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I. Woord vooraf 

 

 

 

Aan de leerlingen van de onderbouw havo/vwo en hun ouders of verzorgers, 

 

 

Dit document bevat het Programma van Toetsing (PT) voor het cursusjaar 2020/2021. Hierin 

is opgenomen een algemeen reglement dat geldt voor de toetsen en SO’s, praktische 

opdrachten en handelingsdelen van de verschillende vakken. Via de Bogerman-app (schoolwiki) 

en de site van Bogerman (www.csgbogerman.nl) zijn de PT’s per vak te vinden met de 

leerstofinhouden van elk vak. Bij elk vak is aangegeven hoe de behaalde cijfers meewegen in 

het eindcijfer.  

 

Heeft u vragen dan kunt u altijd met de afdelingsleider contact opnemen. 

 

2 havo/vwo: 

De heer C. Vogelvanger  (0515) 482401 vogc@csgbogerman.nl 

 

3 t/m 5 havo: 

Mevrouw F.E.H. Beekman  (0515) 482448 beem@csgbogerman.nl 

 

3 t/m 6 vwo: 

De heer D.J. Dekker   (0515) 482401 dekd@csgbogerman.nl 

 
 

De leerjaarcoördinatoren: 

 

2havo/vwo 

Mevrouw S. Bokma-Jolink  (0515)  482456 jols@csgbogerman.nl 

De heer M. Kool  (0515) 482456 komi@csgbogerman.nl 

   

 

3havo 

Mevrouw C. Zijda-Kok  (0515) 482403 zich@csgbogerman.nl  

De heer W v/d Pol  (0515) 482403 polw@csgbogerman.nl 

 

3vwo 

Mevrouw V.S. Haagsma  (0515)482433  havi@csgbogerman.nl 

    

 

 

 

 

N.B. In de rest van dit PT wordt in eerste instantie de leerling aangesproken; vandaar de keuze om 

hierna zoveel mogelijk te tutoyeren. 

  

http://www.csgbogerman.nl/
mailto:vogc@csgbogerman.nl
mailto:beem@csgbogerman.nl
mailto:jols@csgbogerman.nl
mailto:zich@csgbogerman.nl
mailto:polw@csgbogerman.nl


 
4 

II. Vakspecifiek deel van het programma van toetsing 

 

Bij dit algemene deel van het PT hoort het totaaloverzicht van activiteiten m.b.t. toetsen en 

andere te becijferen of met een voldoende af te ronden onderdelen, zoals die voor elk vak in 

dit cursusjaar op het programma staan. Het overzicht is te vinden via de Bogerman-app 

(Schoolwiki). 

Op elk gewenst moment kan er met behulp van het wegingspercentage uitgerekend worden 

wat het gemiddelde cijfer op dat moment is (‘Magister’ doet dat automatisch). Je ontvangt aan 

het einde van het schooljaar een rapport, waaruit blijkt of je naar een hogere klas kunt worden 

bevorderd. De (eind-)cijfers voor dit rapport worden voor de overgang afgerond op een 

geheel getal. De bevorderingsregeling is in dit PT opgenomen; informeer bij je mentor in geval 

van eventuele onduidelijkheden. 

De volgorde van de cijferkolommen komt niet altijd met de momenten van toetsafname 

overeen. Anders gezegd: bij een vak kan bijvoorbeeld eerst een cijfer in kolom 4 moeten 

worden ingevuld en pas daarna in de kolommen 1, 2 en 3. Nadere informatie hierover en wat 

je precies voor een toets en de andere opdrachten moet doen, krijg je steeds op tijd van de 

vakdocent. Voor een aantal vakken staat dat in een studieplanner. 

Voor een aantal vakken geldt dat van alle schriftelijke (en misschien mondelinge) overhoringen 

(s.o.’s) het gemiddelde cijfer in een aparte kolom wordt ingevoerd. Het cijfer in deze kolom is 

dynamisch en kan gedurende het jaar veranderen!  

