
 

 

 

 

Stappenplan gemiste PTA toets ouders 

Bij het missen van een toets kunnen zich verschillende situaties voordoen. Het kan zijn dat 
uw kind een geldige reden had voor de absentie, in dat geval ontvangt u een e-mail waarin 
staat dat uw kind geoorloofd verzuim had tijdens de toets. Wanneer er in Magister geen 
geldige reden is voor de absentie, ontvangt u een e-mail waarin staat dat er sprake is van 
ongeoorloofd verzuim.  

Wat van u verwacht wordt, verschilt per situatie. Hieronder een stappenplan voor u per 
situatie beschreven. Deze procedure geldt alleen wanneer de gemiste toets mee telt voor 
het Schoolexamen cijfer. Bij het missen van overgangstoetsen wordt een afspraak gemaakt 
bij de docent.  

Situatie 1: uw kind heeft een geldige reden voor de absentie 

1. Uw kind is afwezig tijdens een toets, de docent controleert in Magister of er een 
reden voor de afwezigheid is en constateert dat er een geldige reden voor is. Bijv. 
ziekte. 
 

2. De docent stuurt u een e-mail waarin staat dat uw kind afwezig was tijdens een PTA- 
toets en dat het verzuim geregistreerd staat als verzuim geoorloofd. Ook wordt de 
datum vermeld voor het eerstvolgende inhaalmoment. 
 

3. U hoeft deze mail niet te beantwoorden en geeft de datum van het inhaalmoment 
door aan uw zoon of dochter. 
 

4. Uw zoon of dochter gaat naar het inhaalmoment op de vrijdagmiddag vanaf 15.20 
uur en maakt de toets. 

Per inhaalmoment mag niet meer dan 1 toets ingehaald worden. 

 

Situatie 2: uw kind is afwezig tijdens een PTA-toets zonder geldige reden 

 

1. Uw kind is afwezig tijdens een toets, de docent controleert in Magister of er een 
reden voor de afwezigheid is en constateert dat er geen geldige reden is voor het 
verzuim. 
 



 

 

2. De docent stuurt u een e-mail waarin staat dat uw zoon of dochter afwezig was 
tijdens een PTA-toets en dat het verzuim op het moment van de toets geregistreerd 
stond als verzuim ongeoorloofd. In deze mail wordt u gevraagd om binnen 5 
werkdagen te reageren met de reden van absentie. 
 
De toets wordt in de tussentijd klaargelegd voor het eerst volgende inhaalmoment 
op de vrijdagmiddag om 15.20 uur. 
 

3. Uw zoon of dochter haalt de toets tijdens het eerst volgende inhaalmoment op 
vrijdagmiddag in.  
 

4. U stuurt binnen 5 werkdagen een reactie op deze mail met daarin de reden van 
afwezigheid, ook wanneer u niet weet wat de reden van afwezigheid was. U noteert 
dan: reden onbekend. 
 

5. De vakdocent controleert hierna of uw reactie verwerkt is. Is er nog steeds sprake 
van ongeoorloofd verzuim, dan wordt de toets overgedragen aan de 
examencommissie.  
 

De examencommissie zal in dat geval besluiten om het resultaat van de toets niet mee te 
laten tellen en in plaats daarvan een 1,1 in te laten voeren. U wordt hierover geïnformeerd 
via een brief of e-mail. Wanneer een 1,1 gegeven is voor een toets, houdt dit in dat de 
leerling de toets niet meer mag inhalen. 

Het is dus van groot belang dat toetsen altijd ingehaald worden en ziekmeldingen of 
afspraken buiten school tijdig worden gemeld.  

 

Mocht u vragen hebben over deze procedure, neem dan contact op met de 
examensecretaris door een e-mail te sturen naar: examens@my-college.nl  
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