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• 28 november tot en met 2 december: toetsweek 1 

• 13 december: deadline aanmelden inhaaltoets of herkansing 

• 20 december tot en met 22 december: inhaaldagen 

Als je gebruik maakt van extra faciliteiten bij toetsen (bijvoorbeeld extra tijd), dan 

heb je hier een pasje voor. Het is handig om dit pasje altijd bij je te hebben, maar 

zeker in de toetsweek! Dat komt omdat je niet altijd je eigen docent als surveillant 

hebt. Zo kun je dan eenvoudig laten zien waar je recht op hebt. Stop hem dus 

standaard in je schooltas! 

Vanaf de aankomende toetsweek zullen (zoals al gebruikelijk is tijdens de examens) 

mobiele telefoons en smartwatches door de leerlingen worden ingeleverd. In elk 

lokaal staan speciaal daarvoor bedoelde bakken. Voor aanvang van de toets lever je 

daar je telefoon en/of smartwatch uitgeschakeld in, en na afloop van de toets kun je 

hem daar ook weer uit halen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je telefoon 

en/of horloge een dagje thuis te laten… 

 

Als je te laat bent voor een toets mag je tot uiterlijk een half uur na aanvang van de 

toets worden toegelaten. De eindtijd voor de toets blijft wel gelijk. Als je meer dan 

30 minuten te laat bent, word je niet meer toegelaten. Bij kijk- en luistertoetsen die 

uit twee delen bestaan, worden leerlingen die te laat komen pas in de pauze tot het 

tweede gedeelte toegelaten.  

Met ingang van dit schooljaar zijn er een aantal aanpassingen in het 

examenreglement met betrekking tot inhalen en/of herkansing. Zo geldt 

bijvoorbeeld dat het hoogste cijfer telt bij het herkansen van een toets. Het 

examenreglement is te vinden op de site. In principe geldt nog steeds dat je jouw 

herkansing moet inzetten als je absent was bij een toets, bijvoorbeeld omdat je ziek 



was. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk op deze regel, dat hangt samen met de 

reden van de absentie. Om te bekijken of jij zo’n uitzondering op de regel bent moet 

je (liefst vooraf) contact opnemen met de examencommissie. Ook voor leerlingen 

met een aangepast rooster is deze regel niet van toepassing.  

Alle inhaaltoetsen en herkansingen moeten aangevraagd worden via dit formulier 

op de site. Per toets moet er één formulier worden ingevuld.  

De examencommissie heeft haar werkplek achterin de gang bij de receptie. We zijn 

daar vaak aanwezig, je kunt dan gewoon binnenlopen met alle vragen over PTA’s, 

herkansingen, examens en alle andere zaken die met het examentraject te maken 

hebben. Mailen kan natuurlijk ook naar: examencommissie@kgcnijmegen.nl. 

Vermeld dan altijd je volledige naam en klas.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de examencommissie, 

 

T. Bernsen 

L. Bongers  

B. Maduro 
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