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lnleiding

Beste leerling/examenkand idaat en ouders/verzorgers,

Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en centrale examens.
Deze schoolexamens beginnen al in het jaar voordat je examen gaat doen

In dit document vind je het examenreglement en het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA).

Het examenreglement is een aanvulling op het landelijk geldende examenbesluit.
Dit examenbesluit is te lezen op www.examenblad.nl.
Het examenreglement geeft aan welke rechten en plichten de school heeft en welke jij hebt
als examenkandidaat. Het is dus belangrijk dat je dit reglement goed leest.

De schoolexamens bestaan uit verschillende onderdelen die per vak beschreven worden in
het PTA.

Je docenten en de schoolleiding wensen je veel succes toe!

NB.
Dit examenreglement is met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het
voorkomen dat er type- of drukfouten instaan. ls iets onduidelijk? Doe dan altijd navraag bij
de secretaris van het eindexamen.
Overalwaar de leerling staat, kan ook de leerlinge gelezen worden.
Overal waar hij staat, kan ook zr¡ gelezen worden
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Begrippenlijst

Afdelingshoofd Afdelingshoofd van het betreffende leerjaar 3 en 4, Marianne
van Eck

Algemeen directeur Algemeen directeur van Melanchthon Christelijke
Scholengemeenschap voor Voortgezet Ondenvijs, ApriI van
Loenen

Bevoegd gezag De Raad van Bestuur van CVO

Examensecretaris Personeelslid dat door de vestigingsdirecteur is aangewezen
om de gang van zaken rondom de examens te bewaken en
mede de uitslag vaststelt, Monique Apeldoorn

School Melanchthon Business School

Vestigingsdirecteur Directeur van de vestiging, Cees de Jong

Vestigingsdirectie De vestigingsdirecteur en indien van toepassing adjunct-
directeur van de vestiging, André Molenaar

Artikel I Examenbesluit
Dit examenreglement is een aanvulling op het landelijk geldende examenbesluit. Dit
examenbesluit is te lezen op www.examenblad.nl (zoeken op 'eindexamenbesluit') of in te
zien op school.
Vanuit dit examenbesluit is elke school verplicht een examenreglement te hebben waarin
school specifieke afspraken zijn vastgelegd.

Artikel 2 Eindexamen
1. Het eindexamen wordt afgenomen zoals omschreven in het eindexamenbesluit.
2. Het eindexamen bestaat uit twee onderdelen, het schoolexamen (zie artikel 3) en het

centraal examen (zie artikel 4). Voor sommige vakken hoeft enkel een schoolexamen
gemaakt te worden.

3. Voor leerlingen in de gemengde leerweg hoort een profielwerkstuk bij het eindexamen.
4. Het eindcijfer voor de vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit

de reeks 1 tot en met 10.

5. Het eindcijfer is het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het
cijfer voor het centraal examen. lndien de uitkomst van de berekening niet een geheel
getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt
cijfer naar beneden afgerond. lndien het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is,
wordt het cijfer naar boven afgerond. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld 5,49 wordt
afgerond op 5, teruvijl 5,50 wordt afgerond op 6.

6. lndien in een vak alleen een schoolexamen is afgenomen en niet tevens een centraal
examen, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer.
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7. De samenstelling van het combinatiecijfer wordt berekend door het gemiddelde van de
volgende cijfers:

. BBL en KBL: 4 beroepsgerichte keuzevakken (elk weging 1)

. GL: prof¡el beroepsgericht (weging 2) en 2 beroepsgerichte keuzevakken (elk

weging 1).

Artikel 3 Schoolexamen
1. Het schoolexamen begint bij de start van het derde leerjaar en wordt tenminste twee

weken voor het begin van het centraal examen van het betreffende vak afgesloten,

2. Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Schriftelijke of digitale toetsen (ST)
2. Mondelinge toetsen (MO of MT)
3. Praktische opdrachten (PO)
4. Handelingsdelen of handelingsopdracht (HD of HO)
5. Kleine praktische opdracht (KPO)

3. Vóór 1 oktober van het derde leerjaar en vóór 1 oktober van het vierde leerjaar wordt het
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor dat leerjaar vastgesteld en uitgereikt
aan de betreffende leerlingen. ln het PTA is opgenomen:

1. Voor elk examenvak, welke stof er getoetst wordt, op welk moment in het
schooljaar en op welke manier;

2. Voor elk examenvak, welke onderdelen van het schoolexamen herkanst kunnen
worden;

3. Voor elk examenvak, hoe het schoolexamencijfer tot stand komt;
4. lndien van toepassing: welke eisen er aan het profielwerkstuk worden gesteld.

4. Het schoolexamenwerk van elke leerling wordt verzameld in een schoolexamendossier.
5. De gemiddelden van de cijfers van de vakken in het schoolexamendossier worden op

één decimaal afgerond. lndien het tweede cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt
het eerste cijfer achter de komma naar beneden afgerond. lndien het tweede cijfer achter
de komma een 5 of hoger is, wordt het eerste cijfer achter de komma naat boven
afgerond. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld 5,44 wordt afgerond op 5,4, tenruijl 5,45 wordt
afgerond op 5,5.

6. Het periodecijfer op tussenrapportages wordt afgerond op twee decimalen. De eindcijfers
op het eindrapport worden afgerond op hele cijfers (dat wil zeggen: een 5,50 wordt een
zes en een 5,49 wordt een vijf); voor de overgang van klas 3 naar klas 4 wordt gekeken
naar de eindcijfers op het eindrapport.

7. Het schoolexamenwerk van elke leerling wordt op school bewaard tot 1 februari van het
jaar na het examenjaar. Dit gebeurt op de volgende manier:

1. Van schriftelijke of digitale toetsen worden opgaven, correctievoorschrift, werk van
de leerling en de cijfers bewaard.

2. Van mondelinge toetsen worden de cijfers en de protocollen aan de hand
waarvan de toetsen gehouden zijn bewaard.

3. Van praktische opdrachten worden opgaven, correctievoorschriften en cijfers
bewaard. Het werk van de leerling wordt, voor zover dat mogelijk is, bewaard. Als
het werk zelf niet bewaard kan blijven, wordt het op foto of tekening vastgelegd.

8. Bij doubleren vervallen de cijfers van het schoolexamen, voor zover ze in het betreffende
jaar zijn behaald. Cijfers uit jaren die eerder zijn afgesloten blijven geldig.

L Ten minste één week voor het begin van het centraal examen verstrekt de
vestigingsdirecteur/secretaris eindexamen elke leerling een overzicht van de resultaten
van het schoolexamen. Hierbij ziet de leerling in ieder geval:

1. Welk cijfer, of welke cijfers, behaald zijn voor het schoolexamen;
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2. De beoordeling voor de vakken waarvoor geen cijfer vastgesteld wordt, en
3. lndien van toepassing, de beoordeling van het profielwerkstuk.

10. Leerlingen en hun ouders mogen het door hun gemaakte schoolexamenwerk inzien
Hiervoor geldt de volgende procedure:

1. De vakdocent bespreekt het schoolexamen tijdens de les
2. Ouders kunnen op afspraak op school inzage krijgen in een schoolexamen

(aanvraag via afdelingshoofd en examensecretaris).

