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Inleiding  

Het toetsprotocol is een werkdocument. Aan het einde van elk schooljaar wordt dit protocol 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In dit protocol proberen we schoolbreed dezelfde eisen en 
richtlijnen voor toetsen in algemene zin neer te zetten van leerjaar 1 t/m 4 binnen de leerlijnen BBL, 
KBL en TL. Naast het toetsprotocol is er een examenreglement, gericht op het staatsexamen. Dit 
reglement en het toetsprotocol zijn op elkaar afgestemd. Mocht dit niet zo zijn, dan gaat het 
examenreglement voor. Het examenreglement is bindend. 
 
Het toetsprotocol heeft een relatie met het dyslexieprotocol en houdt rekening met vastgestelde 
rekenproblematiek. In het dyslexieprotocol wordt omschreven hoe we omgaan met leerlingen met 
dyslexie. In de begeleiding van leerlingen met dyslexie zal worden ingezet op compenserende en 
belemmerende maatregelen en op zelfstandig en gemotiveerd kunnen werken van de dyslectische 
leerling. In dit protocol staat vermeld wat de dyslectische leerling van de school mag verwachten en 
wat de school van de leerling mag verwachten. In dit stuk staat een korte samenvatting van de 
belangrijkste bijzonderheden waarmee rekening gehouden dient te worden bij de toets en de 
normering hiervan in het geval dat een leerling in het bezit is van een dyslexieverklaring. 
 
Verder beschrijft dit protocol Velddijk-brede regels en afspraken voor de voorbereiding, de afname 
en de afhandeling van toetsen1 binnen de Velddijk. Tevens worden de bevorderingsnormen tussen 
de verschillende leerjaren en leerroutes, inclusief de slaag-/ zakregeling voor het vmbo, beschreven. 
 
 
Namens het MT, 
 
Fort Verheijden  
Schoolleider Velddijk 
  

                                                           
1 Zie bijlage 1: Toetskalender 
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Waarom een toets protocol?  

Deze beleidsafspraken hebben tot doel:  
- Eenheid te creëren tussen vakken, leerjaren en leerroutes bij basale regels en afspraken 

omtrent toetsen en daarmee gelijke behandeling van leerlingen te garanderen  
- Bij organisatie en afname van toetsen een goede kwaliteit te garanderen en eventuele 

risico’s uit te sluiten  
- Eenheid te creëren tussen leerjaren en leerroutes bij basale regels en afspraken omtrent 

rapporten, bevorderingsnormen en de slaag-/ zakregeling en daarmee gelijke behandeling 
van leerlingen te garanderen. 

- We willen van een individuele leerling cijfers door verschillende leerjaren heen met elkaar 
kunnen vergelijken om een voor- of achteruitgang vast te kunnen stellen. Dit kan alleen als 
we allemaal op dezelfde manier onze lessen indelen (DI-model), maar op een zelfde manier 
toetsen en normeren. 

- We willen ook de cijfers van klassen, leerroutes en niveaus met elkaar goed kunnen 
vergelijken. Zodat we tijdig we een bepaalde tendens kunnen zien, analyseren, verklaren en 
sturen.  

 
Gebruik en eindverantwoordelijkheid  

Het protocol is bedoeld voor leerlingen, ouders, (vak-)docenten, teamleiders en leidinggevenden.  

De teamleiders zijn eindverantwoordelijk voor het informeren en instrueren van docenten (teams), 

leerlingen en ouders en voor de deugdelijke uitvoering van het protocol. Bij problemen in de 

uitvoering wordt de schoolleiding door de teamleiders geïnformeerd. 

 
 
 
In alle gevallen waarin dit document niet voorziet neemt de CvdB een bindend besluit. 
De CvdB kan een besluit, genomen vanuit oogpunt van protocollen/normen, te allen tijde herzien, 
mits dit in het voordeel van de leerling werkt. 
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1. Cijferstructuur 

 

