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Info door leerlingcoördinator



- De mentor: heeft de zorg voor een klas,

1e aanspreekpunt in de begeleiding

→ mentor: verzorgt de mentorles

→ Er zijn 3 M4-klassen verdeeld over 4 mentoren 

Even voorstellen

- Leerlingcoördinator leerjaar 3 en 4 mavo: 

dhr. P. Nouws

→ Verantwoordelijk voor alle leerlingzaken

- Ook vakdocenten zijn telefonisch/per mail te

bereiken ………en zullen u ook zelf indien nodig

contacteren



EEN  ANDER GEBOUW, EEN NIEUWE START



Schoolexamenregeling

- Gestart in klas 3 mavo
- Algemene regelingen en afspraken per vak: PTA

= Programma van Toetsing en Afsluiting
- Is vorige week uitgereikt aan de leerlingen; 

staat nu al op schoolsite



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4:

Wegingen: 
• Weging in % van het totaal 

pta M3 + M4 
• Minimale weging M4: 75% 

van het totaal 
• Weging M3 + M4 is 

(uiteraard) 100% 



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4

• Drie periodes
• Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek:

→ Toetsweek 1: 17 oktober tot en met 21 oktober

Toetsweek 2: 19 december tot en met 23 december
Toetsweek 3: 6 maart tot en met 10 maart

In de toetsweek maximaal 2 toetsen per dag



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4

– toetsweek

Periode 1 Periode 2 Periode 3 CSE



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4

Periode 1 Periode 2 Periode 3

Schriftelijke SE-toetsen: 
• In de toetsweken, max. één toets per vak 

per toetsweek. Duur: 50, 100 of 120 
minuten 

• Buiten de toetsweken, max. één toets per 
vak (of 2 so’s bij MVT) per periode  
(toetsrooster roostermakers; niet inplannen in week voor 
of na toetsweek). Duur 50 minuten. 



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4

Periode 1 Periode 2 Periode 3 CSE

Overige SE-onderdelen zoals

- vaardigheidstoetsen zonder leerwerk, 

- practica

- handelingsdelen 

vallen buiten de beperking van max. 1 toets 

tijdens de lessen en 1 toets in de toetsweek per 

periode.



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4:

Een handelingsdeel 
van het schoolexamen is een kleine of grote opdracht die 
voldoende moet worden afgerond

De leerling krijgt hier dus geen cijfer voor. De beoordeling kent 
alleen de keuze tussen 'naar behoren' en 'onvoldoende'.

Voorbeelden zijn een verslag van een practicum of een 
museumbezoek, een interview met een beroepsbeoefenaar en 
een product van een praktische opdracht in de vorm van een 
artikel, film, vlog



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4

Periode 1 Periode 2 Periode 3

Herkansingen: 
• Na elke toetsweek volgt een 

herkansingsmoment waarop één toets uit de 
voorgaande periode herkanst kan worden. 

• Dat kan dus een herkansbare toets uit de 
toetsweek of een herkansbare tussentijdse toets 
zijn. 
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Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4

Periode 1 Periode 2 Periode 3
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Herkansingen: H 

• Na de laatste toetsweek kan een leerling 
4+

 

nog twee herkansbare toetsen uit heel 
M4 herkansen. 

• Dat kan dus een herkansbare toets uit 
een toetsweek of een herkansbare 
tussentijdse toets zijn. 



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4

Periode 1 Periode 2 Periode 3

h

1

h

2

h

3

H

4 

+ 

5

• Je mag ook voldoendes 

herkansen.

• Je mag meerdere herkansingen 

voor hetzelfde vak doen.

• Het hoogste cijfer telt.

Herkansingen:



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4:
Inhaaltoetsen: 
• Inhaaltoetsen worden gelijktijdig met de   herkansingen 
afgenomen 
• Inhaaltoetsen periode 1 en 2 zijn niet 

herkansbaar, uitgezonderd als onderdeel 
van de twee extra 
herkansingsmogelijkheden na de laatste 
toetsweek. 

• Inhaaltoetsen periode 3 zijn niet 
herkansbaar. 



Schoolexamens 2022-2023

Mavo 4:

Inhaaltoetsen: 
• Worden na toetsweek 1 en 2 

gelijktijdig ingeroosterd met de herkansingen. 
• Worden na toetsweek 3 volgens een 
rooster op 2 (of 3) dagen afgenomen. 