1 1. Als een leerling bezwaar wil maken tegen een beoordeling van een schoolexamentoets,
een praktische opdracht of het profielwerkstuk, neemt hij contact op met de docent en het
afdelingshoofd. Wordt er na overleg geen oplossing gevonden dan kan de leerling binnen
zeven schooldagen na de bekendmaking van de cijfers zijnl haar bezwaar kenbaar
maken bij de vestigingsdirecteur. De vestigingsdirecteur pleegt wederhoor bij de docent
en voert een gesprek met de leerling en neemt een beslissing.

Artikel 4 Centraal examen
1. Om toegelaten te worden tot het Centraal Examen van een vak, moet de leerling het

schoolexamen van dat vak, zoals beschreven in het PTA, afgerond hebben.
2. Het centraal examen is een landelijk examen, dat op verschillende manieren wordt

afgenomen, namelijk:
1. Papieren examens op een vast moment, GL (zie lid 3);
2. Flexibele digitale examens, BBL en KBL (zie lid 4)
3. Centraal schriftelijke en praktische examens, de CSPE'S (zie lid 5).

3. De examens op een vast moment vinden voor alle leerlingen plaats in van tevoren
bepaalde tijdvakken.

1. Eerste tijdvak
1. ln principe leggen alle leerlingen in het eerste tijdvak examen af in alle

vakken die zij gekozen hebben.
2. ln september van het examenjaar wordt het definitieve rooster voor het

eerste tijdvak bekend gemaakt. Hierin staan de dagen en tijdstippen
waarop de examens in de verschillende vakken worden afgelegd.

2. Tweede tijdvak
1. Het tweede trjdvak wordt gebruikt voor het inhalen of herkansen van

(centrale) examens uit het eerste tijdvak.
2. ln maart van het examenjaar wordt het rooster voor het tweede tijdvak

bekend gemaakt. Hierin staan de dagen en tijdstippen waarop de
examens in de verschillende vakken worden afgelegd.

3. ln het tweede tijdvak kunnen vakken aangewezen worden waarvoor het
examen afgenomen wordt door het College voor Toetsen en Examens. Dit
betekent dat de examens op een centrale locatie worden afgenomen in
plaats van op de school en niet door de eigen docent nagekeken worden.

3. Derde tijdvak
1. Het derde tijdvak vindt plaats in het volgende schooljaar.
2. De examens in het derde tijdvak worden afgenomen door het College voor

Toetsen en Examens. Dit betekent dat de examens op een centrale
locatie worden afgenomen in plaats van op de school en niet door de
eigen docent nagekeken worden.

4. De flexibele digitale examens vinden plaats binnen landelijk vastgestelde
periodes en bestaan uit meerdere varianten per vak.

1. Binnen de vastgestelde periodes maakt de school een eigen planning.
2. ln de planning kan de groep examenleerlingen over meerdere

afnamemomenten verdeeld worden.
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3. De planning van de digitale examens wordt ten minste drie weken
voorafgaand aan het examen aan de kandidaat meegedeeld.

4. Het CSPE is de examenvorm voor de beroepsgerichte programma's in de basisberoeps-
en kaderberoepsgerichte leenveg en voor de meeste beroepsgerichte programma's in de
gemengde leerweg en vindt plaats binnen een landelijk vastgestelde periode.

1. Binnen dit examen wordt zowel theorie als praktijk getoetst.
2. Binnen de vastgestelde periode maakt de school een eigen planning.
3. De planning van de examens wordt ten minste drie weken voorafgaand aan het

CSPE aan de kandidaat meegedeeld.
5. Het werk van het centraal examen van elke leerling wordt bewaard tot 1 februari van het

jaar na het examenjaar.

Artikel 5 Procedures rondom examens
De volgende afspraken en procedures gelden voor elke examenzitting, zowel voor
schoolexamen als centraal examen.

. Afname van het examen
Bij elk examen zijn een of meerdere toezichthouders namens de school aanwezig. Zij ziin
verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van het examen.

Leerlingen zijn tenminste 1-0 minuten voor het begin van een examen aanwezig op
school.
Leerlingen nemen alleen noodzakelijke materialen mee in het examenlokaal. Jassen,
tassen, audio-/videospelers, mobiele telefoons, etuis, etc. worden buiten het
examenlokaal gelaten.
Van tevoren wordt aan leerlingen bekend gemaakt welke hulpmiddelen zij bij het examen
mogen gebruiken. De toegestane hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld rekenmachine of
woordenboek, kunnen per examen verschillen.
De leerling mag zijn examenwerk pas inleveren na het eerste half uur van het examen.
Hij mag daarna de examenzaal verlaten tot het laatste kwartier van het examen is
aangebroken. De leerlingen die dan nog bezig zijn met het examen wachten tot zij door
de toezichthouder gevraagd worden hun werk in te leveren en mogen daarna de
examenzaal verlaten.
Voor centrale examens geldt dat leerlingen de examenopgaven pas mee mogen nemen
na de officiële eindtijd van het examen. De schoolexamens mogen niet meegenomen
worden.
Bij alle onvoorziene gebeurtenissen tijdens een examen neemt de vestigingsdirecteur, na

overleg met de toezichthouder, een beslissing gebaseerd op dit examenreglement.
Onvoorziene gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld:

1. Te laat komen van een leerling,
2. Ziek of onwel worden van een leerling,
3. Een calamiteit zoals stroomstoring, brand, etc.,
4. Het ontdekken van onregelmatigheden, waaronder fraude.

Bij onvoorziene gebeurtenissen specifiek voor digitale examens kunnen de volgende
beslissingen worden genomen:

1. De toezichthouder kan de beslissing nemen om één leerling naar een andere
computer te verplaatsen. Bijvoorbeeld bij het vastlopen van een examen. Deze
verplaatsing mag niet tot gevolg hebben dat de leerling niet de maximale
examentijd kan benutten, indien nodig wordt de eindtijd van het examen voor
deze leerling veranderd.

2. De vestigingsdirecteur kan de beslissing nemen tot het stopzetten van de hele
examenzitting. Bijvoorbeeld bij een stroomstoring of andere problemen waar
meerdere leerlingen last van hebben.

1
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2.Te laat komen b¡j het examen
1. Een leerling die maximaal dertig minuten te laat komt voor een examen wordt door de

toezichthouder toegelaten tot het examen.
2. Een leerling die meer dan dertig minuten te laat komt voor een examen valt onder de

procedure'afwezigheid' (zie artikel 5.3).
3. Voor leerlingen die te laat komen bij het examen geldt in principe dezelfde eindtijd als

voor de overige leerlingen.
1. Na overleg met de inspectie mag de vestigingsdirecteur de eindtijd veranderen

voor de leerlingen die te laatzijn gekomen.
2. ls er geen overleg met de inspectie mogelijk tijdens het examen, dan mag de

vestigingsdirecteur beslissen de eindtijd te veranderen. Deze beslissing wordt bij
de inspectie gemeld.