1.1 Procedure 

De leerling:  
- Volgt gedurende het schooljaar per vak de planning zoals school deze heeft vastgesteld; 
- Maakt toetsen, levert verslagen en werkstukken in op de datum zoals school deze heeft 

vastgesteld en docent deze in plant; 
- Zorgt zelf voor benodigde materialen om deel te kunnen nemen aan een toets; denk 

hierbij aan: potlood, pen, geodriehoek, rekenmachine, enzovoorts; 
- Beantwoord vragen in volledige zinnen; daar waar een mening of uitleg gevraagd wordt, 

wordt deze genoteerd; 
- Bij sommen wordt de volledige berekening, inclusief eenheden, genoteerd; 
- Neemt bij een toets opstelling in het lokaal plaats op de aangewezen plek; 
- Maakt een toets zelfstandig, vragen op basis van vakinhoud worden door de docent niet 

beantwoord; 
- Verlaat het lokaal niet tijdens toetsmomenten; 
- Wanneer de toets klaar is wordt bekeken of alles is ingevuld; 
- Steekt de vinger op wanneer deze binnen de gestelde toetstijd klaar is en levert de toets 

in bij de docent; 
- Wanneer de maximale tijd voor een toets is verstreken levert de leerling de toets in bij 

de docent; 
- Een leerling met dyslexie/dyscalculie (verklaring in dossier) heeft recht op extra 

faciliteiten bij het maken van een toets2;  
- De leerling krijgt de nagekeken toets en bijbehorend punt binnen maximaal 8 werkdagen 

retour; 
- Wanneer een leerling afwezig is tijdens een toetsmoment wordt samen met de docent, 

maximaal, één inhaalmoment gepland. Dit kan ook na schooltijd plaatsvinden. Bij 
afwezigheid tijdens het inhaalmoment wordt er geen nieuwe afspraak gemaakt.  

 
De docent:   

- Volgt de schoolbrede afgesproken planning voor het behandelen van de theorie, 
afnemen van toetsen en innemen van verslagen en werkstukken; 

- Maakt het lokaal, eventueel samen met leerlingen, in orde voor het afnemen van een 
toets; 

- Zorgt voor voldoende kopieën van de toets en antwoordbladen; 
- Beantwoord tijdens toetsmomenten geen vragen over vakinhoud; 
- Verlaat het lokaal niet tijdens toetsmomenten; 
- Loopt iedere tien minuten door de klas om de voortgang van leerlingen te zien; 
- Wanneer een leerling aangeeft klaar te zijn wordt er samen gekeken of alles ingevuld is 

en of antwoorden leesbaar genoeg zijn; 
- Wanneer de maximale tijd verstreken is worden alle toetsen ingenomen; 
- Houd rekening met extra faciliteiten voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie; 
- Kijkt de toetsen binnen 8 werkdagen na; noteert de punten in SOMtoday en bespreekt 

de toetsen en cijfers met de leerlingen; 
- Bij afwezige leerlingen tijdens het toetsmoment wordt een 1 genoteerd; 
- Maakt met afwezige leerlingen een afspraak voor een inhaalmoment, noteert dit in SOM. 

Dit kan ook na schooltijd plaatsvinden. Bij hernieuwde afwezigheid van de leerling wordt 
geen nieuw moment gepland. 

 
                                                           
2 Zie bijlage 2: extra faciliteiten dyslexie/dyscalculie 
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1.2 Cijferprotocol 

Algemene bepalingen: 
1. Binnen de Velddijk worden, van de beschreven vakken3, de volgende leerstofonderdelen 

becijferd: 
Weging 1: 

o Dictee tot 15 woorden/10 zinnen 
o Diagnostische toets, waarbij boek gebruikt mag worden 
o Werkblad 
o Huiswerk/ gemaakt werk (per rapportperiode 1 verzamel cijfer) 

Weging 2: 
o Dictee vanaf 15 woorden/10 zinnen 
o Diagnostische toets, zonder gebruik boek 
o Schriftelijke overhoring 
o Boekverslag 
o Deeltoets 

Weging 3: 
o Hoofdstuktoets 
o Werkstuk 
o Spreekbeurt 
o Moduletoets 
o Cijfer toetsweek 

 
2. De vakgroepleden van een vak bepalen samen de af te nemen cijfer onderdelen, normering 

per opdracht/onderdeel, aantal te behalen punten en de cesuur*. Ook bepalen zij de 
hoeveelheid cijferonderdelen per rapportperiode (let hierbij op het minimum) en daarmee 
per schooljaar. Dit samen is vastgelegd in het vakgroepprotocol (in ontwikkeling). 

3. Wanneer een individuele leerling het cijferonderdeel niet af krijgt binnen de gestelde 
tijdsduur, dan worden de onderdelen die niet gemaakt zijn wel meegeteld volgens de 
geldende norm en cesuur. 

4. Wanneer een groep leerlingen het cijferonderdeel niet af krijgt, dan wordt de reden  
besproken met de vakgroep, waarbij in overleg wordt gekeken naar de normering en cesuur. 
Indien er een aanpassing volgt, dan wordt dit verwerkt in het vakprotocol en het team wordt 
van de wijziging op de hoogte gesteld. 

