Onderstaand erratum is ter vervanging van blz. 7 en blz. 8 uit het PTA
Leerlingenboekje 2021 – 2022, versie 10 september 2021.

EINDTOETSREGLEMENT1
1.1 Besluit
In dit eindtoetsreglement staan de formeel vastgestelde regels en afspraken
(over bijvoorbeeld fraude, herkansingen en het indienen van een beroep) die
gelden voor de examinering en diplomering van de Leon van Gelder te
Groningen.

1.2 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
‘inspectie’

de inspectie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het
onderwijstoezicht

‘directeur’

de rector of directeur van de Leon van Gelder te Groningen

‘schoolexamen’

de toetsen, praktische opdrachten, werkstukken, verslagen en
presentaties, per vak vastgelegd in het PTA

‘bevoegd gezag’

het College van Bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs
Groningen

1.3 Onregelmatigheden
1. Als een leerling zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen dan wel
ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan enige onrechtmatigheid
schuldig maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden afwezig is, niet tijdig
een praktische opdracht of handelingsdeel inlevert of afrondt, gebruik maakt
van niet-toegestane hulpmiddelen (waaronder telefoons) of andere niettoegestane communicatie , zich schuldig maakt aan (enige vorm van) fraude,
dan kan de directeur maatregelen nemen tegen deze leerling. De directeur
laat zich hierbij adviseren door de examencommissie (bestaande uit: de
decaan, teamleider jaar 1 en management assistent).
2. De maatregelen, bedoeld onder 1, zijn afhankelijk van de aard van de
onregelmatigheid en kunnen eventueel gecombineerd worden. Deze
maatregelen zijn:
1

Hiermee worden de regels bedoeld die behoren bij het schoolexamen.

a. Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen.
b. Het toekennen van de beoordeling onvoldoende voor een onderdeel
dat niet met een cijfer wordt beoordeeld,
c. Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of
meerdere onderdelen van het schoolexamen,
d. Het ongeldig verklaren van één of meerdere onderdelen van het reeds
afgelegde deel van het schoolexamen,
e. Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden
uitgereikt na een hernieuwde afname van door de directeur aan te
wijzen onderdelen van het schoolexamen.
3. Voordat de examencommissie een advies geeft aan de directeur, kan zij een

gesprek voeren met de leerling die het betreft. Dit gebeurt bij
onduidelijkheden, of op initiatief van de leerling. De leerling mag zich tijdens
dit gesprek laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarige.

4. De directeur deelt zijn uiteindelijke beslissing binnen zeven werkdagen na
constatering van de onregelmatigheid schriftelijk mee aan de leerling. In de
schriftelijke mededeling wordt gewezen op het bepaalde in dit artikel, lid 5. De
schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift verzonden aan de
ouders, voogden of verzorgers van de leerling, als deze minderjarig is, en aan
het College van Bestuur en de inspectie.
5. De leerling kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de
door het College van Bestuur in te stellen commissie van beroep. Van de
commissie van beroep maakt de directeur geen deel uit.
6. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing aan de leerling is
bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De
commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst
van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met
ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast
op welke wijze de leerling alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld de
eindtoets geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de
laatste volzin van sub d van het tweede lid. De commissie deelt haar
beslissing schriftelijk mee aan de leerling, aan de ouders, voogden of
verzorgers van de leerling als deze minderjarig is, aan de directeur en aan de
inspectie.

1.4 Samenstelling commissie van beroep
1. De in artikel 1.3 lid 5 en lid 6, bedoelde commissie bestaat uit drie leden, die in
dienst zijn van het bevoegd gezag. In de commissie zitten in ieder geval een

onderwijskundig adviseur en de bestuurssecretaris. De bestuurssecretaris zal
als secretaris fungeren. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. In
de commissie zitten geen medewerkers van de scholen van voortgezet
openbaar onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen.
2. Het adres van de commissie van beroep is:
Openbaar Onderwijs Groningen, Postbus 744, 9700 AS Groningen
e-mail: klachten@o2g2.nl

