
REGELS BIJ TOETSWEKEN 

Instructie voor leerlingen in de bovenbouw 

Let op: Toetstijden in Zermelo kunnen afwijken van de geplande toetstijden. Dit kan bijvoorbeeld 

komen doordat leerlingen met verschillende toetsen in één lokaal zitten. Hou dus altijd de tijdsduur 

aan die op je toets vermeld staat. 

Het is ook belangrijk dat je kennis neemt van de volgende regels. Daardoor benadeel je niet jezelf 

of anderen 

• Je neemt geen jassen en telefoons/smartwatches mee in het lokaal. Je mag alleen zaken 

meenemen die je nodig hebt voor de toets, zoals pen, rekenmachine, woordenboek, Binas, 

etui). Tassen mogen voorin het lokaal. 

• Naast de deur van het lokaal hangt de deurlijst met namen. Je zet een  kruisje voor je eigen 

naam. 

• Een leerling mag tot 30 min. na aanvang van de toets nog toegelaten worden tot het lokaal. 

Daarna wordt een leerling niet toegelaten, hij/zij meldt zich bij de afdelingsleider. 

• Voor alle leerlingen geldt: Je legt je leerlingpasje in de linker bovenhoek op tafel. Voor 

dyslectische leerlingen geldt dat zij een sticker op hun pasje hebben. 

• Je noteert je naam en achternaam en de naam van de docent op het antwoordpapier. Je 

mag antwoorden NIET met potlood opschrijven. 

• Alleen bij wiskunde  is een grafische rekenmachine toegestaan. (aanwezigheid ZOOM Math 

wordt gecontroleerd). Voor de hele bovenbouw geldt dat de onderbouw rekenmachine NIET 

meer toegestaan zijn bij het vak wiskunde A/B/C/D! 

• Leerlingen van 4h, 4v en 5v gebruiken hun eigen Binas (tenzij het een SE betreft, dan wordt 

een Binas van school gebruikt. Deze wordt gecontroleerd. Leerlingen van 5h en 6v gebruiken 

altijd een Binas van school (deze wordt door surveillant uitgedeeld). 

• Atlassen worden door surveillant uitgedeeld. 

• Je mag het lokaal verlaten als je de toets af hebt, maar pas na 30 minuten na aanvang van de 

toets. 

• De opgaven moet je tegelijk met je antwoordenbladen weer inleveren. 

• Leerlingen met extra tijd: tijdens een  toetsweek komt de extra tijd altijd aan het einde van 

de toets erbij (i.t.t. toetsen buiten de toetsweek). 

 Bij  toetsen tot 90 min: + 15 min. 

 Bij toetsen (SE’s) van 120 min: + 30 min. 

• Als een leerling op fraude (in welke vorm dan ook) wordt betrapt, wordt het werk 

ingenomen. De leerling meldt zich na afloop van de toets bij de afdelingsleider. De 

afdelingsleider beslist over de afhandeling van de fraude. 

• Je bent ziek bij een proefwerk: Bel voor 08:00 uur iedere dag met de absentiecoördinator. 

• Je bent ziek op de dag van een SE: Bel voor 08:00 uur iedere dag met de absentiecoördinator 

en zorg voor een schriftelijke bevestiging van je ouder(s)/verzorger(s) naar de 

afdelingsleider. 


