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Dominicus College 
Algemene richtlijnen voor leerlingen bij het maken van toetsen in de toetsweek 
(regulier) 
 
Ook belangrijk voor ouders: Meld bij ziekte de leerling iedere toetsdag opnieuw 
ziek door een telefoontje naar de receptie! Dank voor de medewerking. 

 

1. Als er een probleem is in de toetsweek, dan kun je contact opnemen met de 
zittingsleider: dhr. Hereijgers (HEA, op ma, wo, do) of mw. De Jong (JOH, op 
ma, di, do en op 14 en 15 nov.) 

2. Er zijn verschillende manieren om je plaats in het lokaal te bepalen: (a) vrij je 
plaats kiezen; een surveillant kan je alsnog verplaatsen als hij/zij dat nodig vindt. 
(b) volgens de nummerkaartjes die op de tafels liggen: ga bij je eigen 
examennummer zitten!; (c) volgens een naamkaartje dat op je tafel ligt; (d) het 
werk met jouw naam erop ligt al op de tafel. 

3. Als de opgaven al voor de starttijd op je tafel liggen, sla je die pas open als de 
surveillant het startsein geeft. 

4. In de toetsruimte gelden dezelfde regels als in het leslokaal: tassen mogen naast 
de tafel, geen jassen 

5. Mobieltje of smartwatch moet je in je kluisje leggen. Mee het lokaal in nemen kan 
worden gezien als fraude. Andere horloges mag je ook niet meer dragen, 
omdat we het verschil met een smartwatch niet kunnen zien. Voor een klok 
in ieder lokaal wordt gezorgd; vraag er gerust naar als je die even niet ziet. 

6. Surveillanten mogen geen inhoudelijke mededelingen over de toets doen, dus 
vraag hun er niet naar, ook als je de betekenis van een woord niet weet. 

7. Als je te laat bent, mag je tot een half uur na aanvang van de toets alsnog 
beginnen, maar in principe geldt de normale eindtijd. Alleen met en schriftelijke 
verklaring van de receptie of zittingsleider of teamcoördinator kan hiervan worden 
afgeweken. Uitzondering hierop vormen luistertoetsen: als je hierbij te laat bent 
en de deur is dicht, dan mag je de toets niet meer maken. 

8. Je mag het nietje van de toets losmaken als je dat handig vindt, tenzij er op het 
voorblad staat dat dat niet mag. 

9. Als je eerder klaar bent met de toets, mag je toch pas na 30 min. weg. Als je 
weggaat uit het toetslokaal, ga dan snel weg uit de gang waar nog toetsen 
gemaakt worden naar de aula of naar buiten. Blijf niet in de gangen hangen 
maar loop direct naar buiten of naar de aula, zodat je andere leerlingen die nog 
bezig zijn niet tot last bent. 

10. Als je klaar bent met de toets, vouw al het papier dan in het dubbele uitwerkpapier 

(als je dat hebt) en leg dit pakket op de hoek van je tafel, zodanig dat jouw 

uitwerking niet te zien is. Je mag pas weg als jouw toets door de surveillant is 

opgehaald (ook na de eindtijd). Kladgedeeltes streept je door of je zet er ‘klad’ op. 
11. Als de toets te laat gestart is, mag je op de normale eindtijd vertrekken als je klaar 

bent, maar mag je zo nodig de gemiste tijd inhalen. Je hebt recht op de toetsduur 
die boven het werk staat. 

12. Probeer toiletbezoek tijdens de toets onnodig te maken, in ieder geval tot jij je 
eigen toets af hebt. De surveillant moet er toestemming voor geven. 

13. Gebruikers van tekstverwerker volgens afspraak: leen een laptop in de 
mediatheek en werk in Exam.net volgens de instructie die je gemaild hebt 
gekregen. 
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14. Gebruikers van Kurzweil: op de momenten die je met de dyslexiecoach (ORE) 
afgesproken hebt, werk je in B101. Zowel in de voorloop als in de naloop van 
de toetsweek wordt gebruik gemaakt van de laptopjes voor Kurzweil. 

15. Leerlingen die recht hebben op extra tijd (20%) moeten dat aantonen door het 
bijbehorende pasje op de hoek van de tafel te leggen tijdens de toets. 
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