 

III. Reglement voor het Programma van Toetsing 

 

A. Aanwezigheidsplicht  
 

Leerlingen behoren volgens het lesrooster aanwezig te zijn in de lessen. Je moet vijf dagen per 

week, van 08.10 uur tot 16.30 uur (en een enkele keer i.v.m. het inhalen van toetsen zelfs 

langer!), beschikbaar zijn voor school. Houd daar rekening mee als je andere afspraken maakt. 

Er zijn, behoudens overmacht door ziekte e.d., twee uitzonderingen mogelijk op deze 

aanwezigheidsplicht: 

1. na schriftelijke aanvraag om extra verlof voor bijvoorbeeld een bezoek aan de 

huisarts, tandarts (van te voren regelen via Bogerman-app).  

2. extra (vakantie)verlof of een speciale bijeenkomst in familieverband. Dit extra 

of buitengewoon verlof moet echter wel vier weken van tevoren schriftelijk 

door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd (ook een verzoek voor 

meerdaags verlof moet uiterlijk vier weken van te voren schriftelijk worden 

ingediend). 

 

Regelgeving hierover is te vinden op de Bogerman-app (‘Schoolwiki’).   
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B. De regeling ten aanzien van absentie 
 

 

1. Als je onverhoopt afwezig bent (ziekte e.d.) of later op school komt, wordt dit voor 8.10 

uur doorgegeven aan de schooladministratie (via Bogerman-app/ 0515-482482). 

2. Binnen de Bogerman-app is het voor je ouders/verzorgers mogelijk om digitaal verlof aan 

te vragen. Voor het aanvragen van verlof gaat je ouder/verzorger in de app, naar 

‘formulieren’.  Er wordt vervolgens onderscheid gemaakt tussen een kortverlof ( verlof 

voor enkele uren)  en lang verlof (verlof voor één of meerdere dagen). Je 

ouders/verzorgers hebben de datum, de tijd én de reden ingevuld en krijgen via de mail 

van school een antwoord/bevestiging. Als je verlof niet op de juiste manier aangevraagd is, 

wordt je afwezigheid als ongeoorloofd en/of niet verantwoord beschouwd (OA, 

ongeoorloofd afwezig) en volgen bijbehorende maatregelen (zie hierna ook bij punt 7). 

3. Kom je te laat in de les, dan noteert de docent in ‘Magister’ een OT. Drie keer te laat 

(OT) betekent altijd ten minste 1 uur inhalen op een door de schoolleiding vastgesteld 

moment. 

4. Als jij je niet houdt aan de afspraken met betrekking tot de voorbereiding van een les 

(huiswerk niet gemaakt of geleerd, boeken niet mee e.d.), kan je de toegang tot de les 

worden ontzegd (UL). 1 UL = 1 uur nakomen. Elke vakdocent geeft aan het begin van het 

schooljaar/ de module aan, hoe hij met deze regel omgaat.  

5. Bij verwijdering uit de les vanwege lesverstorend gedrag (UL), is direct melden altijd 

verplicht. Leerlingen uit klas 2 melden in kamer 210a (of op lesplein 3), leerlingen 3 havo, 

kamer 101 (of lesplein 1), leerlingen uit 3 vwo op lesplein 2.  Is er op dat moment niemand 

op de teamkamer, probeer het dan later opnieuw. Aan het einde van de les is terugmelden 

bij de vakdocent om het een en ander uit te praten altijd verplicht.  

6. Je bent verplicht de gemiste lesstof in te halen. Dit doe je in goed overleg met je vakdocent.  

7. Alle niet en/of niet correct verantwoorde absentie-uren (OA) moeten dubbel worden 

ingehaald op de door de schoolleiding vastgestelde momenten. Het overzicht van absenties 

(en behaalde cijfers) is in te zien in ‘Magister’. 

8. Bij OA, UL of 3xOT wordt er in Magister een afspraak voor je gemaakt door de 
onderwijsassistentes om deze tijd in te halen. Je bent verplicht om op deze afspraak te 

verschijnen. 

9. Laat ‘Magister’ aan het eind van het jaar nog OA’s, UL’s of 3xOT zien, dan ben je niet 

bevorderbaar naar het volgende leerjaar. 
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C. De regeling ten aanzien van toetsen 
 

Toetsing van de vordering van het onderwijs kan geschieden in de vorm van: 

1. een vooraf aangekondigde schriftelijke of mondelinge toets over een grotere 

hoeveelheid behandelde leerstof. In ‘Magister’ wordt een dergelijke toets aangeduid 

met de afkorting PW; 

2. een aangekondigde schriftelijke of mondelinge overhoring van het opgegeven huiswerk. 