5. In leerjaar 1 kan een cijferonderdeel nooit lager dan een 3 zijn. 
6. Voor een gemaakt cijferonderdeel kan nooit een punt lager dan een 2 gescoord worden. 
7. Indien een leerling niet aanwezig is tijdens het geplande toetsmoment, dan wordt in overleg 

met de docent een inhaalmoment gepland.  
In het voortgangsdossier in SOMtoday komt in de kolom, behorend tot dit cijferonderdeel, 
het cijfer 1 te staan. 
Bij Details van Cijfer komt de opmerking ‘Inhalen’ te staan, hierbij worden tevens de datum 
en het tijdstip van de nieuwe afspraak gezet. Een leerling heeft maximaal 1 inhaalmoment. 

 

*Beleidsuitspraak: alle, nieuw, te formuleren correctie/normering past altijd binnen gestelde 

examennormering. 

  

                                                           
3 Zie bijlage 3: Vakken binnen de leerroutes 
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2. Rapportstructuur 

 
2.1 Procedure  

De leerling:  
- Komt op afgesproken tijdstip met ouders/verzorgers naar rapportgesprek; 
- Neemt op afgesproken tijdstip het rapport in ontvangst. 

 
De docent:   

- Maakt rapporten a.d.h.v. behaalde cijfers voor zowel theorie- als praktijkvakken. Het 
rapportpunt van een eerder rapport uit het schooljaar telt als 1 toetsonderdeel (weging 
3) mee. 

- Vanuit cijfers en eventuele CITO-gegevens wordt besproken of een leerling onder/op of 
boven niveau presteert. Wanneer dit ‘onder’ niveau is, wordt er samen een plan van 
aanpak besproken. Dit plan wordt voorgelegd aan de CvdB. 

- Nodigt leerling en ouders/verzorgers uit voor een rapportgesprek. Bespreekt het rapport 
a.d.h.v. cijfers en eventuele CITO-gegevens. Er wordt besproken of een leerling onder/op 
of boven niveau presteert en wat de aanpak in de nieuwe rapportperiode gaat zijn. 

- Opbrengsten rondom de rapporten worden meegenomen in de groepsbesprekingen, 
tevens ook de doelen die hieraan gekoppeld zijn i.r.t. de schoolstandaard. 
 

a. Rapportprotocol 

Algemene bepalingen, leerjaar 1 en 2: 
1. Een rapportpunt van één periode bestaat uit minimaal vier cijferonderdelen met een weging 

1 of 2 en twee cijferonderdelen met een weging 3. 
2. Op tussenrapporten worden cijfers weergegeven op één decimaal. 

Op het eindrapport worden cijfers, afgerond op hele getallen, weergegeven. 
3. Op tussentijdse rapporten worden geen cijfers gegeven lager dan 2, behalve in leerjaar 1, 

daar niet lager dan een 3. 
4. Op het eindrapport worden gemiddelden lager dan 3 afgerond tot het cijfer 3 of 4. 
5. Op het eindrapport mag het cijfer 3 alleen gegeven worden indien er sprake is van vak 

verwaarlozing. 
6. Een rapportcijfer voor een vak is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers voor dit 

vak in het huidige schooljaar. 
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3. Bevordering 

 

3.1 Procedure 

De leerling:  
- Komt op afgesproken tijdstip met ouders/ verzorgers naar afsluitend gesprek; 
- Neemt op afgesproken tijdstip het eindrapport in ontvangst. 

 
De docent:   

- Maakt eindrapporten en schrijft, met gedragswetenschapper, de evaluatie van OPP deel 
3; 

- Vanuit cijfers, CITO-gegevens en evaluatie OPP deel 3 wordt bepaald of een leerling 
bevordert wordt naar een nieuw leerjaar, het huidige jaar doubleert, een leerniveau 
stijgt/zakt. Dit wordt in mei van het schooljaar vastgesteld door de CvdB; 

- Nodigt leerling en ouders/verzorgers uit voor een afsluitend gesprek. Bespreekt het 
rapport, bevordering/doubleren, evaluatie OPP deel 2 en klas/mentor voor nieuwe 
schooljaar. 

  
a. Bevorderingsnormen 

Algemene bepalingen, leerjaar 1 en 2: 
1. Een leerling wordt op basis van de richtlijnen naar een gepaste leerroute bevorderd; 
2. Een rapportcijfer voor een vak is het gewogen gemiddelde van alle behaalde cijfers voor dit 

vak in het huidige schooljaar; 
3. Op het eindrapport worden gemiddelden lager dan 3 afgerond tot het cijfer 3 of 4; 
4. Op het eindrapport mag het cijfer 3 alleen gegeven worden indien sprake is van vak 

verwaarlozing; 
5. Tekortpunten: 

a. Het cijfer 5 geldt als één tekortpunt. 
b. Het cijfer 4 geldt als twee tekortpunten. 
c. Het cijfer 3 geldt als twee tekortpunten. 

