriftelijke overhoringen (S.O.)
Een S.O. kan niet worden herkanst.
Proefwerken
Per trimester kan per vak één onvoldoende proefwerk herkanst worden binnen 4 weken na correctie. Omdat
het aantal gegeven proefwerken per vak verschilt, kunnen er vakspecifieke regelingen getroffen worden.
Zo’n aanpassing is alleen geldig wanneer deze duidelijk gecommuniceerd is met de leerlingen.
Minimum hoeveelheid toetsen:
Uitgangspunt is dat per trimester minimaal één toets en twee overhoringen, of twee toetsen van formaat (ca.
één lesuur) moeten worden afgenomen.
Kunstvakken en ambachtelijke vakken.
Er is altijd voldoende tijd om het minimum aantal geëiste opdrachten af te hebben. Leerlingen die lessen
hebben gemist, maken alleen die opdrachten die nodig zijn om een voldoende te halen. Wanneer leerlingen
hun werk niet af hebben, wordt het werk beoordeeld met een onvoldoende.

B. Inhaalbeleid
a. Periodes
Een leerling die veel gemist heeft moet gewoon het proefwerk maken. Daarvoor krijgt hij/zij een kopie van de
gemiste stof. Wanneer een leerling een substantieel aantal lessen afwezig was, wordt een vervangende
opdracht opgesteld.
b. Vaklessen
Voor niet gemaakte toetsen in de vaklessen moet de herkansingsmogelijkheid gebruikt worden.
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