Leerlingenstatuut Hoofdstuk 8 CSG Groene Hart
Toetsing, beoordeling en rapportage

1.

Een proefwerk wordt ten minste één week van tevoren opgegeven

2.

Een leerling hoeft niet meer dan 2 proefwerken per dag te maken. Met uitzondering van toetsweken streven de gezamenlijke
docenten van een leerjaar naar maximaal 5 geplande toetsmomenten per week, waarvan er maximaal 3 het karakter van een
proefwerk mogen hebben. Dit punt vervalt voor Rijnwoude!!

3.

Een docent deelt het resultaat van de afgenomen proefwerk mee binnen 2 lesweken nadat deze is afgenomen (uitzonderingen
daargelaten).

4.

Een leerling heeft recht op inzage in zijn proefwerk, nadat deze is beoordeeld

5.

Indien een proefwerk zich daartoe leent, wordt deze na de beoordeling door de docent met de leerling besproken

6.

Indien een werkstuk meetelt voor een rapportcijfer, dient van tevoren bekend te zijn aan welke normen het moet voldoen, wanneer
het gereed moet zijn en welke sancties er op staan op het te laat of niet inleveren daarvan.

7.

Een cijfer op het eindrapport is gebaseerd op ten minste 2 cijfers van afgenomen toetsen

Aanvulling leerlingenstatuut hoofdstuk 8
Vestiging Rijnwoude
1.

Proefwerken moeten minimaal één week van tevoren worden opgegeven. Dit geldt ook voor verslagen en werkstukken. Dit moet
in Magister worden gezet.

2.

Maximaal 1 proefwerk per dag

3.

Maximaal 2 s.o.’s per dag zonder proefwerk

4.

Maximaal 1 s.o. en 1 proefwerk per dag

5.

Cijfers staan binnen 2 weken in Magister

6.

Op de eerste dag na een vakantie is er geen huiswerk

7.

Op de eerste dag na een schoolfeest is er geen proefwerk

TIPS
 Kijk of er niet twee talen of twee ander vergelijkbare vakken bij de betreffende klas op één dag staan.
 Geef huiswerk ruim op tijd voor het einde van de les op. Zet het vervolgens ook in Magister.
 Het huiswerk van de klas is in Magister te zien door de agenda van een leerling van die klas aan te klikken.