6. Mogelijke beslissingen van de bevorderingsvergadering: 
a. Naar het volgende leerjaar van een andere leerroute. 
b. Naar het volgende leerjaar van dezelfde leerroute. 
c. Naar het volgende leerjaar van een hogere leerroute. 
d. We zoeken naar de best passende klas voor die leerling. 

7. Indien er met het eerste rapport sprake kan zijn van opstromen dan is de mentor verplicht 
deze leerling in het CvdB in te brengen; 

8. Een beslissing die is genomen tijdens de bevorderingsvergadering kan worden herzien. Een 
verzoek tot herziening dient schriftelijk door ouders/ verzorgers bij de schoolleiding te 
worden ingediend tot uiterlijk de eerste schooldag na de zomervakantie. Schoolleiding 
bespreekt dit in de CvdB; 

9. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de CvdB. 
 
Bevorderingsnormen PRO 

Een leerling binnen het PRO-onderwijs kan wettelijk gezien niet doubleren. Toch kan het bij deze 

leerlingen voor komen dat zij de inhoud van de route niet kunnen volgen met de rest van de groep. 

Mocht dit uit de bevorderingsvergadering4 blijken dan zal er een apart plan van aanpak voor deze 

leerling gemaakt moet worden.  

                                                           
4 Zie bijlage 4: Bevorderingsvergadering 
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Bevorderingsnormen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg 

Van 1 BBL naar 2 BBL 

 Maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken NE, EN, WI mag 
zitten; 

 De som van de gehele cijfers op het eindrapport in minimaal 60. 
Van 1 BBL naar 2 KBL 

 Er zijn geen tekortpunten; 

 De som van de gehele cijfers op het eindrapport in minimaal 80; 

 Er is een positief advies tijdens de bevorderingsvergadering. 
 
Bevorderingsnormen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg 

Van 2 BBL naar 3 BBL 

 Maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken NE, EN, WI mag 
zitten; 

 De som van de gehele cijfers op het eindrapport is minimaal 60; 

 Maximaal 1 tekortpunt in de vakken die voorbereiden op de examenvakken, per profiel, van 
het volgend schooljaar. 

Van 2 BBL naar 3 KBL 

 Er zijn geen tekortpunten; 

 Alle vakken worden afgesloten met minimaal een 8,0; 

 Er is een positief advies tijdens de bevorderingsvergadering. 
 
Bevorderingsnormen VMBO Kader Beroepsgerichte leerweg 

Van 1 KBL naar 2 KBL 

 Maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken NE, EN, WI mag 
zitten; 

 De som van de gehele cijfers op het eindrapport is minimaal 60. 
Van 1 KBL naar 2 TL 

 Er zijn geen tekortpunten; 

 Alle vakken worden op het eindrapport afgesloten met minimaal een 7,0; 

 Er is een positief advies tijdens de bevorderingsvergadering. 
 
Bevorderingsnormen VMBO Kader Beroepsgerichte leerweg 

Van 2 KBL naar 3 KBL 

 Maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken NE, EN, WI mag 
zitten; 

 De som van de gehele cijfers op het eindrapport is minimaal 60; 

 Maximaal 1 tekortpunt in de vakken die voorbereiden op de examenvakken, per profiel, van 
het volgend schooljaar; 

 
Van 2 KBL naar 3 TL 

 Er zijn geen tekortpunten; 

 Alle vakken worden afgesloten met minimaal een 8,0; 

 Er is een positief advies tijdens de bevorderingsvergadering. 
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Bevorderingsnormen VMBO Theoretisch gerichte leerweg 

Van 1 naar 2 TL 

 Maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken NE, EN, WI mag 
zitten; 

 De som van de gehele cijfers op het eindrapport in minimaal 60. 
 
Bevorderingsnormen VMBO Theoretisch gerichte leerweg 

Van 2 naar 3 TL 

 Maximaal 3 tekortpunten, waarvan maximaal 1 tekortpunt in de vakken NE, EN, WI mag 
zitten; 

 De som van de gehele cijfers op het eindrapport in minimaal 60; 

 Maximaal 1 tekortpunt in de vakken die voorbereiden op de examenvakken, per profiel, van 
het volgend schooljaar. 

