
Toetsing periode 2 havo 4     Schooljaar 2018/2019 
 
 
Beste havo 4 leerling, 
 
Hierbij ontvang je het toetsrooster voor periode 2 van dit schooljaar. Hiermee kun je het leerwerk 
voor de toetsen goed plannen. Er zijn tussentijdse toetsen (toetsen die in een schoolwerk tijdens 
de les worden gemaakt) en toets week toetsen (toetsen die in de toetsweek worden gemaakt) 
 
De volgende afspraken gelden voor de tussentijdse toetsen: 

- In de lessen van de week waarvan het weeknummer bij het vak staat neemt het 
betreffende vak de toets(en) af (onder voorbehoud van wijzigingen). 

- In het PTA en bij je vakdocent kan je achterhalen wat de te leren toetsstof is. 
- Als je een toets gemist hebt, vult de docent in Magister INH in. Je haalt de toets z.s.m. in. Jij 

spreekt met je docent af wanneer je de toets inhaalt.   
- Inhaaltoetsen maak je, in principe, tijdens het inhaaluur op maandagmiddag bij dhr. 

Hovsibian. 
- Voor je aan een toetsweek begint dienen alle toetsen, handelingsdelen en opdrachten uit 

de betreffende periode gemaakt of ingeleverd te zijn. Dit is noodzakelijk voor een goede 
voorbereiding op de toetsweek. 
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Vak Du Vak- Vak- En Ak monde- Ne Reis- Blok Vak- Du blok Toets- Toets- 

Vak  antie antie  Fr lingen En Week  antie Fa  week week 

Vak       Bsm    Gd    

 
 
De volgende afspraken gelden voor de toetsweken: 

- Het rooster voor de toetsweken kun je vinden op de website van het CCC, onder 
downloads. 

- Als je een toets mist, vervalt een herkansing. Inhalen gaat altijd voor herkansen. 
- Herkansen en inhalen van de toetsweek toetsen gaat uitsluitend via het STIP. 
- Vaardigheidstoetsen en practica zijn niet herkansbaar (zie Algemeen Deel PTA.) 

 
Aantal herkansingen per periode 

Toetsweekperiode: 1 2 3 
Herkansingen: 2 1 0 

 
 
Veel succes bij het maken van je toetsen, 
 
Docenten 4 havo. 
 
 
 
 
 
 


