
 

 

Betreft Zaken omtrent de derde toetsweek 

Breda  31 maart 2020 

 

Beste leerling, 

 

De situatie m.b.t. de derde toetsweek voor mavo4, havo5 en vwo6 is uitzonderlijk te 

noemen. Alleen al het feit dat het uitsluitend een toetsweek examenklassen betreft. 

Niettemin is het examenreglement (het geheel van regeltjes) van toepassing. Daarnaast 

is er een PTA. In dat programma van toetsing en afsluiting staat per vak wat je moet 

kennen en kunnen voor een bepaalde periode. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het 

feit dat je de regeltjes kent. Het examenreglement plus de PTA’s zijn te vinden op de 

sites van Markenhage, Michael en Orion (samen voor de bovenbouw: de Campus). Voor 

mavo4 Markenhage staan dezelfde zaken op de site van Markenhage.  

Zonder volledig te willen zijn graag je aandacht voor de volgende zaken: 

1) Wat te doen bij ziekte en verschijnselen zoals verkoudheid e.d.? 

Markenhage en Michael bovenbouw: je ouders/verzorgers mailen naar 

info@markenhage.nl; Orion bovenbouw naar info@orionlyceum.nl. Dat kan tussen 

08.00 – 09.00 uur, maar in ieder geval altijd voordat de toets begint. Er wordt ook 

een CC naar de betreffende teamleider gestuurd. Telefonisch afmelden mag ook, 

maar dan nog moet er een mailtje naar de teamleider: 

 Mavo4 Markenhage: a.hartog@markenhage.nl  

 Havo5 en vwo6 Markenhage: a.lucassen@markenhage.nl   

 Michael bovenbouw: i.v.d.laan@michaelcollege.nl   

 Orion bovenbouw:  p.dewaal@orionlyceum.nl   

2) Indien er fraude wordt geconstateerd (tijdens de toets en/of tijdens de bespreking 

van de toets) wordt het cijfer 1 gegeven. Dat is nooit te herkansen. 

3) Je komt te laat. Voor een mondeling schoolexamen en/of een kijkluistertoets (KLT) 

zijn er geen mogelijkheden om alsnog deel te nemen. Voor een schriftelijke toets 

zijn er twee mogelijkheden: 

  a) Je bent maximaal 30 minuten te laat. Je wordt toegelaten tot de toets. Je krijgt 

geen extra tijd om de toets te maken. Tien minuten te laat geeft dus tien 

minuten minder tijd om de toets te voltooien. Dyslectische leerlingen die te laat 

LAAT DIT OOK AAN JE OUDERS LEZEN 
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komen, hebben nog steeds recht op de normale extra tijd voor dyslexie, maar 

ook niet meer dan dat. 

  b) Je bent meer dan 30 minuten te laat. Je wordt niet meer toegelaten tot de toets. 

Je gaat je melden bij de teamleider. De toets wordt eventueel, afhankelijk van 

de reden van het te laat komen, ingehaald op het herkansings- c.q. 

inhaalmoment of er wordt via de examensecretaris het cijfer “1” toegekend. 

4) De inhaalmomenten voor de derde toetsweek en het herkansingsmoment worden 

 nog nader vastgesteld. Uiteraard word je tijdig geïnformeerd. Je wordt in principe 

voor twee toetsen op een inhaalmoment ingeroosterd. Meer toetsen gemist? We 

zoeken naar een oplossing. Je komt niet in aanmerking voor een herkansing als je 

al te horen hebt gekregen dat je door het niet tijdig aanleveren van zaken geen 

herkansing kunt doen. Je kunt practica, KLT’s en mondelinge toetsen 

(uitgezonderd GS) NIET herkansen.   

5) Vergeten hulpmiddelen (voorbeelden: een rekenmachine, een woordenboek, 

BINAS) mogen niet van elkaar worden geleend tijdens de toets. Het zal duidelijk 

zijn dat er niet geschreven mag zijn in woordenboeken, BINAS en andere 

hulpmiddelen. Dat wordt als fraude gezien (zie punt 2). Controleer voorafgaande 

aan de toets goed of je woordenboek, BINAS of iets dergelijks volkomen 

onbeschreven is.  

6) Jassen, smartphones en/of andere elektronica die verbonden kunnen zijn met 

internet leg je vooraan in het lokaal waar je de toets maakt. Indien je niet voldoet 

aan deze regel wordt dat gezien als fraude (zie punt 2). Een kledingstuk is dus 

geen veilige plek voor dergelijke zaken. 

7) OOK HORLOGES, ANALOOG OF DIGITAAL, ZIJN MET INGANG VAN TOETSWEEK 3 

NIET MEER TOEGESTAAN TIJDENS DE TOETSEN IN DE TOETSWEEK. ER ZIJN DUS 

GEEN HORLOGES OM JE POLS OF WAAR DAN OOK AANWEZIG. ZIE PUNT 6 EN PUNT 

2 VOOR DE OPLOSSINGEN EN DE CONSEQUENTIES.     

8)  Leerlingen die voor een vak, uitgezonderd informatica, een toets per computer 

maken doen dat volgens een bepaalde procedure die direct voor aanvang van de 

toets in het lokaal wordt uitgereikt. Zorg ervoor dat je het gemaakte werk ook 

tussentijds correct opslaat. 

9)   Leerlingen die een toets per computer maken voor het vak informatica ontvangen 

een aparte instructie voor aanvang van de toets in het lokaal.  

10) Een grafische rekenmachine is nooit toegestaan, uitgezonderd de vakken 

wiskunde A, B en C (uitsluitend havo en vwo). Dat laatste onder de voorwaarde dat 

dit niet ook is uitgesloten via een vermelding op het voorblad van de toets. 

 



 

11) Leerlingen die gebruik mogen maken van een laptop krijgen daarover apart bericht 

via de magistermail.  

12) Voor leerlingen met recht op Claroread is een aparte procedure via leerlingenloket 

Markenhage. Informeer zelf naar de procedure bij leerlingenloket zodat je niet 

voor verrassingen komt te staan en weet wat je moet doen tijdens de toetsweek. 

13) Na afloop van een toets verlaat je het gebouw en gaat naar huis. In geen geval blijf 

je rondhangen in de gangen, in de aula of in de (dalton)ruimtes i.v.m. 

geluidsoverlast. Let op de gewenste afstand van 1,5 meter!!! Zie ook de instructie 

die je omtrent het gebouw betreden al hebt ontvangen. 

14) Het is niet mogelijk om op school te studeren. Indien je thuis niet kunt studeren  

neem je contact op met je mentor om een passende oplossing voor het probleem 

te vinden. 

15) Nog steeds geldt dat in het geval van problemen naar een passende oplossing zal  

worden gezocht. Wacht niet tot het laatste moment! Als er problemen zijn, geef 

deze zo tijdig mogelijk aan bij de teamleider van je afdeling.        

Veel succes!!! 

Met vriendelijke groeten, 

J.G. Heikamp, 

examensecretaris de Campus  

 