In ‘Magister’ wordt een overhoring aangeduid met SO of MO; 

3. andere opdrachten die becijferd worden, bijvoorbeeld een praktische opdracht (PO), 

verslag, presentatie of werkstuk; 

4. handelingsdelen die beoordeeld worden met ‘onvoldoende’(o), ‘voldoende’(v) of ‘goed’ 

(g). Aan het eind van een schooljaar moeten alle handelingsdelen met ‘v’ of ‘g’ 

beoordeeld zijn. 

 

1. Algemene regels 
 

1. De wegingsfactor van een toets ten opzichte van andere (vormen van) toetsing wordt 

vooraf kenbaar gemaakt. 

2. Het cijfer van een toets (PW) telt zwaarder dan dat van een overhoring (SO). 

3. Een toets (PW) wordt ten minste één week voor de afname opgegeven én in de agenda 

van ‘Magister’ bij het betreffende uur genoteerd als PW. 

4. De lesstof die in een toets (PW) getoetst wordt, is ten minste een week vóór de 

afname van de toets behandeld. 

5. Toetsen zijn, in principe, niet herkansbaar. 

6. Met uitzondering van de toetsweken (zie verder onder ‘Toetsweken’), mag per dag 

maximaal 1 toets (PW) gegeven worden. Er kunnen zich echter bijzondere 

omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken om meer toetsen op één dag 

te geven. De leerjaarcoördinator zal, na overleg met de afdelingsleider, dit vooraf 

gemotiveerd aangeven.  

7. Voor praktische opdrachten, bijvoorbeeld een werkstuk, die meetellen voor een 

rapportcijfer dient:  

• van te voren bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen;  

• wanneer het gereed én ingeleverd moet zijn (deadline);  

• welke sancties er staan op het te laat of niet inleveren ervan. 

8. Wanneer je een praktische opdracht te laat inlevert, gaat dit ten koste van je cijfer. Per 

week (= 5 werkdagen) dat je het later inlevert, kost het je een punt. Ben je drie weken 

of méér te laat én heb je niet tijdig overleg gehad en is er geen geldige reden voor de 

‘vertraging’ (dit ter beoordeling van de vakdocent), dan levert dit het eindcijfer 1,0 op. 

9. Alle naslagwerken (woordenboeken, atlas, BINAS, enz.) en tabellenboekjes die tijdens 

een toets gebruikt mogen worden – aangegeven op het toetsprotocol onder 

“Toegestane hulpmiddelen” – dienen absoluut onbeschreven te zijn. 
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10. Bij vermeende fraude (spieken, praten tijdens een toets, gebruik telefoon, smartwatch 

of iPad e.d.) wordt het tot dan toe gemaakte werk ingenomen en wordt de leerling in 

staat gesteld om de rest van de toets verder af te maken. De docent meldt het feit bij 

de leerjaarcoördinator en je mentor. Bij definitief geconstateerde fraude zal de 

gemaakte toets ongeldig worden verklaard en wordt het cijfer 1,0 toegekend. De toets 

kan niet worden herkanst of overgedaan.  

11. Handelingsdelen, bijvoorbeeld de Maatschappelijke Stage (MaSt) in klas 3, moeten met 

een ‘v’ (= voldoende) of ‘g’ (= goed) worden afgesloten. Worden ze niet of te laat 

ingeleverd, dan moet je in je eigen tijd (eventueel tijdens meerdere uren) op school de 

opdracht alsnog uitvoeren en inleveren. Bij het ontbreken van een of meer 

handelingsdelen of het laten staan van een ‘o’ (= onvoldoende) is er sprake van een 

onvolledig rapport en daarmee kun je niet worden bevorderd. 

NB. Vanwege Corona, vervalt de MaSt voor klas 3 havo. 