3. Verhindering aanwez¡gheid of inlevertermijn
1. De leerling is verplicht deel te nemen aan elk examen dat afgenomen wordt voor zijn

examenvakken en om examenwerk, zoals praktische opdrachten of het profielwerkstuk,
op tijd in te leveren.

2. lndien een leerling weet dat hij niet aanwezig kan zijn bij een examen, of zijn
examenwerk niet op tijd kan inleveren, meldt hij dit tenminste 2 weken van tevoren, of in
onvoorziene gevallen zo snel mogelijk, bij de examensecretaris en het afdelingshoofd

3. De leerling meldt zich hiervoor persoonlijk bij de examensecretaris / het afdelingshoofd
aan wie hij een briefje overhandigt waarin het volgende is opgenomen:

1. Zijn leerling-gegevens,
2. Om welk examen het gaat,
3. Wat de reden van afiruezigheid is,

4. Handtekening ouders
4. ln alle gevallen dat een leerling niet aanwezig is bij een examen of meer dan dertig

minuten te laat komt voor een examen, zal er overleg zijn tussen leerling en
vestigingsdirecteur.

1. Heeft de leerling een geldige reden voor zijn afwezigheid of te laat komen, dan
wordt er een moment vastgelegd waarop de leerling het examen kan inhalen.

1. ls de leerling afwezig bij een schoolexamentoets, dan geldt de verdere
procedure zoals deze in artikel 7, de herkansen is beschreven.

2. ls de leerling afwezig bijeen centraal examen, met uitzondering van de
flexibele digitale examens, dan kan het examen in het volgende tijdvak
ingehaald worden. Zie artikel 45 van het examenbesluit voor de
voonruaarden die hieraan gesteld worden.

3. ls de leerling afwezig bij een flexibel digitaal examen dan beslist de
vestigingsdirecteur op welke wijze het examen ingehaald wordt.

1. Als het mogelijk is, neemt de leerling deel aan een andere zitting
van het betreffende examen.

2. ls het niet mogelijk om aan een andere zitting van het betreffende
examen deel te nemen, dan kan het examen in het volgende
tijdvak ingehaald worden. Zie artikel 45 van het examenbesluit
voor de vooruvaarden die hieraan gesteld worden.

2. Heeft de leerling geen geldige reden voor zijn añrvezigheid of te laat komen, dan
geldt dit als ongeoorloofd verzuim en kan de vestigingsdirecteur maatregelen
nemen, zoals beschreven in artikel 9: onregelmatigheden.

4. Ziek of onwel tijdens het examen
1. Als een leerling ziek ol onwel wordt tijdens een examen zal de toezichthouder de leerling

apart nemen en met hem overleggen. Kan de leerling niet binnen vijf minuten verder
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gaan met het examen, dan wordt contact opgenomen met de vestigingsdirecteur.
2. De vestigingsdirecteur overlegt met de leerling over het afmaken van het examen.

1. ls de leerling ziek geworden tijdens een schoolexamentoets dan kan de leerling
deze eventueel later op de dag afmaken.

L De leerling wordt apart gehouden van zijn medeleerlingen en mag zijn
boeken of aantekeningen niet inzien totdat hij de schoolexamentoets
heeft afgemaakt.

2. Kan de leerling niet op dezelfde dag de schoolexamentoets afmaken, dan
geldt de verdere procedure zoals deze in artikel 7: herkansen is
beschreven.

2. ls de leerling ziek geworden tijdens een digitaal flexibel examen, dan kan de
leerling dit eventueel later op de dag afmaken.

1. De leerling wordt apart gehouden van zijn medeleerlingen en mag zijn
boeken of aantekeningen niet inzien totdat hij het examen heeft
afgemaakt.

2. De vestigingsdirecteur mag besluiten de leerling te laten deelnemen aan
een andere zitting van het betreffende examen.

3. ls het niet mogelijk om aan een andere zitting van het betreffende examen
deel te nemen en kan de leerling niet op dezelfde dag het examen
afmaken, dan kan het examen in het volgende tijdvak ingehaald worden.
Zie artikel 45 van het examenbesluit voor de voonvaarden die hieraan
gesteld worden.

3. ls de leerling ziek geworden tijdens een centraal examen dan neemt de
vestigingsdirecteur contact op met de inspectie.

L Kan de leerling het examen later op de dag afmaken, dan zal de
vestigingsdirecteur in overleg gaan met de inspectie.

2. ln de periode tot de leerling het examen af kan maken, zal de
vestigingsdirecteur maatregelen nemen om de leerling apart te plaatsen
en mag de leerling zijn boeken of aantekeningen niet inzien totdat hij het
examen heeft afgemaakt.

3. Kan de leerling het examen niet afmaken, dan zalde vestigingsdirecteur
aan de inspectie vragen het examenwerk van de leerling ongeldig te
verklaren.

4. Verklaart de inspectie het examenwerk ongeldig, dan kan het examen in
het volgende tijdvak ingehaald worden. Zie artikel 45 van het
examenbesluit voor de vooruvaarden die hieraan gesteld worden.

5. Materialen die mee mogen naar het examen

1. Tijdens de examens zijn de volgende materialen toegestaan:
1. Schrijfmaterialen: pen met zutarte of blauwe inkt, een tekenpotlood, een blauw en

een rood kleurpotlood.
2. Hulpmiddelen: een liniaal met millimeterverdeling, een passer, een geometrische

driehoek, een gum.
3. Een eendelig woordenboek Nederlands (niet digitaal).
4. Simpel elektronisch rekenapparaat (voor optellen, delen, vermenigvuldigen, etc.).

2. ln de exameninstructie kan per vak aangegeven zijn welke extra hulpmiddelen er
gebruikt mogen worden.
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Artikel 6 Afwijkingen rondom exam¡ner¡ng

1. Afwijkende wijze van examineren (artikel 55 Examenbesluit)
1. De vestigingsdirecteur kan besluiten een gehandicapte leerling op een añruijkende wijze

een examen af te nemen. Deze voonruaarden uit het examenbesluit gelden voor zowel
schoolexamen als centraal examen.

2. De vestigingsdirecteur besluit over de manier waarop het examen het beste afgenomen
kan worden, binnen de mogelijkheden voor de school.

3. De vestigingsdirecteur stelt de inspectie op de hoogte van de gekozen añruijkende wijze
van examineren.

2. Vervroegd examen (artikel 37 a Eindexamenbesluit)
1. Een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar kan door het

bevoegd gezag toegelaten worden tot het centraal examen in één of meer vakken, niet
zijnde alle vakken van het eindexamen. Voor deze leerling wordt een apart PTA
opgesteld.

2. Wanneer een leerling in een eerder jaar examen doet wordt het schoolexamen in dat vak
of die vakken afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die
vakken begint.

3. Wanneer een leerling in een eerder jaar examen doet, wordt het derde tijdvak
aansluitend aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door
het College voor toetsen en examens.

4. lndien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende
leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde
resultaten.

