Nieuwsbrief examencommissie
toetsweek 1, 2021-2022
Beste leerling, de eerste toetsweek van dit schooljaar komt er weer aan. In deze
nieuwsbrief een aantal dingen hierover op een rijtje.

Te laat bij een toets?
Als je te laat bent voor een toets mag je tot uiterlijk een half uur na aanvang van de
toets worden toegelaten. De eindtijd voor de toets blijft wel gelijk. Als je meer dan
30 minuten te laat bent, word je niet meer toegelaten. Bij kijk- en luistertoetsen die
uit twee delen bestaan, worden leerlingen die te laat komen pas in de pauze tot het
tweede gedeelte toegelaten.

Afwezig geweest bij een toets?
Deelname aan geplande toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen is
verplicht. Een bezoek aan bijvoorbeeld de dokter, tandarts of orthodontist, is in
principe niet toegestaan. Ben je bij een toets toch afwezig, bijvoorbeeld door ziekte?
Zorg er dan voor dat je absent gemeld wordt en dien binnen 5 werkdagen een
inhaalverzoek in via het digitale formulier herkansen/inhalen. Dit formulier is ook te
vinden de website van school (bij ‘Onderwijs’  ‘Examens’). Je zet hiervoor dan je
herkansing in. Word je verzoek goedgekeurd, dan wordt de toets voor jou ingepland
op in de week voor de kerstvakantie (zie ook verderop in deze nieuwsbrief). Als je
meerdere toetsen moet inhalen dan zal worden gekeken of deze allemaal in deze
week kunnen worden ingehaald, of dat dit op een ander moment moet worden
gepland. Inhaaltoetsen kunnen niet herkanst worden.

Een toets herkansen?
Zoals jullie weten is het mogelijk om één toets uit elke toetsweek te herkansen.
Hiervoor gelden de voorwaarden die ook te lezen zijn in het examenreglement. In
het kort:
- Herkansingen kunnen uitsluitend worden aangevraagd via een digitaal
formulier.
- Deze aanvraag moet uiterlijk op 13 december bij ingediend zijn.
- Leerlingen die (door geoorloofde absentie) een toets missen moeten
daarvoor hun herkansing inzetten. Leerlingen die meer dan één toets missen
moeten daarvoor extra inhaalmogelijkheden aanvragen. Deze aanvragen doe
je met hetzelfde formulier.
- Bij een herkansing geldt het laatste cijfer, dit is dus niet per definitie het
hoogste cijfer.
- De examencommissie maakt een planning voor de herkansingen en
inhaaltoetsen.

-

Als je afwezig bent bij het afgesproken herkansingsmoment, vervalt het recht
op herkansing.

Denk er dus goed over na of je een toets wilt herkansen en of je een reële kans ziet
om een beter resultaat te halen. Overleg zo nodig met je docent. Wil je een
herkansing aanvragen? Dat kan via het digitale formulier op de website onder het
kopje ‘Onderwijs’  ‘Examens’ of via deze link
https://forms.office.com/r/zzQQbKscvj
De deadline voor het aanmelden voor een herkansing uit toetsweek 1 is 13 december
2021. De examencommissie controleert of je voldoet aan de voorwaarden om te
mogen herkansen.

Inhaal en herkansingsdagen 20, 21, 22, en 23 december
In de laatste week voor de kerstvakantie is er een verkort rooster. De inhaal- en
herkansingstoetsen worden afgenomen op de middagen. De basisvaardighedentoets
van het vak wiskunde voor leerlingen uit havo 5 wordt ook ingepland op één van
deze middagen. Via een e-mail naar jouw schoolmailadres geven we de roosters
door. Houd je schoolmail dus in de gaten.

Bereikbaarheid examencommissie
De werkplek van de examencommissie is achterin de gang bij de receptie. Daar is
vrijwel altijd een van ons aanwezig. Je kunt daar terecht met vragen over PTA’s,
herkansingen, examens en alle andere zaken die met het examentraject te maken
hebben. Mailen kan natuurlijk ook naar: examencommissie@kgcnijmegen.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens de examencommissie,
T. Bernsen
L. Bongers
B. Maduro

