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1. Voorwoord 
 
Binnen het Actief College heeft toetsing de volgende vier functies: 
1. diagnostische functie (onderwijs op maat krijgen); 
2. didactische functie (regelmatig en goed leren/werken); 
3. pedagogische functie (gewaardeerd en gestimuleerd/uitgedaagd worden); 
4. determinerende functie (op het juiste niveau te worden geplaatst). 
 
Dit leidt tot een aantal afspraken.  
We geven duidelijkheid over de kwaliteitseisen, definities, regelingen en procedures met de 
achterliggende gedachte dat we werk maken van het bieden van gelijke kansen binnen deze school.  
Dit doen we aan de hand van uitspraken van fictieve leerlingen.   
De uitspraken staan gerubriceerd in de gekleurde tekstbollen.  
In het document spreken we over toetsen. Echter in de bovenbouw gebruikt men de term 
schoolexamen (SE).  
 
 

 

Kernwaarden van het Actief college: 
Verantwoordelijk, betrokken en uitdagend.  

 
Vertalend naar een toetsbeleid wat willekeur zoveel mogelijk  

buitensluit en mogelijkheden biedt aan alle leerlingen. 
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1. Toetsconstructie en organisatie 

 1. Gebruiksdoel/Toetsdoel 
Toelichting 1a:   
De keuze van het doel is bepalend voor de aspecten waarop 
wij als docenten moeten letten tijdens het maken, 
afnemen, beoordelen en evalueren van een toets. 
 
Toelichting 1b:  
Toetsdoelen ondersteunen in het verwoorden van wat we 
willen meten. Doordat we toetsdoelen stellen kunnen we 
ervoor zorgen dat de toetsvragen inhoudelijk op de leerstof 
aansluiten. Achteraf kunnen en moeten we nagaan of deze 
doelen gehaald zijn. 

 Beleid 
De inhoud van alle toetsen is in overeenstemming met de inhoud en het niveau van 
de eindterm(en)/het leerdoel. Voor elk vak, elk niveau en elk leerjaar geldt dat 
dezelfde toetsen worden afgenomen. Ook het aantal mag niet verschillen. 
Dit is vastgelegd in: 

o PTO-programma van Toetsing in Onderbouw; 
o PTA-programma van Toetsing en Afsluiting. 

 
Toetsen worden verspreid over het jaar aangeboden in: 

o leerjaar 1 en 2 bestaan elk uit drie periodes; 
o leerjaar 3 en 4 bestaan samen uit vijf periodes. 

 
Een toetsset bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: 
• toetsmatrijs (zie bijlage 2) en/of RTTI; 
• toets met toetskop, weging  en cesuur (zie bijlage 3); 
• correctiemodel (zie bijlage 4a); 
• de toetsplanning staat in het PTO/PTA/Vakwerkplan. 

 2. Toetsvorm 
Toelichting 2:   
Met behulp van een toets kunnen we het beoogde 
leereffect meten. De keuze van een toetsvorm is 
bepalend voor de mate waarin we echt meten wat we 
graag willen meten en weten. 

 Beleid 
De vorm van de toets is afhankelijk van het te toetsen leerdoel en de beoogde 
leeruitkomst. We streven een zo passend mogelijk en gevarieerde vorm na.  
Een toets kan formatief of summatief worden ingezet in de vorm van een: mondeling, 
schriftelijk, practicum, praktische opdracht, praktijkopdracht of andere varianten die 
dekking bieden zijn mogelijk.  
Bij alle vormen moet de op pagina 10 staande checklist zichtbaar zijn gehanteerd. 

1a 
Gebruiksdoel 
“Telt deze toets 
mee voor ons 

rapport”? 

1b Toetsdoel 
“Waarom 

moeten we deze 
toets 

maken “? 

2 Toetsvorm 
“we krijgen alleen 

maar meer- 
keuzevragen” 
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 3. Dekking/Moeilijkheid/Specificiteit 
Toelichting 3a:  
Aan de hand van een toetsmatrijs zorgen 
we  ervoor dat de toetsinhoud dekkend is 
voor de te toetsen leerstofdomeinen. Op 
die manier trekken we de juiste conclusies 
over leerlingen. 
 

Toelichting 3b: 
Om goede beslissingen te maken over een leerling moeten de 
toetsopgaven niet te moeilijk of makkelijk zijn. Het gemeten 
niveau van de leerling moet alleen afhangen van zijn of haar 
kennis of vaardigheid, niet van de moeilijkheid van een 
toets.  
 
