
 

 

 

 

Kennisweek 2 → 6 maart tot en met 10 maart 

 
Waar moet je goed opletten? Alle klassen: 

 

- Kun je niet deelnemen aan een toets? Zorg ervoor dat je je altijd laat afmelden door een van je 
ouders/verzorgers; 

- Doe dat altijd dezelfde dag en wel vóór 8.15 uur; dat kan telefonisch (040-2969312) of 

door                     een e-mail te sturen naar absentie@novalis.nl 

- Denk eraan dat de e-mail vanaf het e-mailadres van een van je ouders/verzorgers 

gestuurd  moet worden; m.u.v. 18 jaar en ouder; 

- Als je te laat bent voor een toets dien je eerst een te-laat-briefje te halen voor toegang. Je krijgt 
géén extra tijd als je te laat komt. 
 

 Alleen voor 9AB, 10ABCDE, 11ABC en 12A: 
 

- Wanneer je een toets wilt inhalen, vul je zo snel mogelijk het online absentie- en 
hersteldmeldingsformulier in. Zoals je weet kun je dit formulier ook op de website  bij 
“Leerling/Ouder” vinden, of door op deze link te klikken (inloggen als het formulier niet verschijnt); 

- Op diverse plekken in de school hangt de QR code waarmee je ook een inhaalverzoek kunt doen; 
- De examencommissie controleert altijd of je geoorloofd afwezig was; na goedkeuring 

krijg je                 per gemiste toets een permissiebrief (P-brief): je hebt dan éénmalig het recht om 

de gemiste toets in te halen; Zonder P-brief mag je een pta-toets niet inhalen; 

- Gemiste toetsen moeten binnen 10 werkdagen worden ingehaald; 

- Kijk voor alle ‘spelregels’ in het examenreglement. 

 

Toets-protocol (zoals tijdens het examen) voor alle klassen: 
 

- In het toetslokaal zijn tassen, jassen, etuis en horloges NIET toegestaan! 
- Het tijdens de toets bij je hebben van een mobiele telefoon wordt gezien als fraude; 
- Tijdens de toets mag je géén spullen van een klasgenoot lenen; 
- Let op de instructie voor de examenstand van je GR bij wiskunde; 
- Zorg dat je op tijd bij het lokaal bent; te laat komen gaat van je toets-tijd af en je stoort anderen;  

na een half uur word je niet meer toegelaten in het lokaal; bij luistertoetsen word je             sowieso niet 
meer toegelaten; 

- Je mag het lokaal niet eerder verlaten dan de leraar/surveillant aangeeft; 
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van je werk; verlaat het lokaal niet  zonder dat je 

werk is ingeleverd / opgehaald; 
- Wees stil en rustig op de gangen; er zijn toetsen met verschillende tijden, dus houd rekening                    met 

elkaar! 
 
 

Namens alle leraren: succes met je toetsen! 
 

 
 

mailto:absentie@novalis.nl
https://forms.office.com/e/LqQ5ZLsa9w
https://forms.office.com/e/LqQ5ZLsa9w
https://www.novalis.nl/Portals/6/Objects/Onderwijs/Toetsen,%20rapporten%20en%20examens/Examenjaar%202022/Examenreglement%202022-2023.pdf

