Informatie voor ouder/verzorgers en leerlingen van
4 vmbo-tl

1. Hoe gaat het schooljaar eruit zien?
(Toetsweken, PTA’s, profielwerkstuk,
CE)
2. Vervolgopleiding (aanmelding MBO
uiterste datum 1 april)

Schoolexamens klas 3

u

Maatschappijleer (afgerond)

Dit cijfer gaat mee naar
definitieve cijferlijst van klas 4

u

Aardrijkskunde (vervolg in klas 4)

u

Biologie (vervolg in klas 4)

u

Geschiedenis (vervolg in klas 4)

u

Maatschappijkunde(vervolg in klas 4)

u

Nask1 (vervolg in klas 4)

Deze cijfers gaan
mee naar klas 4
(daar komen de SE
van klas 4 bij)

Schoolexamens klas 4
Toetsweken:
u

Week 44 (26 oktober t/m 30 oktober)

u

Week 3 (18 t/m 22 januari)

u

Week 12/13 (24 t/m 30 maart)

Herkansingen
Leerlingen hebben het recht om:
u Na toetsweek 1 en 2 één vak te herkansen, ongeacht het eerst
behaalde cijfer.
u Na TW3 mogen de leerlingen 2 vakken herkansen.
Herkansing TW1:
23 november 2e en 3e uur (1 herkansing)
Herkansing TW2:
Herkansing TW3:

8 februari
19 april

2e en 3e uur (1 herkansing)
2e t/m 5e uur (2 herkansingen)

Moet via magister worden aangevraagd. Kan niet via de app van
magister.
Na sluiting worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

PTA’s = Programma Voor Toetsing en
Afsluiting
u

PTA boekje omvat alle vakken die in het examenjaar
gegeven worden.

u

Bij ieder vak staat wat er per toetsweek getoetst wordt.

u

Geen enkel vak kent handelingsdelen.

u

Naast het PTA-boekje is er ook een examenreglement.
Hierin staan alle belangrijke zaken omtrent de gang van
zaken bij de afname van het SE en idem voor het CE
(centrale eindexamen), alsmede de zak-slaag regeling

u Handelingsdelen

in de derde en vierde klas
zijn allemaal voldoende afgerond
§

Klas 3 (LO en KCKV (= Kv1))

§

Klas 4 (profielwerkstuk) moet nog gemaakt worden
(wordt afgerond februari 2021)

q Profielwerkstuk (eis om te kunnen slagen)

Waar gaat het profielwerkstuk over?
ü

Moet gaan over je vervolgopleiding.

ü

Tijdens de mentorlessen wordt hier aandacht aan
besteed.

ü

Tijdpad september t/m februari

April/mei akkoordverklaring:
u

Leerlingen moeten hun cijferlijst waarmee ze het centrale
eindexamen in gaan controleren.

u

Na tekenen van deze verklaring kunnen cijfers niet meer
verandert worden. Wordt de verklaring niet getekend
gaan we ervanuit dat het goed is.

Examentraining na TW3
u

Na TW3 in april bereiden gaan de vakdocenten bezig om de leerlingen
voor te bereiden op het CE

u

10 t/m 12 mei krijgen de leerlingen examentraining (de invulling
hiervan wordt later bekend gemaakt)

Centraal Eindexamen (CE)
u

1e tijdvak 17 mei t/m 28 mei

ü

17 mei: 13.30-15.30 Nederlands

ü

18 mei: 13.30-15.30 wiskunde

ü

19 mei: 09.00-11.00 aardrijkskunde
13.30-15.30 Frans

ü

20 mei: 09.00-11.00 Maatschappijkunde
13.30-15.30 Natuur-scheikunde I

ü

21 mei: 13.30-15.30 economie

ü

25 mei: 09.00-11.00 geschiedenis
13.30-15.30 natuur-scheikunde II

ü

26 mei: 09.00-11.00 Duits
13.30-15.30 biologie

ü

27 mei: 13.30-15.30 Engels

ü

28 mei: 13.30-15.30 beeldende vormgeving (Kv2)

Centrale Eindexamen
u

Tweede tijdvak 21 t/m 23 juni
Je mag een herkansing doen (maar voor 1 vak) als je:

q

Afgewezen bent na het eerste tijdvak.

q

Cijfer wilt verbeteren.

q

Als je door omstandigheden voor een vak in het 1e tijdvak geen cijfer
hebt behaald (je bent namelijk dan dus niet geslaagd, omdat er geen
cijfer staat)

q

De data en de vakken staan net als bij het 1e tijdvak op een
(landelijk) vast moment en is voor iedereen in Nederland gelijk.

Belangrijk om goed te onthouden (staat ook
in het examenreglement/PTA)
u

Mocht uw dochter/zoon ziek zijn tijdens de toetsweek, dan dient u
iedere dag vóór 8.15 telefonisch de ziekmelding door te geven aan de
administratie.

u

Doet u dat niet dan valt uw kind in de herkansingsregeling, d.w.z. dat
hij/zij dit inplaats van een herkansing moet maken op het moment
van de officiële herkansing.

u

De gemiste toetsen moeten ingehaald worden de eerste woensdag na
de toetsweek als uw dochter/zoon volgens de regels is afgemeld (zie
eerste punt). Hierover krijgt u dan bericht via de mail van de
examensecretaris mevr. W. Twilhaar.

u

I april moeten alle leerlingen van 4 tl zich hebben opgegeven voor een
MBO opleiding, ongeacht of ze naar 4 havo gaan.

u

Overstap van 4 vmbo-tl naar 4 havo:
- je moet in 7 vakken eindexamen hebben gedaan
- alle leerlingen met 7 vakken kunnen als hun vakkenpakket aansluit
doorstromen naar 4 havo
- in januari krijgen de leerlingen die naar 4 havo willen via de
mentor een boekje die zij en de betreffende vakdocenten moeten
invullen

VRAGEN?