Format PTA klas 4

Voorbeeld: elk vak heeft een PTA



EXAMEN = jezelf aan

AFSPRAKEN houden

• Onregelmatigheden (absentie, te laat komen, 

te laat inleveren, fraude….) →

examencommissie

• Klacht → examencommissie

• Bezemmiddagen (…..en avonden!) om 

gemiste toetsen/examenopdrachten in orde

te kijgen

Dhr. Nijssen

Dhr. Godschalk

(examensecretaris)

Dhr. Nouws 

Mevr. Jongenelen



PRAKTISCHE PUNTEN

• AFSPRAKEN :                                          
opdrachten op tijd inleveren,

• AFWEZIGHEID BIJ ZIEKTE E.D. 
ouders telefonisch/digitaal melden  

• AFWEZIGHEID bij PTA
vooraf leerlingcoördinator inlichten

tandarts/orthodontist/huisarts/brommercertificaat

→Niet op tijden van PTA!!!!!!



DE WEG NAAR HET EINDCIJFER 
PER VAK

•1   schoolexamen  (s.e.) → 50% eindcijfer

eindcijfer op 1 decimaal

•2   centraal examen (c.e.) → 50% eindcijfer
eindcijfer op 1 decimaal



MAATSCHAPPIJLEER,
een status aparte

•Verplicht

•In 4mavo afgerond

•geen centraal examen (c.e.), maar →

eindcijfer s.e. is definitief eindcijfer en telt als 
volwaardig cijfer bij de examenuitslag !!

•Een afgeronde 7,0 zorgt voor compensatie  



NAAR HET CENTRAAL EXAMEN IN
MEI 2023

•7 of 8 examenvakken

•schoolexamencijfers staan vast

•per vak moet alles afgesloten zijn 
❑ziekte …vervelend
❑niet ingeleverd

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.het-spectrum.nl/images/Nieuwe map/ezel.gif&imgrefurl=http://www.het-spectrum.nl/links.htm&usg=__z-LgMIgv1Sv9gebkZ41085PCN7k=&h=83&w=77&sz=6&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=5RkoI658rBbOUM:&tbnh=75&tbnw=70&prev=/images?q=ezel+cartoon&hl=nl&sa=N&um=1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img268.imageshack.us/img268/7804/stom.jpg&imgrefurl=http://curlyisrunning.web-log.nl/curlyisrunning/2009/06/index.html&usg=__IAsfLKdkogtj-3mniby0b2Zmqzo=&h=187&w=280&sz=8&hl=nl&start=291&um=1&tbnid=I_n62ZGWc7A6BM:&tbnh=76&tbnw=114&prev=/images?q=stom&ndsp=18&hl=nl&sa=N&start=288&um=1


AANGESCHERPTE EXAMENEISEN

•Eindcijfer Nederlands minimaal 5,0

•Gemiddeld CE-cijfer onafgerond een 5,5 of 
hoger? 

→Nee: examenkandidaat is direct gezakt

→Ja   : bepaling geslaagd of niet geslaagd via 
de geldende uitslagregels (zie examenregeling 
2022-2023)



UITSLAGREGELS

•7 of 8 examenvakken

GESLAAGD:

•alle vakken 6 of meer

•1 x 5 en andere vakken 6 of meer

•1 x 4 en andere vakken 6 of meer    
waarvan minimaal 1 x 7 of hoger

•2 x 5 en andere vakken 6 of meer 
waarvan minimaal 1 x 7 of hoger



UITSLAGREGELS, 
meer eisen

CKV moet zijn →GOED of VOLDOENDE

LO moet zijn   →GOED of VOLDOENDE

PROFIELWERKSTUK moet zijn

→GOED of VOLDOENDE

LOOPBAANDOSSIER moet zijn 

→GOED of VOLDOENDE

http://www.ict4us.com/popular/caricatures/pag.php?img=Julia+Roberts


informatie-avond 2 havo september 2009

VRAGEN?



Neem in eerste instantie contact 

op met de mentor, de spin in het 

web bij de begeleiding van uw 

zoon/dochter.
U kunt nu naar de mentor 

van uw zoon/dochter.

M4A  - dhr. Rommens lokaal E118 

M3B  - mevr. Dekkers     lokaal E119

M4C  - mevr. Balemans lokaal E117

M4C - mevr. Sloekers lokaal E117



De kleine school, voor grote dromen!


