
Verzoek herkansing 2017-2018 
Leerjaar 3 en 4 
Hoe ziet de herkansingsregeling eruit? 
Iedere leerling, van leerjaar 2 - 4 krijgt twee keer per jaar de mogelijkheid om (per herkansingsmogelijkheid) 
maximaal 2 toetsen(over alle vakken gerekend, dus maximaal 4 toetsen per jaar) te herkansen. De eerder behaalde 
toetscijfers hoeven niet noodzakelijkerwijs onvoldoende te zijn. Ook verbetering van een cijfer behoort tot de 
mogelijkheden. Het hoogste cijfer geldt. In leerjaar 3 heeft het de voorkeur om SE toetsen te herkansen, zij tellen 
immers volgend jaar ook mee. Andere toetscijfers mogen natuurlijk ook.  
 
Wanneer is de herkansing? 
De eerste herkansing is voor leerjaar 3 en 4 is op vrijdag 26 januari van 14.05 – 16.35. Docenten zouden alle 
behaalde toetscijfers uiterlijk vandaag (woensdag 17 januari) invullen in Magister.  
 
Hoe wordt het georganiseerd? 
Dit aanvraagformulier “verzoek herkansing” wordt op tijd ingeleverd, uiterlijk maandag 22 januari om 16.00 uur.  
Het formulier wordt volledig ingevuld, ondertekend door leerling en ouders en bij de mentor ingeleverd. Die 
neemt de formulieren in van de hele klas en geeft de aantallen zo spoedig mogelijk door aan de leerjaarcoördinator. 
 
Er komt een speciaal rooster voor de herkansingsmiddag waarop je kan zien wie, waar moet zijn.  
 
Bij ongeoorloofd verzuim bij de herkansing vervalt onherroepelijk de herkansingsmogelijkheid. 
Bij geoorloofd verzuim, zal de herkansing, in een individuele afspraak met de leerling, door de vakdocent worden 
afgenomen. 

 
Naam:  ____________________________________________________________________ 
 
Klas:  ________________________ 
 
 
Ik wil graag deze periode de volgende toets(en) herkansen(maximaal 2). 
 

Vak 
Huidige 

cijfer 

Toetsnummer  
(zie magister) of 

hoofdstuk 
 

Paraaf 
Vakdocent 

   

 

   

 

 
 
 
_____________________________________                  _____________________________________ 
(handtekening leerling)             (handtekening ouder/verzorger)  

 
Ga naar je vakdocent en bespreek welke toets je wil inhalen. De Kijk- en Luistertoetsen van Nederlands 
kunnen, i.v.m. fraudegevoeligheid, niet herkanst worden. De vakdocent zet zijn/haar paraaf als 
controle. Het formulier zo spoedig mogelijk (en ondertekend door jou en je ouder/verzorger) inleveren 
bij je mentor. Bespreek zelf met je vakdocent wat en hoe je het beste kunt leren voor deze toets.  
 

Veel succes met je herkansing! 


