Regeling herkansingen bovenbouw 2022-2023

Bovenbouw = VMBO-TL 3/4, HAVO 4/5, VWO 4/5/6
Een examenleerling (die geen gespreid examen doet) heeft maximaal 4 herkansingen. Een nietexamenleerling heeft maximaal 5 herkansingen. In het PTA van ieder vak staat beschreven welke toets wel
en niet herkanst mag worden. Een toets mag slecht 1 keer herkanst worden.

Algemene regel voor herkansingen:
Een leerling mag pas een herkansingstoets maken wanneer er met de vakdocent een herstelplan is gemaakt en
uitgevoerd. Het herstelplan houdt in dat de eerder gemaakte toets wordt besproken zodat de leerling inzicht
heeft wat er bij de vorige toets niet goed is gegaan. Hiermee kan de leerling een plan van aanpak maken voor
het opnieuw bestuderen van de toets. De docent neemt met de leerling het plan van aanpak door en stelt zo
nodig bij.

Periodeherkansing
De leerling mag de herkansingstoetsen spreiden volgens de volgende regels:
Een leerling mag na periode A één toets herkansen, maar die mag de toets ook opsparen naar periode B. Na
periode B mag de leerling 2 toetsen herkansen. Daarin mag de leerling zelf kiezen welke toetsen dit zijn uit
periode A of B. Na periode C mag de leerling weer 2 herkansingen doen. Hij mag kiezen uit alle toetsen van
periode B en C. Dus niet meer uit A. Na periode D mag de leerling weer 2 herkansingen doen. Hij mag kiezen uit
alle toetsen van periode C en D. Let op, bij elke keuze blijft het maximaal in totaal 4 of 5 herkansingen.
(Als een leerling zeker weet dat hij een toets wil herkansen, dan is het verstandig deze niet naar een volgende
herkansingsperiode te verplaatsen. De stof is na een volgende periode mogelijk verder weggezakt.)
De toetsen worden op één dag getoetst. Dus als een leerling twee toetsen wil doen dan gebeurt dit op dezelfde
dag. Mogelijk moeten er leerlingen in quarantaine tussen de twee toetsen door omdat klasgenoten in de
ochtend een toets hebben gemaakt die deze leerling in de middag gaat maken. In de quarantaine periode heeft
de leerling met niemand contact, mag er geen gebruik worden gemaakt van internet en telefoon.

Herkansing profielwerkstuk HAVO & VWO
Het profielwerkstuk (PWS) is ook herkansbaar. De leerling moet zich hiervoor uiterlijk een week nadat het PWScijfer bekend gemaakt is opgeven. Omdat bij een succesvolle herkansing van een PWS een goede begeleiding
onontbeerlijk is, moet de leerling wekelijks contact hebben met zijn begeleider tijdens het herkansingstraject.
Het verbeterde PWS wordt uiterlijk 16 maart ter beoordeling ingeleverd.
Het herkansen van het PWS kan alleen als er nog herkansingen over zijn en zal in mindering worden gebracht
op aantal nog beschikbare herkansingen.

Herkansing profielwerkstuk VMBO-TL
Het profielwerkstuk is in vmbo-TL een handelingsdeel en daarom kan deze hersteld worden totdat het
voldoende is. Dit moet natuurlijk wel gereed zijn voordat de schoolexamencijfers ingeleverd moeten worden bij
de inspectie.

Vijfde herkansing (bijzondere omstandigheden)
Niet-examenleerlingen mogen hun vijfde herkansing ook na de zomervakantie doen. Deze toets mag alleen uit
periode D herkanst worden en moet een dossiertoets zijn. Maar ook hier geldt de regel dat alleen toetsen
herkanst mogen worden die in het PTA benoemd zijn als herkansbaar. De leerling moet zonder deze herkansing
al bevorderd zijn. De herkansing moet voor 10 oktober gemaakt worden. De leerling heeft voor deze
herkansing de toestemming van de betrokken docent, mentor en teamleider nodig.

Gespreid examen
Indien een leerling gespreid examen doet, heeft de leerling ook één herkansing per periode. Deze mag ook
volgens de regeling hierboven bij Periodeherkansing doorgeschoven worden. De extra herkansingen (de vijfde
in het voorexamenjaar en de vierde in de examenjaren) worden vervangen door één extra herkansing. Deze
kan één maal naar keuze ingezet worden aan het einde van periode D in het voorexamenjaar of aan het einde
van periode C in de examenjaren.
Hierdoor heeft een leerling bij gespreid examen in totaal 11 herkansingen in het voorexamenjaar en de
examenjaren en iemand die regulier examen doet in totaal 9 herkansingen in het voorexamen en het
examenjaar.
Regeling bij ziekte tijdens de reguliere toets
Deze staat omschreven in het PTA onder onderdeel e3 Absentie bij (DOS) toetsen.

Regeling verplaatsing van toetsen
Als een leerling een toets niet kan maken op het geplande moment vanwege zijn/haar sport of andere
bijzondere omstandigheden mag de leerling in overleg met de betrokken docent de toets vervroegd maken
tijdens het inhaalmoment.
Voor een verplaatsing van een toets is vooraf toestemming van de sportcoördinator nodig als het om een
sportreden gaat. Als het om bijzondere omstandigheden gaat dan is van te voren de toestemming van de
teamleider nodig. Ouders vragen deze toestemming minimaal een week van te voren schriftelijk aan. (zie ook
het TTS verlofformulier)
Als de toets later wordt ingehaald dan de oorspronkelijke datum wordt dit op de daarvoor bestemde vaste
inhaalmomenten ingeroosterd.
Indien de toets nog niet ingehaald is vóór het herkansingsmoment in de volgende periode, dan moet de toets
als een herkansing gemaakt worden. (Bijvoorbeeld een toets uit periode A die nog niet ingehaald is vóór het
herkansingsmoment van periode B, moet dan als herkansing in periode B gedaan worden.)

Opgave herkansing
Voor alle herkansingen moeten de leerlingen zich opgeven door voor de deadline een mail te sturen naar:
De vakdocent, de mentor en de organisator van de herkansing.
Eenmaal opgegeven geldt dit als een van je mogelijkheden, ook als je toch besluit om de herkansing niet te
maken.

Onregelmatigheden
Een leerling kan het recht op een herkansing verliezen doordat hij/zij
a)
b)
c)
d)
e)

Zich niet houdt aan de afspraken die zijn gemaakt voor de herkansingsroute
Een week voor de herkansing nog niet alle toetsen voor die periode zijn afgerond
Zich niet heeft gehouden aan een deadline voor een opdracht (handelingsdeel, PO’s e.d.)
Ongeoorloofde absentie niet heeft ingehaald
Fraude heeft gepleegd m.b.t. een PTA-onderdeel.

De teamleider bepaalt samen met de toetsingscommissie of het recht op herkansing vervalt in bovenstaande
gevallen. Als een leerling het recht op een herkansing wordt ontnomen worden de ouders/verzorgers hiervan
schriftelijk op de hoogte gebracht.
Handelingsdeel
Als een onderdeel van het handelingsdeel onvoldoende is, dan krijgt de leerling de gelegenheid dit betreffende
deel alsnog naar behoren uit te voeren op een door de teamleider vastgesteld moment.