 

Bevorderingsnormen en slaag-/zakregeling VMBO 

Algemene bepalingen, leerjaar 3 en 45: 
1. Het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting is van toepassing; 
2. Cijfers op het eindrapport worden afgerond op één decimaal; 
3. De cijfers 4,5 tot en met 5,4 gelden als een omgerekende vijf; 

De cijfers 3,5 tot en met 4,4 gelden als twee omgerekende vijven; 
De cijfers 1,0 tot en met 3,4 gelden als drie omgerekende vijven; 

4. Leerlingen die niet voldoen aan de norm en leerlingen die veranderen van leerweg worden 
altijd besproken tijdens de bevorderingsvergadering; 

5. Mogelijke beslissingen tijdens de bevorderingsvergadering: 
a. Bevorderen volgens norm.  
b. Bevorderden ondanks niet voldoen aan de norm. 
c. Bevorderen naar een andere leerroute. 
d. Doubleren in zelfde leerroute. 

6. Een beslissing die is genomen tijdens de bevorderingsvergadering kan worden herzien. Een 
verzoek tot herziening dient schriftelijk door ouders/verzorgers bij de schoolleiding te 
worden ingediend tot uiterlijk de eerste schooldag na de zomervakantie; 

7. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de CvdB. 
 
 
Let op: 

a. De verblijfsduur in het VMBO is maximaal 5 jaar; 
b. De vakken rekenen en maatschappijleer worden voor het bepalen van slagen/ zakken 

meegeteld als een examenvak; 
c. Om een diploma te kunnen behalen, dienen de vakken LO en CKV met een voldoende te zijn 

afgesloten. 
  
  

                                                           
5 Kan jaarlijks wijzigen i.v.m. wetgeving 



 

Toetsprotocol Velddijk – schooljaar 2017-2018 
11 

Bevorderingsnormen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg 

Van 3 naar 4 BBL 
Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV; 

 De rekentoets is gemaakt6. 
 
Bevorderingsnormen VMBO Kader Beroepsgerichte leerweg 

Van 3 naar 4 KBL 
Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV; 

 De rekentoets is gemaakt. 
 
Bevorderingsnormen VMBO Theoretisch gerichte leerweg 

Van 3 naar 4 TL 
Een leerling wordt bevorderd indien aan elk van de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Geen cijfer is lager dan een 4,0; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV; 

 De rekentoets is gemaakt. 
 
  

                                                           
6 Dit evalueren we in juni 2018 
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4. Examens 

 

4.1 Procedure 

De leerling:  
- Volgt gedurende het schooljaar de planning zoals school deze heeft vastgesteld; 
- Maakt toetsen, levert verslagen en werkstukken in op de datum zoals de docent deze 

bepaalt (Zie punt 4.2 over voorwaarden); 
- Krijgt van mentor examendata en de te leren stof aangereikt; 
- Bepaalt i.o.m. mentor of er aangepaste planningen nodig zijn om te kunnen leren voor 

examens; 
- Tijdens digitale/schriftelijke examens volgt de leerling de regels en afspraken zoals deze 

in brief en mondeling zijn medegedeeld; 
- In de periode tussen de digitale/schriftelijke examens heeft een leerling een 

terugkomdag in de week. Tijdens deze dag werkt de leerling aan presentaties en leert 
voor mondelinge examens; 

- Krijgt van mentor examendata en de te leren stof aangereikt; 
- Tijdens mondelinge examens volgt de leerling de regels en afspraken zoals deze in brief 

en mondeling zijn medegedeeld; 
- Op de dag van het laatste mondelinge examen van school hoort de leerling tussen 17 en 

18 uur of deze geslaagd is; 
- Is tijdens de diplomering aanwezig voor het ondertekenen en in ontvangst nemen van 

certificaten/diploma. 
 