3. Examen op een hoger n¡veau (artikel 51a Eindexamenbesluit)
1. Een leerling mag, na toestemming van de school, gebruik maken van de mogelijkheid om

het eindexamen van een vak op een hoger niveau af te leggen. Voor deze leerling geldt
dan voor dat vak het PTA van het hogere niveau,

2. lndien een leerling gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van het afleggen van
eindexamen in een vak op hoger niveau kan de vestigingsdirecteur de leerling alsnog in
de gelegenheid stellen het centrale examen van het betreffende vak af te leggen in de
schoolsoort of leenrueg van inschrijving.

3. Wanneer een leerling gebruik maakt van deze terugvaloptie blijft het schoolexamencijfer
van het hogere niveau staan, tenzij hierover in het PTA voor een vak anders is bepaald.

Artikel 7 Herkansen

l. Herkansing schoolexamens
1. Herkansing vakken zonder centraal examen

1. Voor het vak maatschappijleer bestaat de mogelijkheid tot het maken van een
herkansing, wanneer een leerling een cijfer lager dan een zes heeft gehaald.

2. De leerling doet een herkansing over de gehele stof en het nieuwe cijfer, indien
hoger, vervangt het oude eindcijfer.

3. Bij añuezigheid bij een herkansing blijft het eerder gehaalde cijfer staan en vervalt
het recht op herexamen.

TI
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2. Herkansing vakken met centraal examen.

1. ledere VMBO leerling in klas 3 heeft recht op t herkansing per SE-periode. Na de

eerste periode als het cijfer lager is dan 5, na de tweede periode als het

gemiddelde cijfer voor dat vak lager is dan 5,5. Dit geldt tevens voor de HGL

leerlingen in leerjaar 2 voor de vakken waarin zij in het voorlaatste jaar examen

doen.
Deze herkansingen zijn op donderdag 18 februari en op vrijdag 2 juli.

Aanvragen herkansingen uiterlijk maandag 15 februari en dinsdag 29 juni, 12 uur

(strookje of mail).
2. ledere VMBO leerling in klas 4 en iedere HGL leerling in klas 3 heeft recht op

maximaal 2 herkansingen én een herkansing voor het beroepsgerichte vak als dit

cijfer lager is dan 5,5.

ledere HGL leerling in klas 4 heeft recht op maximaal t herkansing.

Deze herkansingen mogen niet van hetzelfde vakzijn.
De herkansingen voor het beroepsgerichte vak vinden plaats in week 12 (regelt

vakdocent).
De herkansingen voor de theorievakken zijn op dinsdag 6 april (starttijd12.30 uur)

Aanvragen herkansingen uiterlijk dinsdag 30 maart, 12.00 uur (strookje of mail).

2. Herkansing centraal examen

Elke leerling heeft het recht een centraalexamen te herkansen.Zie artikel 51 van het

examenbesluit voor de vooruvaarden die hieraan gesteld worden'
1. De leerling laat uiterlijk de dag na de bekendmaking van de examenuitslag aan de

vestigingsdirecteur (examensecretaris) weten of hij gebruik wil maken van een
herkansing en voor welk examen.

2. Voor leerlingen in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat zij twee examens
mogen herkansen, als één van de twee het CSPE is.

Artikel I Uitslagbepaling
1. Op de dag van de uitslag wordt door de vestigingsdirecteur en de examensecretaris

bepaald of een leerling geslaagd, voorlopig gezakt of gezakt is.

2. De uitslag wordt bepaald op basis van onderstaande zak- slaagregeling

1. Zak- slaagregeling
1. De kandidaat is geslaagd als:

1. Het rekenkundig gemiddelde van zijn centraal examencijfers 5,5 of hoger is.

2. hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of meer heeft behaald.

3. zijn eindcijfers aan de volgende eisen voldoen:
- alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- hij heeft één 5 en al zijn andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- hij heeft éên 4 en al zijn andere eindcijfers zijn 6 of hoger, met minstens

één eindcijfer 7 of hoger, of
- hij heeft twee eindcijfers 5 en al zijn andere eindcijfers zijn 6 of hoger, met

minstens één eindcijfer 7 of hoger.
4. Lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel met

'voldoende' of 'goed' beoordeeld zijn.

5. Hij heeft voor de beroepsgerichte keuzevakken geen cijfer lager dan een vier
gehaald.
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6. Voor gemengde (GL) of theoretische leerweg (TL): het profielwerkstuk met
'voldoende' of 'goed' beoordeeld is.

2. Als de leerling een leerwerktraject doet, is hij geslaagd als:
1. Het eindcijfer voor het beroepsgerichte profiel vak 6 of hoger is.
2. Het eindcijfer voor het beroepsgerichte keuzevak 6 of hoger is.
3. Het eindcijfer voor Nederlands 6 of hoger is.

Artikel 9 Onregelmatigheden
1. Bij onregelmatigheden mag de vestigingsdirecteur maatregelen nemen zoals bedoeld in

artikel 5 van het Examenbesluit. Voorbeelden van onregelmatigheden zijn:
1. Wanneer een leerling fraude pleegt tijdens een examen.
2. Wanneereen leerling zondergeldige reden afwezig is bij een examen.
3. Wanneer een leerling zonder geldige reden meer dan de toegestane tijd te laat is

bij een examen.
4. Wanneer een leerling zonder geldige reden examenwerk, zoals praktische

opdrachten of het profielwerkstuk, niet op tijd inlevert.
2. De maatregelen die bedoeld worden in artikel 5 van het examenbesluit zijn:

1. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het
centraal examen,

2. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen
van het schoolexamen of het centraal examen,

3. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van
het schoolexamen of het centraal examen,

4. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na
een hernieuwd examen in door de vestigingsdirecteur aan te wijzen onderdelen.

3. De vestigingsdirecteur mag per geval één of meerdere van dergelijke maatregelen
nemen. Dit kan betekenen dat een leerling één of meerdere examens in het volgende
tijdvak aflegt.

4. Wanneer een docent of surveillant tijdens van een toets die deel uitmaakt het examen
fraude of een andere onregelmatigheid constateert of vermoedt, deelt hij dit de kandidaat
mede en legt hij dit schriftelijk vast. Hij neemt het gemaakte werk in beslag en laat de
kandidaat vervolgens op een nieuw, blanco papier verder werken. De docent of
surveillant brengt de vestigingsdirecteur zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte.

5. De kandidaat krijgt de gelegenheid om schriftelijk te reageren.
6. Beide schriftelijke verklaringen worden naar de vestigingsdirecteur verzonden. De

beslissing en de eventueel genomen maatregelen van de vestigingsdirecteur wordt
schriftelijk gestuurd aan de leerling en zijn ouders. Tegelijkertijd wordt deze beslissing
aan de inspectie gemeld.

7. De leerling heeft vervolgens de gelegenheid om in beroep te gaan tegen deze beslissing.
Hij doet dit bij de Commissie van Beroep (zie artikel 10), in ieder geval binnen vijf
schooldagen nadat de beslissing van de vestigingsdirecteur bekend is gemaakt.

