Scholengemeenschap voor VMBO – HAVO – Atheneum – Gymnasium

Toetsing bij afstandsonderwijs (NIET-PTA TOETSEN)
Om de ontwikkeling van uw zoon/dochter goed te kunnen volgen is het nodig om de lesstof op de één of
andere manier af te ronden. Docenten zoeken zoveel mogelijk naar alternatieve vormen om de lesstof af te
ronden. Soms is een toets de enige mogelijkheid. Het afnemen van een betrouwbare toets op afstand is niet
eenvoudig en docenten worden daarom waar nodig ondersteund om een zo betrouwbaar mogelijke digitale
toets te ontwikkelen en af te nemen.
Rondom de afname van digitale toetsen op afstand hebben wij aanvullende afspraken gemaakt, welke in dit
document voor u op een rijtje zijn gezet.
Planning afname
Om de toetsen voor de leerlingen beter te verspreiden wordt voor de komende periode het aantal toetsen
beperkt.
• Per week maximaal 3 (leer) proefwerken per klas
• Per dag maximaal 1 (leer) SO per klas
• Per vak maximaal 1 (leer) SO per twee weken (per klas)
We starten in de week na de voorjaarsvakantie met het afnemen van toetsen.
Naast deze toetsen kunnen docenten nog opdrachten of openboek toetsen inplannen.
Randvoorwaarden bij afname
Indien de toets thuis plaatsvindt zien ouders en leerling toe op de volgende zaken (docent controleert bij
aanvang van de toets voor zover mogelijk of aan deze voorwaarden is voldaan):
- leerling zit in een ruimte waar hij tijdens de toets niet wordt gestoord;
- leerling heeft een goed werkend device met webcam dat bij start van de toets voldoende opgeladen
is of aan een oplaadkabel hangt (dit laatste geniet de voorkeur). Indien gewenst heeft de leerling
een goed werkende smartphone met camera die voldoende is opgeladen. Een smartphone met
camera geeft een beter zicht op de werkplek van de leerling dan uitsluitend de webcam in een ander
device, dit heeft derhalve de voorkeur.
- check voorafgaand aan de toets de camera en andere hulpmiddelen (toetsenbord, muis, geluid,
microfoon, (woorden)boeken, uitwerkpapier, kladpapier etc.);
- sluit zoveel mogelijk programma's af (zoals Netflix, YouTube, games etc.), wellicht ook voor andere
gebruikers thuis als dit behoort tot niet toegestane hulpmiddelen.
Instructie
• De leerling leest minimaal een dag voordat de toets plaatsvindt in OpenEdu (plaats: de week waarin de
toets plaatsvindt) nadere instructies voor de toets zoals informatie over toegestane hulpmiddelen en
legt indien nodig voldoende lege bladen uitwerk- en kladpapier klaar zodat de docent dit kort voor de
toetsafname kan checken.

Ziekte
• Indien de leerling door ziekte niet in de gelegenheid is deel te nemen aan de toets dient de leerling elke
dag waarop de leerling een toets heeft voorafgaand aan de toets ziek gemeld te worden bij de receptie.
Aanwezigheid
• De leerling verlaat de toetsruimte (met de toetsruimte bedoelen we zowel de fysieke werkplek als het
virtuele lokaal) gedurende de gehele tijd die hij aan de toets werkt niet. Indien dit vanwege
gezondheidsproblemen onmogelijk is, kan de leerling niet deelnemen aan de toets en meldt hij dit
voorafgaand aan de toets aan de docent, in cc aan de teamleider. Over de afname van de toets moeten
met deze leerling dan aanvullende afspraken gemaakt worden.
Onregelmatigheden
• Als een leerling tijdens een toets op niet toegestane wijze werkt, mag de docent als hij het vermoeden
heeft dat dit gebeurt
- met de leerling contact maken en de leerling vragen stellen over wat hij ziet bij een lichte
onregelmatigheid zoals geluid maken, veel bewegen, de camera verplaatsen zonder toestemming
etc. Er wordt maar 1x een waarschuwing uitgedeeld.
• de leerling de opdracht geven zijn werk in te leveren en de toetsruimte te verlaten bij een zwaardere
overtreding zoals spieken, weglopen zonder toestemming of het gebruik maken van niet toegestane
hulpmiddelen.
Als bewijs van wat de docent vaststelt mag hij een foto of opname van de situatie maken als bewijs. Deze
foto of opname zal niet verspreid worden maar enkel worden gebruikt als bewijsmateriaal bij
onregelmatigheden.
Technische problemen
• Stelt een leerling problemen met het technische aspect van de toets vast (systeem functioneert niet
(goed)), dan meldt hij dit direct bij de docent. De leerling wacht de verdere instructie van de docent af.
Hij verlaat de toetsruimte tot die tijd niet.
• Constateert de docent zelf een technisch probleem dan wacht de leerling de verdere instructie van de
docent af. Ook dan verlaat hij de toetsruimte tot nadere instructie van de docent niet.
• Er wordt in eerste instantie altijd via het virtuele lokaal gecommuniceerd. Wanneer deze optie wegvalt
communiceren we via de berichtenbox van magister. Valt ook magister uit dan volgt communicatie over
een oplossing op een later moment.
Hulpmiddelen
• De vakdocent geeft voorafgaand aan de toets aan leerlingen duidelijk door welke hulpmiddelen zijn
toegestaan en checkt dit. Onder hulpmiddelen vallen: internetgebruik, boeken in iedere vorm,
kladpapier, schrijfgerei, (grafische) rekenmachine, opname-device (voor filmopdracht).
Betrouwbaarheid
• De docent besluit na afloop van de toets of de afname betrouwbaar is en of het resultaat meetelt in
het rapportcijfer.

