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INLEIDING 
 
 
Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van het examenreglement Tongerlo en verwijst naar de 
betreffende artikelen van dit reglement. 
 
De examensecretaris en examencommissie 
 

1. Voor de taken en bevoegdheden van de examensecretaris en examencommissie wordt verwezen naar 
hoofdstuk II, artikel 6, 7 en 7a van het examenreglement Tongerlo.  

2. Contactgegevens examensecretaris Norbertus Gertrudis Mavo: 
a. Joost Godschalk (ad interim) 
b. Vincentiusstraat 53 4701 LN Roosendaal 
c. 0165-792200 
 

3. De examencommissie bestaat uit: 
a. Peter Nouws 
b. Jeroen Nijssen 
c. Cindy Jongenelen 

 
4. Contactgegevens examencommissie: 

a. Vincentiusstraat 53, 4701 LN Roosendaal 
b. 0165-792200 
c. examencommissie@ngmavo.nl 

  



 

 

HOOFDSTUK I PRAKTISCHE REGELS DIE GELDEN BIJ HET EXAMEN 

Rooster van toetsen en afspraken 

Leerjaar 3: 
In leerjaar 3 worden alle schoolexamentoetsen afgenomen tijdens de drie toetsweken. 

 

Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de toetsweken ontvangen de leerlingen het rooster van 
toetsen, waarop duidelijk is aangegeven op welke dag, op welk tijdstip, van welk vak een toets wordt 
afgenomen. Ook wordt vermeld hoe lang een toets duurt. Het lokaaloverzicht wordt uiterlijk een 
week tevoren bekend gemaakt. 

 
Enkele onderdelen van het schoolexamen kunnen ook buiten de toetsweken getoetst worden. Het 
betreft dan vaardigheden zoals luistertoetsen, practica en praktisch werk. 

 
Bij het onrechtmatig afwezig of te laat zijn zullen de maatregelen genomen zoals vermeld in artikel 9, 
van het Examenreglement tongerlo.  

 
Afspraken met arts, fysiotherapeut, e.a. dienen gepland te worden buiten de tijdstippen van de 
toetsen. 
Wanneer dit niet zo geregeld kan worden nemen de ouders/verzorgers uiterlijk een week van 
tevoren contact op met de examencommissie om de mogelijkheid van een ander toetsmoment af te 
spreken. 
Bij onvoorziene omstandigheden dient direct contact opgenomen te worden met de 
examencommissie. 

 
De leerling dient zich te houden aan de met de betrokken docent gemaakte afspraken met 
betrekking tot de data waarop boekenlijsten, verslagen en dergelijke ingeleverd dienen te worden of 
leesboekjes gelezen moeten zijn. 
Gemiste schoolexamentoetsen worden op vaste momenten afgenomen die in de jaarplanning 
opgenomen zijn. 

 
Voor de leerling die zich aan enige afspraak betreffende toetsen (of deeltoetsen) onttrekt of zich niet 
houdt aan de vastgestelde data voor het inleveren van bepaalde ‘producten’ en derhalve niet 
voldoet aan de gestelde eisen, kan artikel 9, van het Examenreglement Tongerlo in werking treden. 

 
Leerjaar 4: 
In leerjaar 4 worden zowel schoolexamentoetsen afgenomen tijdens de drie toetsweken als buiten 
de toetsweken. 

 
Uiterlijk drie weken voorafgaand aan de toetsweken ontvangen de leerlingen het rooster van 
toetsen, waarop duidelijk is aangegeven op welke dag, op welk tijdstip, van welk vak een toets wordt 
afgenomen. Ook wordt vermeld hoe lang een toets duurt. Het lokaaloverzicht wordt uiterlijk een 
week tevoren bekend gemaakt. 
Aan het begin van elke periode ontvangen de leerlingen eveneens een rooster van tussentijdse 
toetsen. 

 
Voor elk vak mag per periode één tussentijdse toets worden afgenomen. Tussentijdse toetsen duren 
één lesuur (50 minuten). Vaardighedentoetsen zoals luistertoetsen, practica en praktisch werk vallen 
buiten de beperking van één tussentijdse toets per periode. 



 

 

 

De moderne vreemde talen (Engels, Duits en Frans) mogen naast één tussentijdse toets per periode 
eveneens twee kleine toetsen (‘schriftelijke overhoringen’) in hun Programma van Toetsing en 
Afsluiting opnemen. 

 
Bij het onrechtmatig afwezig of te laat zijn zullen de maatregelen genomen zoals vermeld in artikel 9, 
van het Examenreglement Tongerlo. 

 
Afspraken met arts, fysiotherapeut, e.a. dienen gepland te worden buiten de tijdstippen van de 
toetsen. 
Wanneer dit niet zo geregeld kan worden nemen de ouders/verzorgers uiterlijk een week van 
tevoren contact op met de examencommissie om de mogelijkheid van een ander toetsmoment af te 
spreken. 
Bij onvoorziene omstandigheden dient direct contact opgenomen te worden met de 
examencommissie. 

 
De leerling dient zich te houden aan de met de betrokken docent gemaakte afspraken met 
betrekking tot de data waarop boekenlijsten, verslagen en dergelijke ingeleverd dienen te worden of 
leesboekjes gelezen moeten zijn. 
Gemiste schoolexamentoetsen worden op vaste momenten afgenomen die in de jaarplanning 
opgenomen zijn. 