De docent:   

- draagt zorg voor correcte aanmelding van de leerling voor de examens, inclusief aanvraag 
bijzonderheden (indien nodig). Dit vindt plaats in oktober van het examenjaar, op vraag van 
examencoördinator; 
De uiterlijke aanmelddatum is 30 november van het examenjaar, na deze datum is 
aanmelden niet meer mogelijk 

- controleert de aanmeldingsgegevens op vraag van examencoördinator; 
- meldt een leerling die reeds is aangemeld voor examens, voor 15 februari van het 

examenjaar, af bij de examencoördinator. Dit gebeurd na overleg met het SOT; 
- meldt een verhuisleerling voor 1 maart van het examenjaar bij de examencoördinator; 

Na deze datum is veranderen van examenlocatie niet meer mogelijk 
- bespreekt met leerlingen de te leren theorie voor digitale/schriftelijke en mondelinge 

examens; 
- bespreekt met individuele leerlingen de noodzaak van leerplanners voor examens; 
- maakt rooster(s), regels7 en afspraken kenbaar bij leerlingen en ouders; 
- oefent digitale/schriftelijke examens met de leerlingen; 
- oefent mondelinge examens met de leerlingen; 
- neemt certificaten/diploma’s van examencoördinator in ontvangst, zorgt voor kopieën voor 

dossier; 
- belt op dag van laatste mondelinge examen van Velddijk tussen 17 en 18 uur om door te 

geven of een leerling geslaagd is; 
- stopt kopieën van waardepapieren in de dossiers van eigen leerlingen; 
- laat leerlingen de papieren tekenen en reikt certificaten/diploma’s uit tijdens de diplomering. 

  

                                                           
7 Zie bijlage: regels en afspraken rondom examens 
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De examencommissie: 
- is verantwoordelijk voor contacten met DUO rondom examens; 
- stuurt begin oktober van het examenjaar aanmeldingsformulieren voor staatsexamens naar 

mentoren; na ontvangst van formulieren worden leerlingen aangemeld bij DUO; 
- controleert terugmelding van aangemelde leerlingen door DUO; 
- meldt, waar nodig, voor 15 februari van het examenjaar leerlingen af bij DUO; 
- meldt, waar nodig, voor 1 maart van het examenjaar verhuisleerlingen bij DUO; 
- communiceert datum rekentoets met de mentoren; 
- regelt in samenspraak met teamleider de randvoorwaarden (pc’s/ menselijke bezetting/ 

lokalen/lunch) voor afname van de rekentoets; 
- communiceert roosters voor digitale/schriftelijke examens met de mentoren; 
- regelt in samenspraak met teamleider de randvoorwaarden (pc’s/ menselijke bezetting/ 

lokalen/lunch) voor afname van de digitale/ schriftelijke examens; 
- communiceert roosters voor mondelinge examens met de mentoren; 
- regelt in samenspraak met teamleider de randvoorwaarden (menselijke bezetting/ lokalen/ 

lunch) voor afname van de mondelinge examens; 
- bespreekt met voorzitter DUO de examenresultaten van individuele leerlingen en waar nodig 

de mogelijkheid tot een herkansing; 
- deelt behaalde certificaten/diploma’s uit aan mentoren; 
- vraagt, indien nodig, een diploma aan bij DUO, waarbij het certificaat voor het 

beroepsgerichte vak, via een extraneusregeling, binnen een reguliere VO-school is behaald; 
- vraagt herexamens aan bij DUO; 
- begeleidt schriftelijke en mondelinge herexamens tijdens zomervakantie/opstart schooljaar; 

 
a. Vaststelling deelname examens 

Een leerling mag deelnemen aan de examens op basis van de volgende voorwaarden gesteld 

aan rapport 2 van leerjaar 4: 

Deelname examens VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV. 
 
Deelname examens VMBO Kader Beroepsgerichte leerweg 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV. 
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Deelname examens VMBO Theoretisch Gerichte leerweg 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Geen cijfer is lager dan een 4,0; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV; 

 De rekentoets is gemaakt. 
 

b. Slaag-/zakregeling vmbo 

Slaag-/zakregeling 4 vmbo BBL 
Een leerling is geslaagd als: 

- Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centraal eindexamen (CSE) gemiddeld een 
voldoende is (dus minimaal een 5,5). 

 
Daarnaast moeten: 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV; 

 De rekentoets is gemaakt. 
 
Het punt voor het beroepsgericht vak telt daarbij twee keer mee. 
 
Slaag-/zakregeling 4 vmbo KBL 
Een leerling is geslaagd als: 

- Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centraal eindexamen (CSE) gemiddeld een 
voldoende is (dus minimaal een 5,5). 

 
Daarnaast moeten: 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV; 

 De rekentoets is gemaakt. 
 
Het punt voor het beroepsgericht vak telt daarbij twee keer mee. 
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Slaag-/zakregeling 4 vmbo TL 
Een leerling is geslaagd als: 

- Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centraal eindexamen (CSE) gemiddeld een 
voldoende is (dus minimaal een 5,5). 

