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Aan de leerlingen van 1H/V, 2H/V, 3H/V, 4H/V en 5V. 

Eindhoven, maart 2023 
 

INSTRUCTIES LEERLINGEN 2e PROEFWERKWEEK  

VAN WOENSDAG 22 MAART TM WOENSDAG 29 MAART. 

 

De proefwerken vinden plaats op uiteenlopende tijden, dus niet volgens het normale rooster. Kijk goed 
in Magister wanneer je bij een toets aanwezig moet zijn. Er wordt gewerkt in periodes van 50 of 100 
minuten. Bij VIP in het rooster van klas 1 en 2 wordt er een CITO toets afgenomen. Hierover volgt aparte 
informatie vanuit de afdeling. 

 
1. Gang van zaken tijdens de toets:  

 

• Leerlingen leggen hun tas voor in het lokaal en hun mobiel op stil in de bak.  

• De leerlingen met een faciliteitenpas gaan aan de raamkant zitten. Zij krijgen extra tijd (8 
minuten bij een 50 minuten toets, en 15 minuten bij een 100 minuten toets).  

• Leerlingen die gebruik maken van een laptop van school i.v.m. recht op faciliteiten halen 
deze zelf op bij de mediatheek. Indien zij ook gebruik maken van spraaksoftware nemen ze 
van thuis bekabelde oortjes of een koptelefoon mee. 

• Na 50 minuten-toetsen verlaten de leerlingen die geen extra tijd hebben het lokaal rustig, zij 
mogen tussendoor niet weg. 

• Bij 100 minuten-toetsen mogen leerlingen het lokaal tijdens de toets verlaten, maar niet 
tijdens de eerste 30 minuten en niet tijdens de laatste 15 minuten. De surveillant meldt dit 
voor aanvang van de toets aan de leerlingen. Ook hier verlaten de leerlingen zonder extra 
tijd het lokaal rustig na 100 minuten. 

• Als je eerder klaar bent en het lokaal (nog) niet mag verlaten lees je een boek of werk je aan 
een ander vak (zonder mobiel). Je bent in ieder geval stil zodat je de andere leerlingen niet 
stoort. 

• Gedurende de proefwerktijd is verblijf in de gangen niet toegestaan.  
 

2. Te laat komen: Leerlingen die te laat zijn mogen niet langer doorwerken aan hun toets. 
3. Absentie: Ziekmelding behoort door de ouders in Magister te worden geregeld, net als bij een 

gewone les. Zo niet, dan ben je ongeoorloofd afwezig. 
 
Na overleg met het bestuur van de leerlingenraad is besloten om voor het einde van de PWW nog geen 
cijfers in Magister te zetten. Iedere leerling krijgt ook een inzetcijfer. Deze zijn met ingang van dit 
schooljaar zichtbaar voor alle leerlingen en hun ouders. 
 
Kom op tijd. Veel succes met de toetsen! 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 