 
Voor de leerling die zich aan enige afspraak betreffende toetsen (of deeltoetsen) onttrekt of zich niet 
houdt aan de vastgestelde data voor het inleveren van bepaalde ‘producten’ en derhalve niet 
voldoet aan de gestelde eisen, kan artikel 12, van het Examenreglement Tongerlo in werking treden. 



 

 

HOOFDSTUK II PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2022-2023 
 

Stage verslag leerjaar 3 en profielwerkstuk leerjaar 4 
 

Van een stage van minimaal vijf dagen in leerjaar 3 wordt digitaal verslag gelegd. De 
eindbeoordeling moet “voldoende” of “goed” zijn. De stageplek moet passen bij het gekozen 
profiel. In leerjaar 4 schrijven leerlingen een profielwerkstuk met een studielast van minimaal 20 
uur. 
Leerlingen worden over werkwijze en regels betreffende het profielwerkstuk geïnformeerd aan het 
begin van leerjaar 4. 

 
Praktische opdrachten in leerjaar 3 en 4 

 
Iedere leerling moet ten minste twee grote praktische opdrachten van (tenminste) 10 uur uitvoeren. 
Deze opdrachten zijn gekoppeld aan activiteiten in klas 3 MAVO/VMBO t.w. 

 
LOB  binnen diverse vakken 
Binnen alle vakken is er aandacht voor loopbaanoriëntatie (LOB).  
 
Presentatieproject (klas 4) 
De beoordeling van deze praktische opdracht is opgenomen bij het vak Nederlands. 
Alle leerlingen nemen deel aan het presentatieproject. 
Iedere leerling dient een sollicitatiebrief te schrijven, zichzelf in een gesprek te presenteren 
(solliciteren), waarvan hij een schriftelijk verslag maakt en waarna een zelfevaluatie volgt. 
Alle genoemde aspecten worden bij de beoordeling betrokken volgens van tevoren vastgestelde 
criteria. 
Voor aanvang van de gesprekken (door de docent Nederlands nader te bepalen) dient een kopie van 
de sollicitatiebrief met eventuele opmerkingen, het schriftelijk verslag van het gesprek en de 
schriftelijke zelfevaluatie ingeleverd te zijn. 
Deelname aan het Presentatieproject is verplicht. 



 

 

Richtlijnen programma van toetsing en afsluiting 2022-2023 
 

 Klas 3 Klas 4 
Periodes 4 3 (periode 4 = CE) 

 
Toetsweken 3: 

-na periode 2 (19 t/m 23 december 2022) 
-na periode 3 (6 t/m 10 maart 2023) 
-na periode 4 (12 t/m 16 juni 2023) 

 
Max. 2 toetsen per dag per leerling. 

3: 
-na periode 1 (17 t/m 21 oktober 2022) 
-na periode 2 (19 t/m 23 december 2022) 
-na periode 3 (6 t/m 10 maart 2023) 

 
Max. 2 toetsen per dag per leerling. 
 

Schriftelijke SE-toetsen Alleen in de toetsweken 
 

Max. 1 toets per vak per toetsweek. 
 
 
 

Tussen 30 en 120 minuten 
 

Geen toetsen in de week voorafgaand aan de 
toetsweek. 

In en buiten de toetsweken 
 

Max. 1 toets per vak per toetsweek; max. 1 
toets per vak in de periode voorafgaand aan 
de toetsweek. 

 
Tussen 30 en 120 minuten 

 
Geen toetsen in de week voorafgaand aan 
de toetsweek. 
 

Overige SE- 
onderdelen* 

Onderdeel van het toetsrooster buiten de 
toetsweek 

Onderdeel van het toetsrooster buiten de 
toetsweek 
 

Toetsen die niet tot 
het SE behoren 

Onderdeel van het toetsrooster buiten de 
toetsweek of in de toetsweek 
 

Niet van toepassing 

Weging Weging van elk pta-onderdeel weergegeven 
als % van het totale pta M3+M4 

 
 

Maximale weging pta M3 = 25% van het 
totaal van M3 + M4 
 

Weging van elk pta-onderdeel 
weergegeven als % van het totale pta 
M3+M4 

 
Minimale weging pta M4 = 75% van het 
totaal van M3 + M4 

Herkansingen 2 herkansingen: 
-1 na periode 2 (herkansbare toets uit 

periode 1 of 2) 
-1 na periode 4 (herkansbare toets uit 

periode 3 of 4) 
 
 
 
 

Herkansingen gelijktijdig ingeroosterd 

5 herkansingen: 
-1 na periode 1 (herkansbare toets uit 

periode 1) 
-1 na periode 2 (herkansbare toets uit 

periode 2) 
-3 na periode 3 (1 herkansbare toets uit 

periode 3 en 2 herkansbare toetsen uit 
heel klas 4) 

 
Herkansingen na periode 1 en 2 gelijktijdig 
ingeroosterd, herkansingen na periode 3 
Herkansingsrooster 
 

Inhaaltoetsen Vast inhaalmoment 

Inhaaltoetsen niet herkansbaar 

Vast inhaalmoment 
 

Inhaaltoetsen niet herkansbaar, 
uitgezonderd de inhaaltoetsen van periode 
1 en 2 als onderdeel van de 2 
herkansingsmogelijkheden voor heel 
leerjaar 4. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) per vak 

 
De volgorde van de PTA’s is alfabetisch op vak. Zie de website van de school. 
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