
Informatie voor leerlingen tijdens de toetsweek 
 

 
Het schema van de toetsweek kun je vinden op Zermelo. 
 
Regels 

● Zorg dat je je faciliteitenkaart, leerlingenpas of ID zichtbaar op je tafel ligt. 
● Tassen en jassen moeten vóór in het lokaal komen te liggen. Hetzelfde geldt 

ook 
voor de telefoon (die natuurlijk uit staat). Na de toets is het niet toegestaan 
om je 
telefoon te gebruiken. Zorg dus voor een lees- en/of studieboek 

● Het dragen van een smartwatch is niet toegestaan. 
● Bij toetsen van 60 minuten mag je niet eerder vertrekken. 

 
 
Leerlingen met faciliteiten 
Let op: vergeet niet om je faciliteitenkaart mee te nemen. 
Extra tijd: 15 minuten voor toetsen t/m 90 minuten 
30 minuten voor toetsen langer dan 90 minuten. 
 
Leerlingen met faciliteiten gaan naar 32.15 
 
Overige opmerkingen 

● Als je te laat bent, word je alleen toegelaten met een te-laat-briefje van de 
receptie. 
Kom je meer dan 30 minuten te laat dan kun je niet meer met de toets 
meedoen. 

● Als je ziek bent, moeten je ouders dat van tevoren doorgeven. Als dat niet 
gebeurt, 
ben je ongeldig afwezig en zou het kunnen dat het resultaat van de toets een 
1 is. 

● Als je met een geldige reden afwezig was, kun je de toets inhalen zoals dat in 
het te 
campus leerlingreglement beschreven staat. 

● In geval van onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fraude, maakt de 
surveillant een 
notitie op de toets. Bij fraude kan het cijfer 1 voor de betreffende toets het 
gevolg zijn 

● Hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een woordenboek, een rekenapparaat of 
een 
tabellenboekje mogen tijdens een toets niet worden uitgeleend. De surveillant 
mag 
tijdens de toets deze hulpmiddelen controleren. 

● Bij problemen ga je direct naar lokaal 41.04 of 21.01 waar de heer Hoeboer 
aanwezig is. Verlies geen tijd met zoeken naar bv. een docent of je 
teamleiderZorg dat je mobiele telefoon uitzet; geen mp3 speler toegestaan. 

 

https://valuascollege.zportal.nl/main/?code=briih0iendbja8ojse8q&expires_in=57600&tenant=valuascollege&interfaceVersion=1.13.9a#appointmentsModule-scheduleEmployee