Toelichting 3c: 
Met behulp van een toets willen we een uitspraak doen over 
het niveau van een leerling. Daarom moet de toets onderscheid 
maken tussen leerlingen met een voldoende en onvoldoende niveau. 

 Beleid 
In leerjaar 1 en 2 toetsen we op de afgesproken verschillende niveaus van de klas (B/K 
of K/VM). 
Voor de inhoud van alle toetsen gebruiken we een toetsmatrijs. Daarin moet een 
onderverdeling van RTTI opgenomen zijn.  De inhoud van de toets is in 
overeenstemming met de inhoud en het niveau van de eindterm/het leerdoel.  
 

 4. Transparantie 
Toelichting: 
Het is belangrijk dat elke leerling een eerlijke kans heeft om 
goed voorbereid de toets te kunnen maken, zodat de 
prestatie op een toets niet afhangt van andere aspecten 
dan het niveau van de leerling. 

 Beleid 
De leerlingen zijn op de hoogte van de leerdoelen die de toets beoogt te meten. 
De leerlingen zijn op de hoogte van de vorm en de omvang van de toets en weten 
hoeveel tijd er beschikbaar is. 
De leerlingen zijn vijf werkdagen voor afname van de toets op de hoogte van datum 
van afname, onderwerp/toetsdoel en benodigde hulpmiddelen van de toets.  
 
In de onderbouw gaat het inhalen van toetsen in overleg met de leerling en naar 
draagkracht.  
In de examenklassen dienen toetsen binnen dezelfde periode (indien mogelijk) als 
gepland gedaan te worden op de daarvoor in de planning opgenomen momenten.  

3a Dekking 
“Huh, dat 
hoefden 

we helemaal niet 
te leren”! 

 

3b 
Moeilijkheid 
“De toets was 

echt veel  moei-
lijker 

dan normaal”! 

3c Specificiteit 
“Hij kende het 
helemaal niet 

maar heeft 
toch een goed 

cijfer”! 

4 Transparantie 
“Hebben we maar 

een half uur”? 
mogen we geen 
rekenmachine 

gebruiken? 
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 5. Kwaliteit materiaal 
Toelichting:  
Als leerlingen worden afgeleid door de kwaliteit van het 
toetsmateriaal, kunnen zij hun niveau niet goed tonen. Er 
ontstaat ruis: we meten dan andere dingen dan de dingen 
die we willen meten. 

 Beleid 
Bij elke opgave staat wat het aantal te behalen punten is voor deze opgave.  
Bij praktische opdrachten is de leerling op de hoogte welke aspecten worden 
beoordeeld en hoe de punten zijn verdeeld. 
De toetsen zijn taalkundig correct  (spelling en formulering) en eenduidig. 
De toetsen zijn voor alle/dus ook dyslectische leerlingen:  

o in een vast lettertype en –grootte voor de gehele toets (Arial 12);  
o regelafstand 1 ½; 
o Faciliteiten staan vermeld op de dyslexiepas van de leerling. 

We verwijzen verder naar het examenregelement. 

 6. Toetslengte 
Toelichting: 
Enerzijds is een toets met veel vragen meestal 
betrouwbaarder dan een toets met weinig vragen. Hoe 
meer vragen, hoe kleiner de kans dat een leerling toevallig 
een goed antwoord geeft. Anderzijds moet  een toets niet 
eindeloos worden verlengd, omdat vermindering van 
concentratie en tijdnood ook kan leiden  
tot minder presteren. 

 Beleid 
De toetsduur is afhankelijk van het PTO en PTA en de voorbereiding van een vak 
richting de duur van het examen.   

 7. Eerlijkheid 
Toelichting:   
Door te zorgen voor gestandaardiseerde 
omstandigheden bevoordelen of benadelen we de 
leerlingen niet. Als een leerling de toets op een ander 
moment maakt, dan zou het resultaat hetzelfde moeten 
zijn. De toets is dan eerlijk afgenomen en het resultaat is 
vergelijkbaar. 

 Beleid 
Het is niet toegestaan om toetsen van een individuele leerling tijdens een reguliere les 
af te nemen. Inhaaltoetsen worden op een nader te bepalen moment ingehaald. 
Afspraken van toetsafname bij het Plustraject moeten transparant zijn, hiervoor 
moeten vooraf kaderingen gegeven wordt voor wat betreft tijdsduur, afspraak en 
omstandigheden. 
 

