REGELS EN AFSPRAKEN VOOR DE TOETS
 Kijk goed op het rooster waar je moet zijn en op welk tijdstip.
 Zorg dat je 5’ voor aanvang bij het lokaal bent. Ben je 15 minuten of meer te laat, dan
word je niet meer toegelaten.
 Berg je jas op in je kluisje. Je mobieltje (uit) gaat in de telefoontas. En je tas berg je op
onder het bord.
 Denk bij iedere toets aan je eigen BINAS, woordenboek en de juiste rekenmachine. Je
mag tijdens een toets niet van elkaar lenen.
 Bij een 50’-toets mag je het lokaal niet eerder verlaten.
 Bij een 100’-toets mag je je werk op twee momenten inleveren: na 50’ en 15’ voor het
einde van de toets. (voor tijdverlengers ook na 100’).
 Nadat je het toetslokaal hebt verlaten. Loop je direct door naar buiten.
 Iedereen heeft recht op een rustige toetsomgeving. Dus mocht je eerder klaar zijn met
je werk dan wacht je stil tot je mag vertrekken.
 Een toets die later begint, loopt automatisch langer door.
 Als je recht hebt op verlenging, zorg dan dat je je faciliteitenpas bij je hebt.
 Zet je naam op elk blad dat je inlevert. Noteer ook het totaal aantal bladzijdes (1/4 ,
2/4 enz.) en zet de afkorting van je docent op je blad. Let goed op dat je alle bijlages
inlevert (met naam uiteraard). Overhandig zelf de blaadjes die je in wilt leveren
(inclusief de opgaven) aan de surveillant

Ziek
 In geval je ziek bent, bellen je ouders voorafgaand aan de toets met de receptie. Is het
een SET dan moeten zij ook nog een mail sturen naar je teamleider.

Onregelmatigheden
 de surveillant meent dat er sprake is/kan zijn van een onregelmatigheid, dan zal hij/zij
dat aan jou meedelen. Ga op dat moment NIET in discussie maar accepteer dat het
gebeurd is. Er wordt een aantekening op je blad gemaakt maar je krijgt wel de
gelegenheid om je toets gewoon af te maken. Pas na afloop wordt bepaald of er
werkelijk sprake is geweest van een overtreding en welke sancties er eventueel
kunnen volgen.
(We gaan ervan uit dat dit niet nodig zal hoeven te zijn. Breng jezelf niet onnodig in de
problemen!)

We wensen jullie heel veel succes!
Saskia Plekkenpol, teamleider havo bovenbouw
Jeroen Janssen, teamleider vwo bovenbouw

