
 

Schoolexamenweek bij het Calvijn 
College schooljaar 2022 - 2023 
In deze sway  kunnen docenten en leerlingen lezen wat er van hen wordt verwacht in een 

schoolexamen week.  

Voor docenten: lees dit goed door zodat voorkomen wordt dat leerlingen niet de dupe worden van 
fouten in de organisatie. 

En voor leerlingen: lees dit door zodat je goed voorbereid start met de SE/ toets  week, niet voor 
verrassingen komt te staan en het beste resultaat bij de toetsen kunt halen. 

Wat een docent en leerling moet weten voor de komende 

schoolexamen/ toetsweek … 

Voordat de docent naar het lokaal gaat 

1. Docenten: haal op tijd (uiterlijk half uur voor aanvang SE)de schoolexamens op samen met 
de proces-verbalen bij het examenbureau. 

2. Controleer of de map compleet is: antwoordpapier, kladpapier 

3. Zorg dat je een pen, rekenmachine e.d. bij je hebt! De school voorziet hier niet in!  



 

 

Voordat de leerlingen binnen komen … 

1. Zet de tafels in rijen met voldoende tussenruimte 

2. Leg op ieder tafeltje (klad)papier klaar als dat nodig is. 

3. Geef leerlingen vijf minuten voor tijd toegang tot het lokaal. Niet eerder.  

4. Mobieltjes uit  en in de telefoontas  

5. Jassen worden voor in het lokaal neergelegd /of aan de kapstok gehangen 



 

Als leerlingen binnen zijn … 

1. De docent controleert wie afwezig is en noteer dat op het procesverbaal en in Magister 30 

minuten na aanvang van de toets. Leerlingen mogen 30 minuten te laat komen behalve bij 
mondelinge toetsen en kijk- en luistertoetsen. 

2. De docent geeft de volgende instructie: 

• Niets op tafel behalve pen en andere middelen die toegestaan zijn (zoals woordenboek, 
geodriehoek en rekenmachine). 

• Noteer op het antwoordenblad voor- en achternaam. 

• Bij fraude (zoals spreken en spieken) meldt de docent dat je bij de leerling en noteert de 

docent dat op het procesverbaal. De leerling blijft in het lokaal en maakt het SE/toets af. 

Sancties worden door de examencommissie vastgesteld op basis van de informatie van de 
docent. 

• Als de leerling klaar is, legt hij het examen en de antwoorden omgekeerd op de hoek van de 

tafel en steekt zijn hand op. De docent neemt het werk in. De leerling verlaat in stilte het 
lokaal maar niet binnen een half uur en niet de laatste tien minuten van de examentijd. 

• tien minuten voor het einde van de toets mag niemand het lokaal verlaten 

• Vijf minuten voor het einde geeft de docent aan dat er nog vijf minuten resteren. 

• De leerling blijft zitten totdat de docent toestemming geeft het lokaal te verlaten. 



 

Te laat komen 

 

• Leerlingen hebben tot 30 minuten na de officiële aanvangstijd van het examen toegang tot 
het lokaal m.u.v. kijk- en luistertoetsen en mondelinge examens c.q. presentaties. 

• De docent noteert de tijd waarop de leerling binnenkomt op het procesverbaal.  

• Leerlingen die meer dan 30 minuten te laat zijn, hebben geen toegang meer tot het lokaal en 

worden absent genoteerd o.v.v. “ >30 minuten te laat”. Voor hen bestaat alleen een 
herkansingsmogelijkheid en geen inhaalmogelijkheid. 

• Leerlingen die te laat binnenkomen, krijgen geen extra tijd. 

• Bij mondelinge examens en kijk- en luistertoetsen en presentaties mag een leerling niet te 
laat komen. 

 

Als de examen/toetstijd voorbij is … 

 



1. De docent vraagt om pennen neer te leggen en het examen/toetswerk en het examen/toets 
op de hoek van de tafel te leggen. 

2. De docent neemt het werk in en de leerlingen blijven in stilte zitten.  

3. De docent controleert of de leerling voor- en achternaam heeft genoteerd op het 

antwoordenblad. 

4. Als al het werk ingenomen is, geeft de docent toestemming om te vertrekken. 

5. De docent vult het procesverbaal in en levert het examen/toetswerk in de enveloppe met 
het procesverbaal binnen een uur na afloop in bij het examenbureau.  

6. De docent laat de examensecretaris tekenen voor ontvangst op het procesverbaal.  

 

Procedure bij absentie 

 

• Een leerling mag een toets inhalen bij geoorloofde absentie.  

- De reden van afwezigheid moet voor afname van het schoolexamen tussen 8.00 - 

8.30 bekend zijn en is de absentie door de ouders/verzorgers telefonisch gemeld  

• Docent registreert INH 

• De presentiecoördinator geeft aan op het proces-verbaal en de registratie in orde maakt: 
INH bij geoorloofd absentie 

• Bij ongeoorloofde absentie neemt de examen commissie het besluit 

• De presentiecoördinator maakt een overzicht van de leerlingen die ongeoorloofd afwezig 

waren bij het examen en overhandigt dat aan de examencommissie. Het cijfer 1,0 wordt 

schriftelijk bevestigd en wordt ondertekend door de directeur en daarna ingevoerd in 

Magister. 



 

Wil je weten wat alle regels en afspraken zijn rondom toetsen en 

examens? Kijk op de website van het Calvijn College in de map 

onderwijs  - opleidingsgidsen - en kies voor :  

Examenreglement schooljaar  2022- 2023 

https://www.calvijncollege.amsterdam/onderwijs/opleidingsgidsen/ 

 