5 Kwaliteit 
Materiaal 

“Ik had veel te 
weinig ruimte om 
mijn antwoord op 

te schrijven” 

6 Toetslengte 
“Ik was nog 

helemaal niet 
klaar!” 

7 Eerlijkheid 
“Het was gewoon niet 

stil genoeg!” 
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 8. Beoordelingsschema / Objectiviteit  
Toelichting 8a: 
Als we iedere leerling volgens een vastgesteld 
beoordelingsschema beoordelen, komen de 
toetsresultaten op dezelfde manier tot stand. We kunnen 
de leerling dan precies uitleggen waarom hij/zij dat cijfer 
heeft gekregen. 
 

Toelichting 8b: 
Elke leerling moet dezelfde kans krijgen en hetzelfde 
worden beoordeeld. Een leerling mag alleen een lager cijfer 
krijgen dan een andere leerling, als hij/zij de toets slechter 
heeft gemaakt. Onze objectiviteit tijdens het nakijken van 
een toets is dus heel belangrijk. 

 Beleid 
Bij elke toets hoort een door de sectie uitgewerkt correctiemodel. 
Toets en correctiemodel staan apart op een vaste plaats op de OneDrive en zijn voor 
alle sectieleden in te zien/te bewerken. 
We hanteren een range van cijfers tussen 1 en 10 en/of O/V/G. 
Wanneer bijv. gewenst gedrag beoordeeld wordt, dient er gebruik te worden gemaakt 
van een transparante rubric (http://www.slo.nl/rubrics/).  

 9. Normering en Cesuur 
Toelichting: 
Een goede normering en cesuur zijn van belang bij het 
nemen van de juiste beslissing over een leerling. Er zijn 
verschillende manieren om het cijfer en de slaag/zakgrens 
te bepalen. Deze manieren moeten altijd inzichtelijk, 
controleerbaar en verdedigbaar zijn. 

 Beleid 
Alle toetsen zijn voor leerlingen zichtbaar voorzien van normering en weging. 
Leerlingen weten op welke aspecten zij beoordeeld worden. 
Leerlingen weten welke norm gehanteerd wordt. 
 
 

 10. Feedback 
Toelichting: 
Feedback is vooral belangrijk wanneer we de ontwikkeling 
van een leerling willen volgen door middel van een toets en 
zijn/haar niveau naar het gewenste niveau willen brengen: 
formatieve toetsen. We kunnen het leerproces en lesgeven 
met behulp van feedback bijsturen en aanpassen aan de 
ontwikkeling van de leerling. 

 Beleid 
Een leerling heeft het recht op het inzien en nabespreken van gemaakt werk.   

 
  

8a Beoorde- 
lingsschema 
“Waarom heb ik 

maar een 6,2 en hij 

een 8?!” 

8b Objectiviteit 
“Hij krijgt vast een 
hoger cijfer omdat 

u hem aardig vindt” 

9 Normering en 
cesuur 

“Ik heb meer dan 
de helft goed, 
waarom heb ik 

toch een 
onvoldoende?” 

10 Feedback 
“Ik snap niet wat ik 
fout heb gedaan” 
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2. Afspraken 
 

Afspraken 
 
 
 

Binnen het Actief College leggen we ook vast dat: 

Algemeen 
Binnen tien lesdagen een toets gecorrigeerd moet zijn; 
Binnen vijftien lesdagen er feedback naar leerlingen plaatsvindt. 
 

Herkansingen 
Voor leerjaar 1 en 2 organiseert de school geen herkansingen. Dit staat vermeld 
binnen het PTO van de in de onderbouw aangeboden vakken. In uitzonderlijke 
gevallen, door omstandigheden kan er wel een herkansing worden geboden. De 
mentor in samenspraak met de COO en teamleider onderbouw nemen hierin het 
besluit.  We dienen hierin de gelijkheid in acht te nemen.  
 
Voor leerjaar 3 en 4 geldt dat de herkansingen per vak in het PTA staan vermeld.  
Het proces van afspraak, herkansing, registratie en beoordeling is vastgelegd.  
Zie examenreglement. 
 

Aantal toetsen per periode 
Het aantal toetsen per periode legt de sectie vast in het vakwerkplan. Hierbij 
houdt zij rekening met aanverwante vakken (vreemde talen) en het aantal uren 
van het vak op de lessentabel. Het aantal toetsen moet per vak per periode een 
representatief beeld geven van de prestaties/vaardigheden van de leerling.  
 

