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Toetsing en beoordeling
Summatieve toetSen

1. Per schooljaar zijn er vier lesperiodes van acht lesweken die worden afgesloten met een 
afsluitende toetsweek.

2. Een vak wordt afgesloten met een summatieve toets. Eén extra summatieve toets kan 
worden afgenomen buiten de afsluitende week volgens een van tevoren vastgesteld 
rooster. 

3.  De beoordeling van summatieve toetsen wordt uitgedrukt met een cijfer op een schaal van 
1 tot 10.

4. Per lesweek worden maximaal 4 summatieve toetsen gegeven.
5.  Summatieve toetsen zijn voor leerlingen in eenzelfde programma gelijk wat betreft afname 

en beoordeling. Dit geldt niet altijd voor tussentijdse toetsen.

Summatief toetSen: beoordeling van overige leeractiviteiten

1. Per lesperiode kan per vak één vaardigheidscijfer / werkstukkencijfer gegeven worden.
2.  Het vaardigheidscijfer / werkstukkencijfer is het gemiddelde van de cijfers die gedurende 

één of meerdere lesperioden zijn gehaald voor vaardigheidsproeven / werkstukken.
3.  De aard en het gewicht van de vaardigheidsproeven worden aan het begin van iedere 

lesperiode door de vakgroep bepaald en aan de leerlingen meegedeeld.

formatieve toetSen

1.  Gedurende de lesperiodes wordt ten minste één formatieve toets afgenomen ter 
voorbereiding op de summatieve toetsing.

2. Formatieve toetsen zijn diagnostisch van aard.
3. Formatieve toetsen zijn onderdeel van de lestijd.

beoordeling

1. Voor elk vak wordt aan het eind van de lesperiode een periodecijfer gegeven.
2.  Het periodecijfer is het rekenkundige gemiddelde van de behaalde resultaten voor de sum-

matieve toetsen van die periode.
3.  Het eindcijfer is het rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten voor de summa-

tieve toetsen van het gehele schooljaar.
4.  De configuratie van summatieve toetsen is bepalend voor de bevordering naar het vol-

gende leerjaar, conform het bestaande bevorderingsreglement.

HerkanSingSregeling

 Indien voor een vak dat afsluit aan het einde van de eerste, de tweede of de derde lesperiode 
een eindresultaat van 3 of lager is gehaald, biedt de betreffende vakdocent de leerling een 
remediërend programma aan dat leidt tot een nieuwe afsluitende toets. Het remediërende 
programma mag maximaal gaan over de stof van twee eerder voorgelegde summatieve toetsen. 
Het nieuwe cijfer komt in de plaats van het eerder behaalde cijfer. Indien het herkansingscijfer 
twee eerder gehaalde toetscijfers vervangt, krijgt het nieuwe toetscijfer het gewicht 2.