 

  



 
8 

2. Afwezigheid bij toetsen 
 

1. Ben je bij een of meer toetsen door ziekte, bijzondere omstandigheden e.d. afwezig en 

is die afwezigheid tijdig en correct gemeld via het portaal, dan moet(en) die toets(en) 

zo snel mogelijk tijdens het ‘terugkomuur’ worden ingehaald. Je neemt zelf het initiatief 

en spreekt met de betreffende vakdocent een inhaaldatum af. 

2. Ben je bij een schriftelijke of mondelinge toets ongeoorloofd afwezig geweest, dan 

wordt die toets op “inhalen” (inh) gezet en na inhalen het cijfer berekend, volgens de 

formule (1,0+cijfer)/2. 

Belangrijk: betreft de afwezigheid een mondelinge toets dan moet ook de docent van 

dat vak die dag telefonisch vóór 8.10 uur op de hoogte worden gebracht.  

3. Ben je bij een schriftelijke toets geoorloofd afwezig geweest, dan staat die toets op 

“inhalen” (inh) tot het moment waarop de toetst is ingehaald, resp. door de vakdocent 

is gecorrigeerd. Je maakt samen met de vakdocent  binnen 2 weken een afspraak voor 

het inhalen van de toets en nadien wordt het definitieve toetscijfer toegekend.  

4. Er wordt geen bijzonder verlof verleend voor bijvoorbeeld een tandartsbezoek of een 
dorpsfeest wanneer op het moment waarop het verlof wordt aangevraagd reeds een 

toets gepland is. 

 

3. Toetsweken (2 havo/vwo en 3havo/vwo) 
 

In 2havo en 2vwo en 3havo en 3vwo wordt het jaar afgesloten met een aantal toetsdagen. Op 

deze dagen zijn er geen reguliere lessen. Deze aanpak dient mede als voorbereiding op de 

bovenbouw, waar je steeds elke module afsluit met toetsdagen, waarvoor dikwijls grote(re) 

hoeveelheden lesstof moeten worden bestudeerd. 

De toetsweek voor 2havo en 3havo en 2vwo en 3vwo staat gepland voor 17 juni t/m 23 juni 

2021. Eventuele wijzigingen in de data zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. 

 

1. In de drie weken voorafgaand aan de toetsdagen worden geen leertoetsen (repetities 

of SO’s) meer afgenomen door de vakken die in de toetsweek getoetst worden, dus 

vanaf donderdag 27 mei. Twee weken voorafgaand aan de toetsdagen worden er geen 

PO’s meer afgenomen (vanaf 3 juni 2021). 

2. Op iedere toetsdag worden maximaal twee vakken getoetst. 

3. Je stelt je via het toetsrooster (Zermelo) zelf op de hoogte van plaats (lokaal), tijdstip 

en te toetsen vak. 

4. Wanneer je te laat bent voor een toets word je tot 15 minuten na aanvang nog 

toegelaten tot de toetsruimte. Echter, dit gaat ten koste van de totale toetstijd van het 

betreffende vak (je krijgt dus geen extra tijd aan het eind van de toets). 

Wanneer je meer dan 15 minuten te laat bent voor een toets, word je niet meer tot 

de toetsruimte toegelaten. Je moet de toets (t2) daarna alsnog maken, waarbij het 

definitieve toetscijfer (dt) tot stand komt volgens de formule: (1,0 + t2) : 2 = dt.  

5. Wanneer je ziek bent of door andere bijzondere omstandigheden verhinderd bent de 

toets(en) te maken, dan moet dat ELKE TOETSDAG opnieuw uiterlijk 08.10 uur door 

je ouder(s) of verzorger(s) aan de administratie van de school telefonisch of via het 
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portaal worden gemeld (0515 482482). Met ‘bijzondere omstandigheden’ wordt 

uiteraard niet een sporttraining of -wedstrijd, een bromfietsexamen, je bijbaantje e.d. 

bedoeld.  

6. Op de toetsdagen wordt geen verlof verleend voor afspraken met bijvoorbeeld de 

tandarts. Ook voor stads- en dorpsfeesten wordt bij toetsen geen verlof gegeven.  