Aantal toetsen per dag 
Een leerling mag maximaal twee toetsen per schooldag krijgen.  
 

Online toetsen 
Op dit moment is het streven om alle summatieve toetsen binnen het 
schoolgebouw te laten plaatsvinden. Het toetsen op afstand (online toetsen) 
verschilt van het reguliere toetsen. Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden. 
Omdat dit toetsbeleid een beleidsstuk is waar summatieve toetsing de 
hoofdcategorie is, is online toetsen te vroeg om op te nemen in dit beleid.  
Mochten er situaties ontstaan waarbij toetsing op afstand noodzakelijk is, neemt 
de teamleider onderbouw in samenspraak met sectie een besluit als het gaat om 
de onderbouw en de  examencommissie neemt het besluit met betrekking tot de  
examenklassen. 
 

Onderbouw 
In leerjaar 1 en 2 becijferen we op twee niveau’s.  
Bij het bepalen van het cijfer voor het laagste niveau wordt het werk van de 
leerlingen beoordeeld op grond van maatstaven/competenties per niveau.  

 Voor de B/K- klassen per toets/opdracht/werkstuk cijfers op basis- en 
kaderniveau invoeren.  

 Voor de K/GL- klassen per toets/opdracht/werkstuk cijfers op kader- en 
GL-niveau invoeren.  

 Voor de VM-klassen per toets/opdracht/werkstuk cijfers op GL- en 
kaderniveau invoeren.  
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 Bij enkele leerlingen in de B/K-klassen kan het voor komen dat er ook een 
blok G/T verschijnt. Deze leerlingen werken dan in de BK-klas op G/T-
niveau. In dit geval worden de noteren we op de twee hoogste niveaus : 
kader en G/T (mavo).  

 11. Checklist bijlage 
 o 1a. 

o 1b. 
o 2. 
o 3a. 
o 3b. 
o 3c. 
o 4. 

 
o 5. 
 
o 6. 
o 7. 
o 8. 
o 9. 
o 10. 

Hoe is het gebruiksdoel bepaald? 
Hoe zijn de toetsdoelen geformuleerd? 
Past de toetsvorm die bij het doel past? 
Dekken de vragen de inhoud? 
Heeft de toets de gewenste moeilijkheid? 
Zijn de toetsvragen onderscheidend genoeg? 
Zijn de leerlingen geïnformeerd over de 
afname en scoring van de toets? 
Voldoet de kwaliteit van het toetsmateriaal 
op alle vlakken? 
Hebben leerlingen genoeg tijd om de vragen te maken? 
Is de toets eerlijk en in goede omstandigheden afgenomen? 
Is er gebruik gemaakt van een beoordelingsschema? 
Hoe is de manier van normeren bepaald? 
Is er ruimte geweest voor feedback? 

 
  



10 – Toetsbeleid AC 
 

3. Kwaliteitsborging 
 

Cyclus  Wanneer  Activiteit  Verant- 
woordelijk  

Jaarlijks Februari Afstemming tussen secties grove opzet PTA 
(herkansingen, aantal toetsen per periode etc.) 

SV i.s.m. EXC. 

Jaarlijks  Voor 1/5 PTA 3 & 4 vaststellen SV/EXC 

Jaarlijks  Voor 1/5 PTO leerjaar 1 en 2 vaststellen SV 

Jaarlijks  Voor 1/10 PTA 3 & 4 naar inspectie website uploaden EXC/directie 

Jaarlijks  Voor 1 /10 PTO als PDF op one drive EXC/adm 

Jaarlijks  Voor 1 /10  PTA 3 & 4 als PDF op website en op one drive EXC/adm 

Jaarlijks  Okt. t/m mei Vaststellen welke toetsen kwalitatief goed zijn /welke 
verbeterd moeten worden gedurende het schooljaar. 
Verbeterpunten aangeven en verwerken.  

SV 

Keuze van 
toetsen 

 Alle toetsen op het Actief College voldoen aan de 
kwaliteitseisen geformuleerd als in hoofdstuk 2, tien 
bolletjes.  

SV 

Vast- 
stelling van 
toetsen 
 

 
 

1. Opstellen van PTA’s conform de regelgeving, en 
beleid Actief College.  
Zie ook voor handreikingen: 
https://www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering  

2. Sectie, besproken bediscussieerd en gecontroleerd 
en vastgesteld (op papier ondertekend) door 
minimaal twee docenten. 