 
Daarnaast moeten: 

 Alle eindcijfers een 6 of meer zijn; 

 Óf één eindcijfer een vijf en de rest een 6 of hoger; 

 Óf één eindcijfer een vier en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Óf twee eindcijfers een 5 en de rest een 6 of hoger waarvan tenminste één eindcijfer een 7 
of hoger; 

 Geen cijfer is lager dan een 4,0; 

 Minimaal een 5 voor het vak Nederlands; 

 Minimaal een 5,5 voor de vakken LO en CKV; 

 De rekentoets is gemaakt;  

 Maatschappijleer met een voldoende is afgesloten; 

 Het sectorwerkstuk is met een ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten; 

 Het handelingsdeel van het sectorwerkstuk, Oriëntatie op leren & werken, is ingeleverd en 
naar behoren uitgevoerd. 

  



 

Toetsprotocol Velddijk – schooljaar 2017-2018 
16 

5. Bijlagen 

 
1. Toetskalender 
2. Extra faciliteiten dyslexie/dyscalculie 
3. Vakken binnen de leerroutes 
4. Structuur bevorderingsvergadering 
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Bijlage 1: Toetskalender 

Toetskalender 2017-2018 

Maanden  Methode gebonden 
toetsen8 

Alle leerlingen 

Augustus Week 35 Start cijferperiode 1 Alle leerlingen 

Oktober Week 40/41 - 2 t/m 13 oktober SCOL invullen Alle leerlingen 

 Week 41 - 9 t/m 13 oktober CITO toets 0 1e jaars leerlingen 

November Week 45 Afname leerling-
tevredenheidsonderzoek 

Alle leerlingen 

 Week 46 Groepsbesprekingen 
Einde cijferperiode 1 

Alle leerlingen 

 Week 47  Rapporten samenstellen 
Start cijferperiode 2 

Alle leerlingen 

 Week 48 - ma 27 november Rapport 1 Alle leerlingen 

Februari Week 8 Groepsbesprekingen 
Einde cijferperiode 2 

Alle leerlingen 

 Week 9 Rapporten samenstellen 
Start cijferperiode 3 

Alle leerlingen 

Maart Week 10 - Ma 5 maart Rapport 2 Alle leerlingen 

 Week 10 + 11 
6 t/m 19 maart 

Digitale rekentoets 3e jaars leerlingen 
vmbo BB, KB en TL 
Herkansing 4e jaars 

leerlingen vmbo 
BB, KB en TL 

April Week 14 t/m 17 Afname beroepsgerichte 
examens 

4e jaars leerlingen 
vmboBB en KB 

  Afname digitale examens 4e jaars leerlingen 
vmbo BB en KB 

 Week 14 SCOL invullen Alle leerlingen 

 Week 15 SCOL invullen Alle leerlingen 

 Week 16  
16 t/m 20 april 

CITO toets 1 
CITO toets 2 

1e jaars leerlingen 
2e jaars leerlingen 

Mei Week 20 
14 t/m 18 mei 

CITO toets 3 3e jaars leerlingen 

 Week 20 + 21 
14 t/m 25 mei 

Schriftelijke examens 4e jaars leerlingen 
vmbo TL 

Juni Week 23 Groepsbesprekingen Alle leerlingen 

 Week 25 Einde cijferperiode 3 Alle leerlingen 

 Week 26 Rapporten samenstellen 1e, 2e en 3e jaars 
leerlingen 

 Week 26 + 27 
Zat 30 juni, maa 2 en din 3 juli 

Mondelinge examens 4e jaars leerlingen 
vmbo BB, KB en TL  

 Week 27 
Woe 4 juli 

Rapport 3 1e, 2e en 3e jaars 
leerlingen 

  Diploma-/ 
certificaatuitreiking 

4e jaars leerlingen 
arbeid, vmbo BB, 

KB en TL 

 

                                                           
8 Zie lesplanning per vak, te vinden op de I-schijf, voor precieze data 
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Bijlage 2: Extra faciliteiten dyslexie/ dyscalculie 

 

Faciliteitenkaart         VELDDIJK 
 

Naam:        Klas:  

Verleend vanwege:      Geldig schooljaar: 

Afgifte datum:       Mentor: 

 

Verantwoordelijkheid van de school 

Algemene faciliteiten 

 Extra tijd tijdens toetsmoment (maximaal 15 minuten) 

 De lettergrootte van de tekst is minimaal Arial 12 

 Toetsen worden in een rustige omgeving gemaakt 
 

Individuele faciliteiten 

 Spellingsfouten worden soepeler berekend 

 Mogelijkheid om een schriftelijke overhoring mondeling te compenseren, tenzij 
anders is voorgeschreven 