7. Je mag uitsluitend eigen én toegestane hulpmiddelen gebruiken. Het gezamenlijk 

gebruik van bijvoorbeeld de (grafische) rekenmachine, de Bosatlas of een 

woordenboek is niet toegestaan. Tijdens een toets mogen hulpmiddelen dus niet van 

of aan elkaar geleend worden. 

8. Mobieltjes, smartwatches, iPads, tassen e.d. zijn in de toetsruimtes niet toegestaan. Je 

bent zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) je tas. Haal dus waardevolle spullen 

uit je tas. 

9. Bij vermeende fraude (spieken, praten tijdens een toets, gebruik telefoon, smartwatch 

of iPad e.d.) wordt het tot dan toe gemaakte werk ingenomen en wordt de leerling in 

staat gesteld om de rest van de toets verder af te maken. De docent meldt het feit bij 

de leerjaarcoördinator en je mentor. Bij definitief geconstateerde fraude zal de 

gemaakte toets ongeldig worden verklaard en wordt het cijfer 1,0 toegekend. De toets 

kan niet worden herkanst of overgedaan.  

IV. Bevorderingsregeling 

 

Bevorderingsregels onderbouw (leerjaren 1 en 2 vmbo, leerjaren 1 t/m 3 havo en 

vwo) 

 

Voor alle leerlingen in de onderbouw gelden de volgende voorwaarden om voor 

bevordering in aanmerking te komen. 

 

1. Alle handelingsdelen zijn tijdig en naar behoren afgerond én 
2. het cijferbeeld is compleet én 

3. de cijfers zijn vastgesteld met ‘harde afronding’ naar gehelen (vb. een 5,45 wordt een 5, 

omdat er gekeken wordt naar de eerste decimaal) én 

4. de eindcijfers laten geen cijfer lager dan 4 zien én 

alle absenties (OA, OT, UL) zijn verantwoord.  

 

Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als aan de volgende voorwaarden 

voldaan is: 

 

1. De leerling heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde ten hoogste één 

tekortpunt (ten hoogste éénmaal het cijfer 5 behaald) én 

2. LO is met ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten én 

3. de leerling is bevorderbaar volgens de volgende tabel: 
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onvoldoendes tekortpunten compensatiepunten beslissing 

Geen geen niet nodig bevorderbaar 

1x5 1 punt niet nodig bevorderbaar 

2x5 óf 1x4 2 punten 2 punten bevorderbaar 

1x5 én 1x4 óf 3x5 3 punten 3 punten bevorderbaar 

alle andere gevallen   niet bevorderbaar 

 

Ter toelichting 

• Het cijfer 5 zorgt voor één punt tekort, het cijfer 4 zorgt voor twee punten tekort enz.  

• Het cijfer 7 zorgt voor één punt compensatie, het cijfer 8 voor twee punten compensatie 

enz.  

• Het cijfer 4 of lager bij de vakken Nederlands, Engels en/of wiskunde betekent dat de 

leerling niet bevorderd wordt.  

 

Specifieke criteria 

• Voor alle leerlingen uit klas 3havo en 3vwo geldt dat vóór de overgangsvergadering moet 

zijn voldaan aan de verplichtingen voor de Maatschappelijke Stage (MaSt). 

 

Discretionaire bevoegdheid 

De afdelingsleider heeft de discretionaire bevoegdheid om van de bevorderingscriteria af te 

wijken. 

 

Discretionaire bevoegdheid 

 

De afdelingsleider heeft de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van de 

bevorderingsregels. 

 

Procedure inzet discretionaire bevoegdheid: 

1. de afdelingsleider verwoordt expliciet de afweging die aan het besluit ten grondslag 

ligt, met o.a. een argumentatie waarom hij/zij de voors en tegens zo gewogen heeft 

(rechtvaardiging van de beoordelingsvrijheid); 

2. de afdelingsleider verwoordt welke personen hij/zij bij de besluitvorming betrokken 

heeft en wat hij/zij met hun inbreng heeft gedaan (rechtvaardiging van de 

beslissingsvrijheid); 

3. de afdelingsleider heeft altijd overleg met de rector alvorens een beslissing te nemen; 

4. de inzet van de discretionaire bevoegdheid is pas van kracht na schriftelijke 

vastlegging. 
 

 