3. Feedback van andere sectie of afdeling, vooral voor  
vakken gegeven door één docent. 

4. Kwaliteitscontrole steekproefsgewijs door de 
examencommissie. 

SV 
 
 
 
 
 
 
 
EXVoorzitter 

Registra- 
tie en 
archivering 

 Alle toetsen worden nadat ze zijn vastgesteld 
gecodeerd en geplaatst op de OneDrive. 
In het digitaal archief is de juiste codering van de 
toetsen terug te vinden. Kolomnummer Somtoday. 

SV 

Afname van  
Toetsen 
 

 In lokaal met vakdocent. 
Herkansingtoetsen in een lokaal onder toezicht. 
Faciliteiten voor leerlingen met uitzondering als 
dyslexie. VO-protocollen  over fraude, afwezigheid e.a. 
https://www.voraad.nl/system/downloads/attachment
s/000/000/323/original/2017_ProtocollenCentraleExam
ens.pdf?1490706253  

EXC/ 
roostermaker 

Nakijken 
van  
toetsen 
 

 Een toets is binnen tien lesdagen nagekeken. 
De examensecretaris of de teamleider kan 
steekproefsgewijs een tweede correctie uit laten 
voeren. Evt. verschillen worden besproken met doel om 
tot kwaliteitsverbetering te komen. 
Toetsen en het resultaat worden samen met de 
leerlingen nabesproken/geëvalueerd. Het ontwikkelen 
van metacoginitieve vaardigheden staat hierbij centraal.    

OB BB 

 
 

https://www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering
https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/000/323/original/2017_ProtocollenCentraleExamens.pdf?1490706253
https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/000/323/original/2017_ProtocollenCentraleExamens.pdf?1490706253
https://www.voraad.nl/system/downloads/attachments/000/000/323/original/2017_ProtocollenCentraleExamens.pdf?1490706253
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4. Verantwoording 
 

Interne evaluatie Mogelijkheid is gebruik te maken van vragenlijsten kwaliteitsscholen.nl, waarbij 
onze school is aangesloten. 

Externe evaluatie (School)Eindexamenresultaten. 
Doorstroom- en afstroomresultaten. 
Terugkoppeling vervolgonderwijs. 
WOLFF analyse. 

Vakwerkplan Er vindt jaarlijks een analyse plaats door elke sectie die vastgelegd wordt in het  
vakwerkplan en tevens besproken met een lid van het MT. 
Terugkoppeling naar management in PDCA-cyclus.  
Jaarlijks wordt het toetsbeleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld voor het 
nieuwe schooljaar. 
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Bijlage 1: Toetsmatrijs RTTI 
 

Exameneenheid  : De informatie die hier 
vermeld wordt, 
correspondeert met de toets 

Eindterm              : 

Inhoud                  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudelijke onderwerpen in de toets R

ep
ro

d
u

ct
ie

 

Tr
ai

n
in

g 

Tr
an

sf
er

 

In
zi

ch
t 
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Bijlage 2: Toetskop  
 
Format 
 

Actief College 
vmbo beroepsgericht 

  

Vak :  Leerweg  :  

Docent : Leerjaar : 

Toetsnummer :  Periode                                      : 

Aantal te behalen punten :  Toetsduur: :                    min 

Toetsvorm :  Cesuur :  

Dyslexie :   ja  /  nee Weging :  

Eindtermen : Hulpmiddelen : 
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Bijlage 3: checklist toetsconstructie en beoordeling  
 

Toetsconstructie  Opmerkingen 
De toets is door tenminste twee docenten geconstrueerd.  
Daarbij kunnen ze de toetsmatrijs gebruiken. 

Ja / Nee  

Het score-, antwoord- of beoordelingsmodel is door 
tenminste twee docenten gemaakt. 

Ja / Nee  

Vooraf is door tenminste twee docenten bepaald wanneer 
een leerling een voldoende resultaat behaald heeft 
(cesuurbepaling). 

Ja / Nee  

Bij de vaststelling van het gewenste niveau van de toetsing is 
gebruik gemaakt van externe referentiekaders, bv. het ERK 
voor de talen en de referentiekaders taal en rekenen.* 

Ja / Nee 
/n.v.t. 

 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de toets en het 
vaststellen van de normering en cesuur is de toets 
vergeleken met soortgelijke, eerder afgenomen toetsen. 

