Toets-week
Van 12 november t/m 16 november vindt de eerste toets-week van dit schooljaar plaats.
Toetsen duren 50 minuten of een veelvoud daarvan. Voor dyslectische leerlingen duren de
toetsen 60 minuten of een veelvoud daarvan. De lessen voor de middenbouw duren 60
minuten. De pauzes en leswissels vallen samen met die van het toets rooster, zodat er zo min
mogelijk overlast is (zie onderstaand schema).
In het toets rooster wordt daar waar mogelijk rekening gehouden met de aard van het vak. Dus
geen twee talen op een dag of twee exacte vakken, maar een combinatie van een taal en een
exact vak of zaakvak. De toetsen vinden hoofdzakelijk plaats in de gymzaal en in andere lokalen
op de 2e verdieping.
Leerlingen met extra faciliteiten zitten in hetzelfde lokaal als de reguliere leerlingen. Met
uitzondering van de leerlingen die hun toets in Kurzweil of Word maken of de mediatheek als
stilteruimte gebruiken; zij maken gebruik van de mediatheek. Kijk voor de precieze locatie van
je toets op het rooster op de website.
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TIJDENS DE TOETSEN:
Zorg dat je op tijd op school bent. Te laat komen betekent een briefje halen bij de receptie. Als je
ziek bent tijdens de toets-week moet je door een van je ouders ’s-ochtends vóór 9.30 uur ziek
gemeld worden.
Toiletbezoek tussen de toetsen door, niet tijdens.
Alle mobiele telefoons staan op vliegtuigstand of zijn uit EN BLIJVEN IN DE TASSEN
gedurende de hele toets. Je kunt je tas bij de ingang van de lokalen/gymzaal neerzetten, geen
spullen onder je tafel. Heb je een mobiele telefoon in je jaszak of broekzak tijdens de toets, dan
wordt dat beschouwd als poging tot fraude. Je toets zal dan gewaardeerd worden met een 1.
Zet je voor- , achternaam, en klas op de antwoordbladen. Als je klaar bent met je werk mag je 3060 – 90 - 120 minuten na aanvang van de toets vertrekken. Dus begin je om 8.30 en ben je
om 8.45 klaar, moet je tot 9.00 blijven zitten (boek meenemen, leren voor volgende toets, GEEN
TELEFOON ) ongeacht of je verder die dag nu wel of geen toetsen meer hebt.
De surveillant kondigt de laatste 15, 10, 5 en 1 minuut van de toets aan.
Na vertrek uit het lokaal blijf je niet op de gang rondhangen. Leerlingen die zich hier niet aan
houden kunnen sancties verwachten. Leerlingen moeten zich in het hele gebouw rustig gedragen:
de gangen, het trappenhuis, de aula.
Als je een ‘tussenuur’ hebt tijdens de toets-week kun je terecht in de aula of in lokaal 0.40.
Opmerkingen over de toets week kun je richten aan de examencommissie: e.schijvens@novalis.nl

