
 

 

 

Afspraken over de toetsweken  
 
 

Hieronder staan alle regels die gelden tijdens de toetsweek op een rijtje. Lees ze goed en houd je eraan! 

 Lokaal staat in toetsopstelling (tafels uit elkaar, rechte rijen)  

 Tassen vóór in het lokaal plaatsen. 

 Je mag geen mobiele telefoons, smartwatches, iPods e.d. bij je hebben. Deze moeten in de tas gedaan worden 

die vóór in het lokaal gezet wordt.  

 Op tafel mogen alleen de toegestane hulpmiddelen (zie instructieblad toets) en schrijfgerei liggen (géén etui!). 

Rekenmachines worden gereset. 

 Leesboek of studiemateriaal (ander dan van het getoetste vak) gesloten naast de tafel op de grond leggen bij 

begin van de toets. Haal deze dus uit je tas voordat de toets begint. We willen geen geloop tijdens de toets 

naar de tassen. 

 Leerlingen die eerder klaar zijn en geen lees- of studiemateriaal bij zich hebben, kunnen overschrijfwerk krijgen 

van de surveillant.  

 Als je vóór de beschikbare tijd klaar bent dan moet je (stil) lezen/studeren. Dit om overlast voor andere 

leerlingen te voorkomen.  

 Ook als de hele klas klaar is voor de beschikbare tijd, moet je stil lezen of studeren. Dit om overlast voor 

leerlingen in andere lokalen te voorkomen. 

 Bij toetsen die langer dan één klokuur duren, mag je pas na één klokuur het lokaal verlaten. Vóór die tijd mag 

niemand het lokaal verlaten.  Dit om afraffelen van toetsen en onrustig geloop te voorkomen. 

 Mocht er sprake van zijn dat veel leerlingen de toets niet afhebben, vermeldt de surveillant dit op de 

begeleidingsbrief voor de vakdocent. Je kunt het ook zelf onderaan de toets schrijven. 

 Zorg dat je werk ingeleverd is bij de surveillant of opgehaald is door de surveillant. 

 Het is niet toegestaan dat leerlingen hulpmiddelen aan elkaar uitlenen tijdens een proefwerk. 

 Als de toets afgelopen is en je het lokaal verlaat, doe dit dan rustig en maak geen lawaai op de gang. Het kan 

zijn dat andere klassen wel nog toetsen hebben. 

 Het is verboden om in de gangen of hal te pauzeren, dit i.v.m. overlast voor leerlingen die nog toetsen maken. 

Je kunt terecht in de aula. 

 Betreft maken van toetsen met extra tijd: je mag niet eerder beginnen dan de (begin)tijd die aangegeven 

staat op het betreffende werk. Neem dus voldoende lees- of studiemateriaal mee voor het geval je de 

extra tijd niet nodig zult hebben. 