Art¡kel 10 Commiss¡e van Beroep
L Wanneer een leerling het niet eens is met een besluit zoals bedoeld in artikel g

Onregelmatigheden kan deze leerling beroep aantekenen.
1. Dit beroep moet worden aangetekend binnen 5 schooldagen nadat het besluit ter

kennis van de leerling is gebracht, bij de commissie van beroep.
2. 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.
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2. Wanneer een leerling het niet eens is met de gang van zaken rondom examens op de
vestiging, dan geldt de volgende procedure:

1. De leerling gaat eerst het gesprek aan met de docent van het betreffende vak.
2. Eventueel gaat de leerling naar het afdelingshoofd als hij met de docent niet tot

een oplossing kan komen.
3. Eventueel gaat de leerling naar de vestigingsdirecteur als er met het

afdelingshoofd en de docent niet tot een oplossing gekomen kan worden.
4. Tot slot kan de leerling zich wenden tot de Commissie van Beroep, in ieder geval

binnen 5 schooldagen nadat het gesprek met de vestigingsdirecteur is geweest.

3. De Commissie van Beroep is te bereiken via de Algemene Directie, Postbus 2535, 3000
CM Rotterdam, zie ook zie www.melanchthon.nl.

4. De Commissie van Beroep wordt samengesteld door de algemeen directeur en bestaat
uit ten minste drie leden waarvan altijd één lid een ouder of leerling is.

5. Medewerkers van de vestiging waarbinnen het beroep speelt maken geen deel uit van de

Commissie van Beroep.
6. De bevoegdheden en de werkwijze van de Commissie van Beroep zijn opgenomen in het

Reglement voor de Commissie van Beroep Melanchthon (zie www.melanchthon.nl)

Artikel 11 Slotbepaling
ln alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de
vestigingsdirecteur.

Artikel 12 Vaststelling en ¡nwerkingtreding
Dit reglement is, na instemming van de Melanchthon medezeggenschapsraad, vastgesteld
door de Algemene Directie Melanchthon. Het reglement treedt in werking op 1 september
2020.
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Voonrvoord

ln dit document (het PTA) staat voor elk vak beschreven uit welke toetsen het schoolexamen

van dat vak bestaat.

ln het examenreglement vind je informatie over de gang van zaken tijdens de

schoolexamens (SE's) en Centrale examens (CE's). Ook informatie over herkansingen en

hoe eindcijfers worden berekend.

Leerlingen die een vak op een hoger niveau doen, kijken in het PTA van dat vak op het juiste

niveau. Leerlingen die vervroegd examen doen krijgen hebben een apart PTA (HGL).

SE-perioden vind je in het PTA en in de planningen per vak (via vakdocent).

Welke hulpmiddelen je bij welk vak mag gebruiken hoor je van de vakdocent en/of vind je op

examenblad.nl.

Gebruikte afkortingen:

. ST = Schriftelijke toets
r MT = Mondelinge toets
. KPO = Korte praktische opdracht
. PO = Praktische opdracht
. HO = Handelingsopdracht
. MT = Mondelinge toets
. S = Schriftelijk
. Pr = Praktijk

D¡t PTA is met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen

dat er type- en/of drukfouten in staan. ls er iets onduidelijk, doe dan altijd navraag bij de

vakdocent of de secretaris eindexamen.

Na instemming van de Melanchthon medezeggenschapsraad is dit PTA op 17 september
vastgesteld door de algemene directie van Melanchthon.
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LOB basis/kader en gemengde leennreg voor PTA

ln het kader van Loopbaan Oriräntatie en -Begeleiding worden in leerjaar 3 en 4 de
vo lgende verplichte activiteiten uitgevoerd :

De lserling heeft eind klas 4 een loopbaandossrer opgesteld waarin in ieder geval de
onderdelen zijn opg@nomen die in het PTA klas 3 en 4 staan vermeld. Tevens daarín
een (eind)reflectie op deze onderdelen. Daarnaasf sfaaf het de leerlíng vrij hierin
onderdelen op te nemen die hem of haar hebben geholpen bij het verder verwerven
van de 5 loopbaancompetenfies.

Activiteit U itvoeri ng/vastleg g ing Naar bohoren
(paraaf
mentor/stage-
coördinator

LeerJaar 3:

LOB-lessen tijdens
mentorlessen

o Stage

a LOB-activiteiten bij
andere vakken

LeerJaar 4:

o LOB-lessen tíjdens
mentorlessen

¡ Stage

a Beroepenmarkt

a Loopbaandossier

Aanwezigheid en opdrachten

Aanwezigheid en diverse opdrachten,
zoals verslagen

Aanwezigheid en diverse opdrachten

Aanwezigheid en opdrachten

Aanwezigheid en diverse opdrachten,
zoals verslagen

Aanwezigheid

Alle bovenstaande zaken dienen te
worden vastgelegd via Learnbeat in het
Loopbaandossier
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profielwerkstuk voor klas 4van de gernengde leenrreg en klas 3 van Het Groene Lyceum

Een profielwerkstuk is een grote praktische opdracht en verplicht schoolexamenonderdeel in

de laatste klas van de gehrengde leenveg . Deze dient als een soort 'meesterproef'; het

profielwerkstuk wordt gemaakt over een ondenrverp uit hun gekozen profiel, Groen of D&P'

Leerlingen ontvangeñ aan het begin van hun cursusjaar op papier de handleiding

profielr,ierkstuk. ln'deze handleiding zijn het proces, stappenplan en beoordelingscriteria

opgeschreven.
Verdere opmerkingen:

a) tie leerling krijgt een kwalificatie voor het profielwerkstuk: onvoldoende, voldoende of
goed. De kwaliiicatie mag niet onvoldoende zijn, omdat een leerling dan geen diploma

kan halen.
b) Het profielwerkstuk wordt in principe gemaakt door een groep van minimaal twee en

maximaal drie leerlingen. De begeleider moet akkoord gaan met de samenstelling van

de groep.
c) Vóor alle profielwerksiukken geldt, dat bij een groepsopdracht ieder groepslid een

groepsbeoordeling én (eventueel) een individuele beoordeling krijgt. De

laatstgenoemde [eoordeling vindt plaats op basis van ziinlhaar aandeel in de

uitvoeling van de totstandkoming van het profielwerkstuk. Derhalve is het logboek een

onmisbaar onderdeel van het profielwerkstuk.
d) Tijdpad en overige zaken worden beschreven in het Profielwerkstuk- boekje

ei lndien een leerling zich niet houdt aan de uiterste inleverdatum, treedt een

vierkantrooster in weiking. Dat wil zeggen: de leerling moet naast ziinlhaar lesuren op

school aanwezig zi¡n van 8.00 uur tot 17.00 uur, totdat het profielwerksiuk is afgerond.

