
 
 
Haarlem, 16 oktober 2015 

 

Betreft: inhalen toetsen 

 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op 28 september hebben jullie een brief ontvangen over de vaste inhaal-uren voor gemiste toetsen. 

We zullen hiermee starten na de herfstvakantie. In tegenstelling tot deze eerdere berichtgeving 

zullen we in plaats van twee inhaalmomenten (dinsdag en donderdag), vier inhaalmomenten 

aanbieden: maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag het 8e uur.  

 

De procedure blijft ongewijzigd, maar zal hieronder voor de volledigheid nog een keer worden 

toegelicht.  

 

Gemiste toetsen (we hebben het dan over proefwerken, niet over korte overhoringen) worden 

ingehaald op een dinsdagmiddag óf donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur. Leerlingen maken 

na afwezigheid en na het missen van een toets bij de betreffende vakdocent een afspraak voor het 

inhalen van de betreffende toets. De leerling noteert de afspraak in de agenda en de docent noteert 

de afspraak in Magister. Deze afspraak is ook te zien in het persoonlijke rooster van de leerling (en 

dus ook zichtbaar voor u).  

 

De vakdocent zorgt ervoor dat de toets bij de surveillant klaar ligt, de leerling meldt zich op het 

afgesproken tijdstip bij het afgesproken lokaal (lokaal 207). Mocht het zo zijn dat een leerling niet op 

komt dagen bij de toets terwijl deze wel klaar ligt en de afspraak in Magister staat, dan is de leerling 

ongeoorloofd afwezig. De leerling maakt de toets dan tijdens het eerstvolgende lesuur bij de 

betreffende vakdocent. Hierover vindt geen aparte communicatie meer plaats in Magister, naar de 

leerling of naar u, omdat dit het gevolg is van de ongeoorloofde afwezigheid. Als een leerling 

geoorloofd afwezig is tijdens het inhaaluur, wordt er uiteraard wel een nieuwe afspraak gemaakt.  

 

Mocht u nog vragen hebben over de organisatie of uitvoering van het inhaal-uur, dan kunt u contact 

opnemen met Jenneke Don (coördinatie inhaal-uur; j.don@schoter.nl) of met de coördinator / 

teamleider van uw zoon / dochter.  

 

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. A. van Waveren 

teamleider bovenbouw havo/vwo 

plv. rector 
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