
Procedure maken en inhalen proefwerken  

 
Het KKC werkt met een centraal proefwerkrooster. Dat wil zeggen dat er per periode door de 
roostermakers een proefwerkrooster wordt gemaakt voor elke jaarlaag.  
 
Alle klassen maken op hetzelfde moment in de week een proefwerk voor een bepaald vak.  
 
Op het moment dat een leerling het proefwerk niet kan maken, maken de ouder(s)/verzorger(s) dit 
bekend bij de verzuimcoördinator, met de reden waarom het niet kan. Ongeoorloofd afwezig, 
betekent dat een leerling een cijfer 1 krijgt. Eenmaal gestart met een proefwerk, dan telt dit als een 
gemaakt proefwerk.  
 
Docenten hebben tien werkdagen de tijd om een proefwerk na te kijken.  
 

Procedure voor het inhalen van een proefwerk  

Als er een geoorloofde reden was om een proefwerk niet te maken, mag de betreffende leerling een 
proefwerk inhalen. Dit gebeurt in principe op dezelfde dag, één week nadat het officiële proefwerk 
afgenomen werd. D.w.z. als een proefwerk afgenomen werd op maandag, dan haalt de leerling die 
geoorloofd afwezig was het proefwerk in op de maandag een week later. Werd het proefwerk op 
dinsdag afgenomen dan haalt de leerling het proefwerk in op de dinsdag een week later etc.  
 
Proefwerken inhalen kan van maandag t/m donderdag van 15.30 tot 16.15 uur in lokaal B26. Op 
vrijdag is het inhaalmoment van 14.45 tot 15.30 uur, eveneens in lokaal B26.  
 

Algemeen 

• Leerlingen hebben bij afwezigheid één mogelijkheid om hun toets in te halen. Dat 
betekent dat het inhalen van een proefwerk vóór andere afspraken gaat. Deze dienen 
dan ook afgezegd te worden, zodat het proefwerk ingehaald kan worden.  

• Wanneer een leerling ongeoorloofd absent is bij het inhaalproefwerk, wordt er een 1 als 
cijfer genoteerd.  

• Proefwerken worden ingehaald onder leiding van een surveillant.  

• Leerlingen met extra tijd starten gelijk met de andere leerlingen, maar werken een 
kwartier langer door, op vertoon van hun ’extra tijd pasje’.  

• Er kunnen maximaal 30 leerlingen per dag een proefwerk inhalen. 

• Wanneer het inhaalmoment op een vrije dag plaats zou vinden (bijvoorbeeld Hemelvaart 
of Pinksteren) wordt in het rooster aangegeven op welke dag het inhaalproefwerk dan is 
ingeroosterd. Leerlingen dienen dit zelf in de gaten te houden.  
 

Werkwijze 

• Docenten dragen zorg voor het klaarleggen van het in te halen werk op het secretariaat.  

• Het secretariaat houdt het aantal leerlingen bij die een inhaalproefwerk moeten maken. 

• Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk om op tijd in lokaal B26 aanwezig te zijn wanneer zij een 
proefwerk moeten inhalen.  

• Docenten kunnen het gemaakte werk een dag later op het secretariaat ophalen om het werk 
na te kijken.  

• Als er veel leerlingen een proefwerk tegelijk moeten inhalen dan zorgt de sectie van dat vak 
voor een extra surveillant en/of één of meerdere data worden in overleg geblokkeerd. 