De ouders worden hiervan per mail op de hoogte gestold

f) lndien een leerling voor het profielwerkstuk de kwalificatie onvoldoende ontvangt,

moet deze leerling uiterlijk 10 werkdagen na de negatieve beoordeling met een

verbeterde versie komen. De verbeterde versie wordt door de begeleider binnen 10

werkdagen beoordeeld. De ouders worden hiervan per mail op d9 hoogte gesteld-

g) Er is éprake van fraude als een profielwerkstuk tot stand is gekomen door plagiaat

(minimaal 10% van de tekst). ln een dergelijk geval wordt de kwalificatie onvoldoende

ioegekend. De leerling dient vervolgens een geheel nieuw profielwerkstuk te maken.

Ouders worden hiervan per mail op de hoogte gesteld'
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Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Nederlands

Leerjaar 4

Schoolsoort BL

Schooljaar 2O2O-2A2L

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Bne01 Overgangscijfer klas 3

Duur
(min)

Eindtermen

K/2/3/s/6/7/B

Kzt3t4t5t6t7t8

Toetssoort Periode

Hele

CU TSLIS

Duur (min) Weging

60

Herkansing? Meer informatie:

nee

informatie:

nee

Week 45

Week 5 90

Week 1L oñ

Week 3 160

2
I
I

I

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

Bne0 Tekstverklaring woordenschat K2/7

Bne03 Kijk- en I uistervaardigheidstoets K4t7

Bne04 Te kstverklaring e n schrijfopd racht K3/6

Bne05 Fictiedossier

Toetssoort

ST

ST

ST

ST

2

3

2 nee
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Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Nederlands

Leerjaar 4

Schoolsoort KL

Schooljaar 2020-2021.

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Overgangscijfer klas 3

't
l

l

Eindtermen

Kl2/3/s/6/718

Toetssoort Periode

e

US

Week 45

Week 5

Week LL

Week 3

Duur
(min)

i Weging Herkansing? Meer informatie

) nee

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

Kne02 Tekstverklaring woordenschat K2/7

Kne03 Kijk- en luistervaardigheidstoets K4t7

Kne04 Tekstverklaring en schrijfopdracht K3/6

Kne05 Fictiedossier

Toetssoort Periode Duur (min) Weging 
i

Herkansing? i Meer informatie:Eindtermen

60i2
'i'

5T

ST

ST

ST

Ja

90

90

160

2

3

2

nee

Ja

nee

Kne01

K2l3l415t617t8
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Schoolexa mentoetsen per vak
Vaknaam Nederlands

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2020-202L

Leerjaar 3

Eindtermen 
i

'-_1 "

Toetssoort I Duur Weging i Herkansing? Meer informatie:
(min)

Toetsnaam lnhoud

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

Periode
l

I

I

Overgangscijfer klas 3 Kl2/3ls/6/7/8

Eindtermen

Hele
I ¿)

cursus

Toetssoort Periode Duur (min) Weging r Herkansing? I Meer informatie

Week 45

Week 5

Week 11

i

.-.---.1. -

nee

ja

nee

ja

Samenvatten, tekst, woordenschat K2/7

Gne03 Kijk- en luistervaardigheidstoets K417

GneO4 Tekstverklari ng en schrijfopdracht K3/6

90

ST

SÏ

90

90

2

3ST

Gne0L

Gne02

Gne05 Fictiedossier K2l3t4t5t6t7t8 5T Week 3 160 2 nee
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Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Engels

Leerjaar 4

Schoolsoort BL

Schooljaar 2A2O-2O21"

Leerjaar 3
*"'i--"

Toetsnaam i ln houd Eindtermen

MVl/K/1,,2,3,4,s,6,7

MVrlKl7,2,3,s

MVr/Kl1,2,3,6

MVr/K/r,2,3,4

Toetssoort Periode Duur
mt

Herkansing? Meer informatie:

nee

Cito

Spreken én gesprekken

Stagevlog - Moet Voldoende

Tekstverklaren

Beni0L

Leerjaar4

i '- "-"--" -"- "

i Toetsnaam

Ben02 Sch rijfvaardigheid

Ben03

Ben04

Ben05

Ben06 Leesvaard

r3

rdieheid

eid

LOB

Weging

1

Meer informatie:

Verjaardagskaart, ansichtkaart,

korte brief / E-mail

Herkansing?

nee

nee

nee

ja

ja

WegingPeriode

Week 45

Duur

60

ml

Week 4

Week 5

Week 49

Week 11

Toetssoort

ST

ST

MT

HO

STMVT/Kl2,3,4

MVl/K/1,2,3,7

Eindtermenln houd
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Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Engels

Leerjaar 4

Schoolsoort KL

Schooljaar 2A2A-2021.

Leerjaar 3

Toetsnaam i lnhoud Herkansing? ì Meer informatie:

Keni01 ngscijfer jaar 3

Leerjaar4

Toetsnaam ln h oud

Ken02

renóE

Sch rijfvaardigheid

Kijk- en Lu istervaardigheid

KenM Gespreksvaard igheid

, K"lo.s- j

, xe1pe 
¡

LOB

Leesvaardigheid

MVT/Kl1,2,3,7 ST Week 45 60

MVr/K/7,2,3,s ST Week 4 i 0O

Eindtermen

i wlltr/t,2,3,4,s,6,7 l

Eindtermen

MVT/K/1,2,3,6

Duur
(min)

ur
in)

; Weging

1

1

0

ì1ìnee

Meer informatie:

Korte brlef / E-mail

Cito

Spreken én gesprekken

Stagevlog - Moet Voldoende

Tekstverkl aren

1

MT Week 5 15

HO Week 49 60

60 ja

Weging

H erkansing?

Ja

nee

nee

nee

1

PeriodeToetssoort

MW/K/1,2,3,4

Week 11MW/K/2,3,4 ST



Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Engels

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2AZA-2O21,

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Geni0L Overgangscijfer jaar 3

Leerjaar4

Toetsnaam lnhoud

Gen02 Sch rijfvaardigheid

Gen03 Kljk- en Luistervaardigheid

Gen04 Gesp reksvaard igheid

Gen05 LOB

Gen06 Leesvaa

Eindtermen

MVr/K/1,2,3,4,5,6,7

Meer informatie:

Cito

Spreken én gesprekken

Stagevlog - Moet Voldoende

Tekstverklaren

HO Week 49

ST Week 11 60
_.,....-)

Herkansing?Weging

linee

Duu r
(min)

PeriodeToetssoort

Meer informatie:

Brief / E-mail

Herkansing?

ja

nee

nee

nee

ja

I

0

t

WegingDuur
(min)

60

1

t
60

15

60

Week 45

Week 4

Week 5

Toetssoort riodePe

ST

ST

MT

Eindtermen

MVr/K/7,2,3,7

MWIK/1,7,3,5

MVrlKl1,,2,3,6

MVT/K/1.,2,3,4

MVrIK/2,3,4



Schoolexa mentoetsen per vak

Vaknaam Wiskunde

Leerjaar 4

Schoolsoort BL

Schooljaar 2020-2021

Leerjaar 3

Toetsnaam

Bwi01

udlnho

ove
i

Ì

Ì

t
I

Eindtermen

wt/Kh/z/3/4/s/6/t l8

Eindtermen

wt/K/2/3/4/s ST

Toetssoort

sr/H9 , ¡g!.rogljaar ,

Duur 1 Weging
(min) j

tt

Herkansing? i Meer informatie:Periode

1

nee Hs l t/m 8

I Leervaardigheden,

i Rekenen/meten/schatten,
Verbanden, Meetkunde

Leerjaar 4

Toetsnaam

Bwi02

t-

lnhoud riodePe

45Week

Week

4/s

Week
70/1,r

Duur
(min)

