
 

    
                                                         

 

Inhaaltoetsen buiten de toetsweken (voor onder- en bovenbouw) 
 

Organisatie inhaaltoetsen 
Wij bieden op school de faciliteit aan docenten en leerlingen voor het inhalen van toetsen. 
Als een leerling een toets gemist heeft, kan deze leerling de toets op dinsdag het 8e, 9e en 
10e uur inhalen in lokaal B212.  
 
Wat doet de leerling? 

• De leerling leest regelmatig de mail in Outlook. 

• De leerling komt naar het inhaalmoment in lokaal B212 om de inhaaltoets te maken. 
 

Wat doet de docent? 

• De docent bevestigt uiterlijk vrijdag, via Outlook, de datum van het inhaalmoment aan 
de leerling, met een cc aan de onderwijsassistenten (OA). 

• De docent levert de inhaaltoets(en), met de namen van de leerlingen uiterlijk 
maandag om 13:00u in bij de OA’s. 

• De docent haalt de gemaakte inhaaltoetsen op bij de OA’s. 
 
Wat doen de OA’s? 

• De OA’s inventariseren op maandag, aan de hand van de aangeleverde toetsen, 
welke en hoeveel leerlingen er voor de volgende dag staan ingepland en of deze 
leerlingen een mail hebben ontvangen.  

• De OA’s inventariseren op maandag wie en hoeveel collega’s er als surveillant 
ingezet moeten worden voor het inhaalmoment. 

• De OA’s controleren op dinsdag of alle aangemelde leerlingen aanwezig zijn in lokaal 
B212. 

• De OA’s geven aan de docent en AL door welke leerlingen zonder reden of afmelding 
afwezig waren en noteert dit ook bij de leerling in Magister (bij aanwezigheid, 
opmerkingen). 

• De OA’s informeren de docent en AL als een leerling zich meldt, maar er geen toets 
klaarligt en geen bevestigingsmail is gestuurd. De AL bespreekt dit met de 
betreffende docent. 

 
Uitgangspunten 

• Het gaat om het inhalen van een repetitie/toets/proefwerk en niet van een SO. 

• De docent mag de inhaaltoets, in overleg met de leerling, in eigen beheer afnemen. 

• Bij meer dan 6 leerlingen organiseert de docent zelf een inhaalmoment. 

• Als een leerling zonder afmelding niet is komen opdagen vervalt het recht op inhalen 
tijdens het inhaalmoment. Alleen via de afdelingsleider (AL) mag een leerling 
opnieuw voor dezelfde inhaaltoets worden aangemeld. 

• De AL kent, na overleg met de docent, in principe een 1.0 toe als cijfer voor de 
gemiste inhaaltoets. 

• Dokter- en tandartsafspraken worden niet meer als reden van afmelding op de dag 
zelf geaccepteerd. 


