Blariacumcollege
Procedure gemiste toetsen voor vmbo, havo, vwo onderbouw en bovenbouw

● Uitgangspunt is het OGVO examenreglement 2019-2020 voor vmbo, havo en
vwo (zie website Blariacumcollege).
● Het PTA in de bovenbouw is leidend bij het inhalen en herkansen van toetsen en
(praktijk-)opdrachten. De PTA’s zijn te vinden op de website van het
Blariacumcollege.
● Voor vmbo onderbouw basis/kader zijn de overgangsnormen 2019-2020 het
uitgangspunt (zie website Blariacumcollege). Het PTO (Programma van Toetsing
Onderbouw) van vmbo basis/kader onderbouw is leidend bij het inhalen en
herkansen van toetsen en (praktijk-)opdrachten. Deze PTO’s zijn te vinden op de
website van het Blariacumcollege.
● De procedure voor gemiste toetsen staat op de website van het
Blariacumcollege.
● De procedure voor gemiste toetsen wordt bij aanvang van het schooljaar door de
mentor of de coach met de leerlingen besproken.
● Op alle afdelingen (onderbouw en bovenbouw) wordt aan de leerlingen de
mogelijkheid geboden om gemiste toetsen in te halen of om opdrachten alsnog in
te leveren.
● De inhaalmomenten worden aan de leerlingen bij aanvang van het schooljaar
bekend gemaakt.
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Procedure gemiste toetsen vmbo basis/kader onderbouw
Studie

Toetsvormen

Toets niet
gemaakt

Actie docent

vmbo

Toetsen of
opdrachten

Geoorloofd
afwezig /
ziekmelding
vooraf

Docent zorgt voor het
inhalen van de
gemiste toets en
noteert in Magister
INH (= inhalen).

Ongeoorloofd
afwezig / géén
ziekmelding
vooraf

Docent controleert
afwezigheid aan de
hand van Magister en
noteert in Magister
het resultaat D.
Docent meldt
afwezigheid
direct bij de coach
(kan ook via mail).

Toets niet
ingehaald

Docent meldt bij
coach en teamleider
dat leerling toets
(nog) niet heeft
ingehaald.

Actie mentor/coach

Actie docent

Actie teamleider

Na inhalen toets noteert
docent juiste resultaat
(A,B,C,D) in Magister.

Coach belt direct
betreffende ouders.
Aansluitend volgt procedure zoals bij
geoorloofd afwezig.

Bij
onregelmatigheid:
Leerling wordt door
teamleider gehoord.
Teamleider neemt
besluit. Teamleider
meldt dit aan ouders
en leerling.

Als een onregelmatigheid wordt
geconstateerd, wordt dit door de
coach aan de teamleider gemeld.

Coach stuurt voor het einde van de
periode een brief naar de ouders dat
leerling tot dan geen gebruik heeft
gemaakt van de inhaalmoment(-en)
en wat de consequentie hiervan is.
Laatste inhaalmoment wordt
meegedeeld.

Docent meldt bij
teamleider en coach dat
leerling geen gebruik
heeft gemaakt van de
laatste mogelijkheid tot
inhalen.
Docent wijzigt in
Magister INH (=
inhalen) in het resultaat
D.
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Procedure gemiste toetsen vmbo kt, havo, vwo onderbouw
Studie

Toetsvormen

Toets niet
gemaakt

Actie docent

vmbo

Toetsen of
opdrachten

Geoorloofd
afwezig /
ziekmelding
vooraf

Docent zorgt voor het
inhalen van de
gemiste toets en
noteert in Magister
INH (= inhalen).

Ongeoorloofd
afwezig / géén
ziekmelding
vooraf

Docent controleert
afwezigheid aan de
hand van Magister en
noteert in Magister
het cijfer 1.

havo
vwo

Actie mentor/coach

Actie docent

Actie teamleider

Na inhalen toets noteert
docent juiste cijfer in
Magister.

Mentor/coach belt direct
betreffende ouders. Als een
onregelmatigheid wordt
geconstateerd, wordt dit door de
mentor/coach aan de teamleider
gemeld.

Leerling wordt door
teamleider gehoord.
Teamleider neemt
besluit. Teamleider
meldt dit aan ouders
en leerling.

Docent meldt
afwezigheid
direct bij de
mentor/coach (kan
ook via mail).
Toets niet
ingehaald op
het
afgesproken
inhaalmoment

Docent meldt bij
mentor/coach en
teamleider dat leerling
toets (nog) niet heeft
ingehaald.

Mentor/coach stuurt voor het einde
van de periode een brief naar de
ouders dat leerling tot dan geen
gebruik heeft gemaakt van de
inhaalmoment(-en) en wat de
consequentie hiervan is. Laatste
inhaalmoment wordt meegedeeld.

Docent meldt bij
teamleider en
mentor/coach dat
leerling geen gebruik
heeft gemaakt van de
laatste mogelijkheid tot
inhalen.
Docent wijzigt in
Magister INH (=
inhalen) in het cijfer 1.

Procedure gemiste toetsen vmbo, havo, vwo bovenbouw
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Studie

Toetsvormen

Toets niet
gemaakt

Actie docent

vmbo

Toetsen, SEtoetsen,
praktijktoetsen,
opdrachten

Geoorloofd
afwezig /
ziekmelding*
vooraf

Docent zorgt voor het
inhalen van de
gemiste toets en
noteert in Magister
INH (= inhalen).

Ongeoorloofd
afwezig / géén
ziekmelding*
vooraf

Docent controleert
afwezigheid aan de
hand van Magister en
noteert in Magister het
cijfer 1.
Vmbo: docent meldt
afwezigheid
aan de mentor/coach.
Havo/vwo:
verzuimcoördinator
meldt ongeoorloofd
verzuim bij teamleider.

Vmbo: Mentor/coach
belt
betreffende ouders.
Als een
onregelmatigheid
wordt geconstateerd,
wordt dit door de
mentor/coach aan de
teamleider gemeld.

Toets niet
ingehaald op
het
afgesproken
afhaalmoment

Docent meldt bij
mentor/coach en
teamleider dat leerling
toets (nog) niet heeft
ingehaald.

Mentor/coach stuurt
brief naar ouders dat
leerling geen gebruik
heeft gemaakt van
inhaalmoment(-en) en
wat consequentie
hiervan is.
Vmbo: Laatste
inhaalmoment wordt
meegedeeld.

havo
vwo

Actie mentor/coach

Actie docent

Actie teamleider /
onderwijsdirecteur

Na inhalen toets
noteert docent juiste
cijfer in Magister.

Teamleider meldt ongeoorloofd
verzuim bij de onderwijsdirecteur.
Leerling wordt door
onderwijsdirecteur gehoord.
Onderwijsdirecteur neemt besluit. Bij
een SE geldt uitspraak volgens het
examenreglement.
Onderwijsdirecteur meldt dit
schriftelijk aan ouders en leerling.

Vmbo: Docent meldt
bij teamleider en
mentor/coach dat
leerling geen gebruik
heeft gemaakt van
het laatste
mogelijkheid tot
inhalen.

Teamleider meldt ongeoorloofd
verzuim bij de onderwijsdirecteur.
Leerling wordt door
onderwijsdirecteur gehoord.
Onderwijsdirecteur neemt besluit. Bij
een SE geldt uitspraak volgens het
examenreglement.
Onderwijsdirecteur meldt dit
schriftelijk aan ouder(s)/verzorger(s),
leerling, teamleider en docent.

*Ziekmelding telefonisch bij de teamleider vóór 08.00 uur en via mail bij de onderwijsdirecteur A. Moers (amoers@ogvo. nl)
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