90

90

Weging Herkansing? , Meer informatie:

T Ja i Verbanden, Rekenen, meten
I en schatten

, Vlakke figuren,

, Ruimlgmeetky.nde en Statistiek

G&R Hs.2,4,5 en7

Bwi03 G&R Hs. 3,6,8 en 1 wt/Kl2/3/6/1 ST

Bwi04 G&R Alle examenstof Hs. 2 t/m 8 wt/Kl3/4/s/6 ST

ja

ja



Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam Wiskunde

Leerjaar 4

Schoolsoort KL

Schooljaar 2020-2021

lnhoud

Kwi01 overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

', 
w t/ </ t/z/ z / 4 / s I 6/7 / 8 ST/HO schooljaar

Eindtermen Toetssoort

Periode Duur Weging Herkansing? : Meer informatie

nee , Hslt/m10

r3Leerjaa

Toetsnaam Toetssoort

Periode

45Wee

Week
4/s

Week
10/11

Duur
(min)

90

90

90

Weging Herkansing? : Meer informatie

Kwi02 G&R Hs. 2,4,5 en'l wt/K/213/4ls

Kwi03 : G&R Hs.3,6, 8 en L wtlKl2l3lsl6/7 ST

Kwi04 G&R Alle examenstof Hs. 2 t/m 8 wt/Kl3/4/s/6 ST

k 1 ja Verbanden, G rafieken en

vergelijkingen, Rekenen,

meten, schatten

, Afstanden en hoeken, Vlakke
; figuren, Ruimtemeetkunde en

Stat¡stie k

Lee rvaa rdigheden,
Rekenen/m eten/schatte n,

, Verbanden, Meetkunde

1 ja



erjaar 3Le

Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Wiskunde

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2020-2021

Toetsnaam lnhoud

Gwi01 overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam I lnhoud

Gwi02 G&R Hs.2,4,5en7

Gwi03 G&R Hs. 3, 6, 8 en 1

Gwi04 G&R Alle examenstof Hs. 2 t/m 8

ndtermen

wt/K/t/2/3/4/s/6/7 /8
V3

Eindtermen Toetssoort

wt/Kl2/3/4/s
v2

wtlK/2/3/5/6/7
v2

rl

r Toetssoort I Periode

ST/HO SC

Weging Herkansing? Meer informatie:Duur
(min)

'.

Weging , Herkansing?Periode

hooljaar 1. nee Hs 1tlm 10

Meer informatieJ Duur
(min)

90ST

ST

ST

Week 45

415

t

t

ja

Ja

)a

Verbanden, Grafieken en

vergelijkingen, Rekenen,

meten, schatten

Afstanden en hoeken, Vlakke

figuren, Ruimtemeetkunde en

Statistiek

Leervaa rd igheden,

I Rekenen/meten/schatten,
, Verbanden, Meetkunde

Week

Week
t0lLt

90

I1wt/K/3/4/s/6
'l v1,/4

mapeldoorn
Getypte tekst
120



BUSINESS SCHOOI.
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Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Biologie

Leerjaar 4

Schoolsoort BL

Schooljaar 2020-2021,

Leerjaar 3

ïoetsnaam lnhoud

Overgangscijfer

Leerjaar4

lnhoud

Bbi03

Bbi04

Bbios

O = Onvoldoende
V = Voldoende
G = Goed

Eindtermen

ST Week 5 1

Duur
mln

Duu r Weging
mt

O-V-G

Meer informatie:

Hslt/m6

Meer informatie:

Deze opdrachtmoet met een

voldoende worden oten

Vaardigheden en kennis m.b.t.

microscopie, preparaat, onderdelen

bloem en tekenen worden

3

Toetssoort I PeriodeEin dtermen

K2 t/m K8, KLl" en K12

Herkansing?

Nee

We$ng

3

Herkansing?

Ja

Ja

Nee

Ja

2

3

nvt

60

60

60

Periode

Week 45

Week 46

Week 6

Week 11

Toetssoort

KPO

ST

KPO

ST

k3,k4,k6,k9,k10

k2 r/m k6, v3 & v4

k3, k9,k12

kL,k2,v3,v4Beroep in beeld

H7 ademen & H8 eten

Microscopie, preparaat maken

& biologisch tekenen,

H9 bloed & H10 voortplanting

Bbi02

Toetsnaam



Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Biologie

Leerjaar 4

Schoolsoort KL

Schooljaar 2020-2021

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Kbi01 Overgangscijfer

Leerjaar4

Toetsnaam lnhoud

Kbi02 Beroep in beeld

Kbi03 H7 Ademen & eten, H8 Bloed

Kbio4 Microscopie, preparaat maken

& biologisch tekenen

Kbios H9 Gezond lichaam, H1,0

lanting & H1l- Erfelijkheid

lutie

O = Onvoldoende
V = Voldoende
G = Goed

Toetssoort Perlode Duur
ml

Week 5

Periode Duur i Weglng
ml

kI,k2,v3,v4

60

k2 t/m k6, v3 & v4 KPO Week 6 60

60

Meer informatie:

Hs 1tlm 6

Meer informatle:

Deze opdracht moet met een voldoende

worden oten

O-V-G J

i
I

3

2

Ja

Ja

Vaardigheden en kennis

preparaat, onderdelen bl

worden getoetst.

i..Ì
m.b.t. microscopie, i

oem en tekenen i
I

3

I

Herkanslng?

Nee

Weglng

3

Eindtermen

K2 t/m K8, K11 en K12 ST

Herkansing?

Ja

Nee

nvtWeek 45

Week 46

Week 11

Toetssoort

KPO

ST

ST

k3,k4,k6,k9,k10

Eindtermen

k3, k9,k12



Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Biologie

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2020-2021,

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Gbi01 Overgangscijfer

Leerjaar4

cb¡@

GbÐs

O = Onvoldoende
V = Voldoende
G = Goed

Elndtermen Duur Wegln¡
ml

3

Meer lnformatie:

Hs 1tlm 6

Herkanslng?

Nee

Periode

Week 5

Toetssoort

STK2 t/m K8, Kl-1en
K1,2

Meer lnformatie:

Deze opdrachtmoet met een voldoende
worden afgesloten

Vaardigheden en kennis m.b.t. microscopie,
preparaat, onderdelen bloem en tekenen

worden setoetst.

Herkanslng?