 Het is toegestaan aantekeningen van een klasgenoot te gebruiken 

 Huiswerkopdrachten mogen op de computer gemaakt worden 

 Een laptop tijdens de les is toegestaan 

 Een laptop tijdens toetsen is toegestaan 

 Gebruik van Kurzweil/Claro-read/Daisyspeler is toegestaan 

 Niet hardop lezen in de klas 

 Speciale afspraak: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Verantwoordelijkheid van de leerling 
 

 Deze faciliteitenkaart moet je op school altijd bij je hebben 

 Een goede inzet in de les is belangrijk, ook als je het moeilijk vindt 

 Vraag je docent tijdig om hulp als je problemen hebt met de lesstof 

 Toon deze kaart voor het begin van een toets aan de docent 

 Vermeld een “D” op het antwoordblad van de toets 

 Bij verlies van deze kaart meld je dat zo snel mogelijk bij je mentor 

 Bij misbruik van deze kaart vervalt het recht op extra faciliteiten 
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Bijlage 3: Vakken binnen de leerroutes 

Vakken Onderbouw 

VMBO BB, KB en TL PrO 

Nederlands Nederlands 

Engels Engels 

Rekenen Rekenen/Wiskunde 

Wiskunde Mens & Maatschappij 

Mens & Maatschappij Mens, Natuur & Techniek 

Mens & Natuur CKV 

CKV LGO (incl. LOB) 

LGO (incl. LOB) Bewegen & Sport  

Bewegen & Sport  

PSO =  algemene technieken/ Horeca PSO =  algemene technieken/ Horeca 

 

Vakken Bovenbouw 

VMBO BB-KB, HBR VMBO BB-KB, PIE VMBO-TL PrO 

Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands 

Engels Engels Engels Engels 

Rekenen Rekenen Rekenen Mens & Maatschappij 

Wiskunde Wiskunde Wiskunde Rekenen/Wiskunde 

Maatschappijleer 1 Maatschappijleer 1 Maatschappijleer 1 Mens, Natuur & Techniek 

Economie Natuurkunde Economie  

Beroepsgericht vak Beroepsgericht vak Biologie Stage 

CKV CKV Nat. of Maa 2  

LGO (incl. LOB) LGO (incl. LOB) CKV CKV 

Bewegen & Sport Bewegen & Sport LGO (incl. LOB) LGO (incl. LOB) 

  Bewegen & Sport Bewegen & Sport 
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Bijlage 4: Structuur bevorderingsvergadering 

Voor schooljaar 2017-2018 geldt het volgende: 
- De mentor van een klas is verantwoordelijk voor een juiste registratie van de cijfers. Deze 

registratie vindt plaats in het rondgemailde Excel-bestand. De aantallen cijfers voldoen aan 
de minimale eisen omschreven in het toetsprotocol 

 
De bevorderingsvergadering voor een klas bestaat uit alle docenten die volgens rooster les geven aan 
deze klas. 

- Het MT plant de vergaderingen voor ieder rapport en zorgt ervoor dat de docenten aan 
kunnen sluiten bij de vergaderingen 

- De mentor zorgt, voorafgaande aan de vergadering, voor de berekende gemiddelde cijfers 
voor alle leerlingen van de groep. Cijfers van praktijkvakken worden op een afgesproken 
datum aangeleverd door praktijkdocenten. 

- Tijdens de vergadering wordt elke leerling kort besproken. Het gaat hierbij om de cijfers en 
onderwijsinhoud, niet om trajecten. 
A.h.v. het toetsprotocol wordt er gekeken naar te behalen eisen voor een overgang naar het 
nieuwe jaar en of de leerling voldoet aan deze eisen 

 Bij een voldoende rapport: is de leerling meer uit te dagen zodat hij/ zij wellicht hogere 
punten behaald en naar een hoger niveau (indien mogelijk) door kan stromen? 

 Bij een rapport dat zowel voldoendes als onvoldoendes bevat: hoe kunnen we de leerlingen 
meer/ beter ondersteunen bij de vakken die onvoldoende zijn, zodat er verbetering op 
treedt?  

 Bij een rapport dat niet voldoet aan de overgangsnormen: is er een oorzaak aan te wijzen dat 
de leerling niet naar zijn niveau functioneert? Kunnen we deze oorzaak intern oplossen? Wat 
is er nodig? Wat verwachten we van mentor/ leerling? 

 
 
Opmerking: De structuur ‘bevorderingsvergadering’ is in schooljaar 2017-2018 nog in ontwikkeling. 