Ja / Nee  

De kwaliteit van de toets, het score-, antwoord- of 
beoordelingsmodel en de cesuurbepaling zijn door de sectie 
beoordeeld en in orde bevonden. 
Daarbij kan de checklist kwaliteit toetsing gebruikt worden.  

Ja / Nee  

 

Voor de afname  Opmerkingen 
De leerlingen zijn vooraf op de hoogte gebracht van de stof 
van de toets, de wijze van beoordeling en het gewicht van 
de verschillende toetsonderdelen ten opzichte van elkaar.  

Ja / Nee  

 

De beoordeling van de toets  Opmerkingen 
De corrector heeft het score-, antwoord- of 
beoordelingsmodel nauwgezet gehanteerd. 

Ja / Nee  

De toets is door twee correctoren beoordeeld. 
Dat geldt ook voor het afnemen van praktische toetsing, 
zoals bijvoorbeeld een mondeling schoolexamen. 

Ja / Nee  

De resultaten van de toets zijn geanalyseerd. 
Daarbij wordt bekeken of er wellicht toetsonderdelen 
waren die achterafgezien minder geslaagd waren, of het 
correctiemodel klopt, en of de vooraf vastgestelde cesuur 
klopt. 

Ja / Nee  

De cesuur is, na correctie van de toets, bijgesteld in overleg 
tussen vakdocenten.* 

Ja / Nee Toelichting:  

 
Op alle vragen behalve de vragen met een * moet een ja kunnen worden ingevuld.  
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Bijlage 4: Determinatietraject in de onderbouw leerjaar 1  
 

Leerling krijgt advies basisschool 
 
 
 

Plaatsing in leerjaar 1 overeenkomstig advies 

 
 

Start leerjaar 1 

 
 

Eind leerjaar 1: Vaststellingsvergadering 
Tijdens deze vergadering wordt het niveau van de leerlingen vastgesteld aan de hand van de 
volgende onderdelen: 

 de eindcijfers; 

 aviezen vakdocenten eind periode 3; 

 prestaties leerlingen in periode 3; 

 uitkomst JIJ-toets (AVO-vakken). 
 

 

Periode 1 en 
2

•Leerling behaalt scores. Deze komen wel/niet overeen met advies basisschool.

periode 2

•Mentor inventariseert cijfers bij vakdocent. Vakdocent geeft aan of prestaties 
overeenkomen met advies basisschool en huidige plaatsing door in het 
determinatieschema* het niveau van de leerling voor zijn of haar vak aan te 
geven (BB, KB of GL). Voor afstroom is de richtlijn 5,5 voor opstroom een 7,5.  

Periode 3

•Op basis van afwijkende adviezen vakdocenten gaan we de leerlingen of 
uitdagen of ondersteunen (zie datajaarkalender risicoleerlingen en toppers). 
Eind periode 3 geeft vakdocent opnieuw aan of prestaties overeenkomen met 
advies basisschool en huidige plaatsing. 

•Afname JIJ-toets (AVO-vakken)
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Bijlage 5: Determinatietraject in de onderbouw leerjaar 2 
 

 
Plaatsing in leerjaar 2 overeenkomstig advies 

 
 

Start leerjaar 2 

 
 

Eind leerjaar 2: Vaststellingsvergadering 
Tijdens deze vergadering wordt het niveau van de leerlingen vastgesteld aan de hand van de 
volgende onderdelen: 

 de eindcijfers; 

 adviezen vakdocenten eind periode 3; 

 prestaties leerlingen in periode 3; 

 uitkomst JIJ-toets (indien van toepassing). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periode 

1 en 2

•Leerling behaalt scores. Deze komen wel/niet overeen met advies.

periode 2

•Mentor inventariseert cijfers bij vakdocent. Vakdocent geeft aan of prestaties 
overeenkomen met advies leerjaar 1 en huidige plaatsing door in het 
determinatieschema* het niveau van de leerling voor zijn of haar vak aan te 
geven. (BB, KB of GL). Voor afstroom is de richtlijn 5,5 voor opstroom een 7,5.

Periode 3

•Op basis van afwijkende adviezen vakdocenten gaan we de leerlingen of 
uitdagen of ondersteunen (zie datajaarkalender risicoleerlingen en toppers).
Eind periode 3 geeft vakdocent opnieuw aan of prestaties overeenkomen met 
advies basisschool en huidige plaatsing. 

•Optioneel: Afname JIJ-toets
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