
Leesdossier Engels: deadline en procedure 
Zoals bekend moeten alle leerlingen voor Engels een digitaal leesdossier inleveren. 
De belangrijkste informatie over dit leesdossier volgt hieronder. 
 
Deadline: 28 februari 2019, 23.59 uur 
Gezien de ruime hoeveelheid tijd die de leerlingen hebben zal de deadline strikt worden 
toegepast met de computerdatum en –tijd van het moment van ontvangst als 
uitgangspunt. Inleveren na de deadline resulteert in een cijfer 1.0. Wij raden alle 
leerlingen aan niet te wachten tot de laatste dagen met het inleveren van hun dossier om 
problemen te voorkomen. Voor alle duidelijkheid: inleveren via e-mail wordt niet 
geaccepteerd.  
 
Daarnaast zijn leerlingen te allen tijde, ten minste tot het eind van een lopend schooljaar, 
verplicht een back-up van hun leesdossier te hebben zodat zij op aanvraag van de docent 
per omgaande hun leesdossier kunnen overleggen. Na de deadline voor het inleveren 
van de leesdossiers zal de docent binnen twee weken controleren of de leesdossiers 
correct in SOM zijn geüpload. Mocht dat niet het geval zijn dan krijgt de leerling per e-
mail het verzoek om binnen 24 uur het leesdossier nogmaals in SOM te zetten en het 
dossier ook per mail naar de docent te sturen. Binnen twee weken na de deadline zullen 
leerlingen ook de door hen gelezen boeken dat jaar de titels en schrijvers moeten 
noteren op een klassenlijst. 
 
Sjabloon 
Er zijn drie sjablonen voor het leesdossier: een voor leerjaar 1 en 2, een voor leerjaar 3 
en 4 en een voor leerjaar 5 en 6. Deze sjablonen hebben de leerlingen via e-mail 
ontvangen en deze zijn besproken in de Engelse les. Het gebruik van het van toepassing 
zijnde sjabloon is verplicht.  
 
Cijfer 
Het leesdossier wordt beoordeeld met een cijfer dat wordt vastgesteld aan de hand van 
een normeringsmodel dat in de Engelse les wordt besproken en dat de leerlingen wordt 
toegezonden per e-mail. Het cijfer voor het leesdossier telt mee in het PTA (deel van het 
combinatiecijfer) dan wel in het PTD (in periode 3). Herkansen van het leesdossier is 
niet mogelijk. 
Voor het bepalen van het cijfer kiest de docent één van de door de leerling gelezen 
boeken; de verwerking van dat boek wordt beoordeeld met een cijfer en dat cijfer is het 
cijfer voor het hele leesdossier. Leerlingen moeten er dus voor zorgen dat alle gelezen 
boeken met een constante kwaliteit worden verwerkt in het leesdossier. 
In een aantal situaties krijgt de leerling een 1.0 voor het leesdossier: 
 bij inleveren na de deadline; 
 als het leesdossier niet volledig in het Engels is opgesteld; 
 als het van toepassing zijnde sjabloon niet is gebruikt; 
 als het leesdossier minder dan 3 boeken bevat; 
 bij bewezen plagiaat en/of collusie, waarbij alle betrokken partijen een 1.0 krijgen; 
 wanneer de inhoud van het leesdossier zodanig is dat het dossier niet serieus kan 

worden genomen; 
 alleen van toepassing op doubleurs: Leerlingen die een jaar overdoen (of dat nu jaar 

1 is of een examenjaar) mogen in hun tweede run niet dezelfde boeken lezen als in 
hun eerste run van dat schooljaar. 



Wij hopen dat deze informatie ouders, verzorgers en leerlingen inzicht geeft in de 
procedure voor het leesdossier Engels. 
Wij wensen alle leerlingen vooral veel leesplezier en kijken uit naar interessante 
leesdossier met uiteenlopende leeservaringen van onze leerlingen. 
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