Gedragsregels voor leerlingen tijdens het toetsuur op West 3

Vereiste benodigdheden en spullen
-

-

Er wordt van je verwacht dat je bij toetsafname je schrijfgerei, een
rekenmachine en andere benodigdheden bij je hebt.
Onder een leesboek wordt een papieren boek van minimaal niveau C
(kinderboekenindeling van de bibliotheek) verstaan. E-readers, stripboeken en
encyclopedieën zijn niet toegestaan.
Hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorleesapparaten om mee te lezen) of aangepast
leesmateriaal voor dyslectische leerlingen zijn toegestaan.

Vergeten benodigdheden
-

-

-

Het kan zijn dat je benodigdheden bent vergeten. De ontbrekende spullen
moeten vóór de tweede bel worden opgehaald. Na de tweede bel start de
toets en mogen er geen benodigdheden meer opgehaald worden om
oponthoud te voorkomen
Mocht je geen gelegenheid hebben gehad om ontbrekende benodigdheden te
halen vóór de toetsafname, dan mogen deze geleend worden van een
klasgenoot. Hierbij is de voorwaarde dat de klasgenoot, die de benodigdheden
uitleent, klaar is met zijn/ haar toets. Je dient zelf eerst de opgaven te maken
die zonder de benodigdheden kunnen.
Je mag geen benodigdheden zelf uitlenen. Wanneer je benodigdheden mist,
geef je dit aan bij de aanwezige surveillant. De surveillant zal dan de leerling
die als eerste klaar is met de toets vragen om zijn/haar benodigdheden aan je
uit te lenen.

Het begin van het toetsuur
-

-

-

Je dient vóór de tweede bel op je plek te zitten en de juiste benodigdheden
voor je te hebben. Als je na de tweede bel nog naar binnen wilt, heb je
daarvoor een te-laat-briefje van de conciërge nodig.
Je schooltas zet je (zo ver mogelijk) onder je stoel/tafel of tegen de muur,
zodat de paden tussen de tafels vrij blijven.
Wanneer je je toets op een laptop mag maken, meld je je op de dag van de
toetsafname bij meneer Hovestad in het zorglokaal op Oost 2. Dit mag alleen
als er hiervoor afspraken zijn gemaakt tussen ouders, mentor, leerling en
zorgcoördinator.
Wanneer de tweede bel gaat, wordt van je verwacht dat je (muis)stil bent,
zodat er meteen met de toets, lezen of huiswerk maken kan worden
begonnen.

Tijdens het toetsuur
-

-

-

-

Tijdens toetsen mag er alleen schrijfgerei op je tafel liggen. Indien van
toepassing is een rekenmachine toegestaan. Het etui, de mobiele telefoon en
tablet, het leesboek, etc. worden opgeborgen in de schooltas.
De surveillanten starten pas met het uitdelen van de toetsen als iedereen stil
is.
Wanneer je klaar bent met je toets leg je de toets op z’n kop in de rechter
bovenhoek van je tafel. Vervolgens ga je in stilte een boek lezen of huiswerk
maken. Je mag geen huiswerk maken van het vak dat wordt getoetst.
Telefoon of tablet mogen niet gebruikt worden. Je telefoon stop je bij
binnenkomst in het lokaal direct in de telefoontas en je tablet blijft in je
schooltas. Huiswerk controleer je in je papieren agenda.
Het is erg belangrijk dat je tijdens het toetsuur stil bent. Het veroorzaken van
overlast voor je klasgenoten wordt niet getolereerd.
Je hoeft niet te informeren naar de resterende tijd van de les, een toiletgang
en of je mag eten of drinken. De surveillanten geven ruim voor het einde van
het toetsuur aan, hoeveel tijd er resteert. Het is niet toegestaan om tijdens het
toetsuur naar het toilet te gaan (alleen in uitzonderlijke situaties van hoge
nood, ziekte of ongemakken). Eten en drinken zijn niet toegestaan tijdens het
toetsuur. Hier zijn de pauzes voor.

Het einde van het toetsuur
-

Je mag je spullen opruimen zodra de bel gaat óf wanneer de surveillant hier
eerder toestemming voor geeft. Wanneer de les is afgelopen verlaat je het
lokaal meteen. Dit om oponthoud voor de volgende groep te voorkomen.
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