Ja

Ja

Nee

Ja

Weglng

O-V-G

3

2

3

Duur
(mln)

nvt

75

60

75

Perlode

Week 45

Week 46

Week 6

Week 11

Toebsoort

KPO

ST

KPO

5T

Elndtermcn

k1,k2,v3,v4

k3,k4,k6,k9,k10

k2 t/m k6, v3 & v4

k3, k9,k12

lnhoud

Beroep in beeld

H7 Ademen & eten, H8 Bloed

Microscopie, preparaat maken

& biologisch tekenen,

H9 Afweer en bescherming, H10

voortpLanting & H11 erfeliikheid

Toetsnaam

Gb'lo2

Gbto3



Schoolexa mentoetsen per vak

Vaknaam Economie

Leerjaar 4

Schoolsoort BL

Schooljaar 2O2A-2O2\

Leerjaar 3

Toetsnaam ' lnhoud

Bec01 overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam ' lnhoud

Eindtermen

Eindtermen

EClK/t/2/3/4A/48

Periode r Duur
' (min)

Toetssoort Weging ' Herkansing? . Meer informatie:

neeST

Herkansing? I Meer informatie:WegingToetssoort

Week

Week

L Pincode 3B

Hs.1, 2, 3, 4,5,6

I Consumptie

, Arbeid en productie

I lnternationale ontwikkelingen,
i Nutrrr & Milieu

Bec02

Bec03

Bec04

Pincode 48 Hs. 1 en 2

Pincode 48 Hs. 3 en 4

Pincode 48 Hs. 5 en 6

Periode

Week 5

Duur
(mln)

60

60

60

45

11

: EC/K/5A/58

t EC/Kl6l7 /8



8USìNESS SaHOûtà

Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam Economie

Leerjaar 4

Schoolsoort KL

Schooljaar 202O-2O2I

Leerjaar 3

Toetsnaam 'lnhoud

KecO1 overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

Kec02 Pincode 4K Hs. L, 2 en 3

Pincode 4K Hs. 4 en 7

Pincode 4K Hs. 5 en 6

Eindtermen

, E¡ndtermen

EclKl1./2/3/4/s

EÇ/Kh/2/3/4/s/6

EClKlu2/3/7/8

Toetssoortr Periode I Duur
I , (min)

Week 60

Week 5

r Week
1!

60

Weging ; Herkansing? r Meer informatie:

nee

Duur (min) : Weging Herkansing? . Meer informatie:

: Pincode 3K

, Hs.1,2,3,4,5,6,7,8

Consumptie,
I Arbe¡d en Productie

r 0verheid en bestuur
rlnternationale
:

. ontwikkelingen

PeriodeToetssoort

45

1

Kec03

Kec04

sï

ST

ST

160

Ja

Ja

ja



Schoolexamentoetsen per vak
Vaknaam Economie

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2020-2021

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Gec01 overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

GecO2 Pincode 4GT Hs. 1,,2.,3 en 4

r Eindtermen

Ec/K4/2/?16 
i

EÇ/K//u2/3/7/v2 i

PeriodeToetssoort

ST

Duur
(min)

Weging Herkansing? r Meer informatie:

Ja

WegingDuur
(min)

90

PeriodeEindtermen

Êc/K/1/2/3/4/s eek

eek

Toetssoort Herkansing? r Meer informatie:

1 ; Consumptie, arbeid en

productie

: Overheid en bestuur

lnternationale ontwikkelingen

Gec03

Gec04

Pincode 4GT Hs. 5 en 6

Pincode 4GI Hs. 7 en 8

Week 5 90

90

Ja



EUStNESS SCHOOT$ra'

Schoolexa mentoetsen per vak

Vaknaam Economie

Leerjaar 4

Schoolsoort HGL

Schooljaar 2O2A-2O21

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

GecO1 overgangscijfer

Toetssoort Periode Duur
(min)

Weging , Herkansing? Meer informatie:

lnhoud

Pincode 4GT Hs. 1,,2,3 en 4

Pincode 4GT Hs. 5 en 6

Pincode 4GT Hs. 7 en 8

:

Eindtermen

EC/K/1./2/3/6

Ec/K/ß/2/3/7lv2

ST Nee Pincode 3GT Hs. 1 t/m 8

I W"gins i Herkansing? Meer informatie:

i Consumptie, arbeid en
productie

, Overheid en bestuur

, lnternationale ontwikkelingen

Leerjaar 4

Toetsnaam

Gec02

GecO3

Gec04

Toetssoort ., PeriodeEindtermen Duur
(min)

90 JaWeek

Week

Week 5 90

90



BUSrNISS SCHOOT$

Schoolexa mentoetsen per vak

Vaknaam NASK1

Leerjaar 4

Schoolsoort BL

Schooljaar 2020-2021

Leerjaar 3

Toetsnaam

8n105

8n106

8n107

lnhoud

Leerjaar 4

, Toetsnaam : lnhoud

8n102

8n103

8n104

Toetssoort Periode Duur (min)

ST Klas3 Nvt

Toetssoort Periode Duur (min)

Herkansing? Meer informatie:

nee

Herkansing? informatie:

Nee

Ja

H1- Licht

H2 Krachten

HL,2,3

H4 energie
H5 elektrische energie en

veiligheid

Practicum

, H7 stoffen en materialen
H8 verkeer en veiligheid

, H4,5,7,8

Bnl-01 Overgangscijfer klas3 K2,3,4,5,6,7,9,1O,L!

Eindtermen

K7,9

K5,7,9

K5,6

K3

nee

K4,9,tO,Vt,2 neet

3

nee

Weging

2

Weging

1

3

t

3

45

90

45

120

Les

Week45

ST

ST

Les

Week5

ST

K4,5,6,9,10 ST WeekLL 90 ja



Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam NASK1

Leerjaar 4

Schoolsoort KL

Schooljaar 2O2O-202t

Leerjaar 3

Toetsnaam

KnL01 r Overgangscijfer klas3

Leerjaar 4

lnhoud

H2 Warmte, H3 Energie

H4 Elektriciteit, H9 schakelingen

, H1 Krachten, H6 werktuigen

, Practicum

,, H7,4,6,9,1O,t!

Eindtermen

K2,3,4,5,6,7,9,LO,
Lt,L2

Eindtermen

K4,5,6,10

K5,6

K9,Vt,2

K3

Toetssoort Periode Duur (min) Weging Herkansing? Meer informatie:

ST Klas3 nvt 2 nee

Toetssoort Periode Duur (min) Herkansing? Meer informatie:

Nee

ST

ST

Week45 90 3 Ja

Les Nee

ST Nee

KPO Week5 120 Nee

nhoudToetsnaam

H2,3,7,8

Kn102

Kn103

Kn104

Kn105

KnL06

Kn107

45ST

t

1

45

45Les

L

3

3

Weging

les

SÏ WeeklL 90 ja



BUSINESS SCHOOL
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Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam NASKl-

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2020-2021.

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Gn101 Overgangscijfer klas3

Eindtermen

,3,4,5,6,7,9,1O,
L1,,t2

i--

Toetssoort Periode

ST Klas3 nvt

Toetssoort

ST

ST Week45

les 45

les

ST Les

KPO Week5

n) Weging Herkansing? Meer informatie:

ì

nee i

I

Leerjaar 4

Toetsnaam

Gn102

Gn103

Gn104

Gn105

Gn106

Gn107

,8

nhoud

H2 Warmte, H3 Energie

i Eindtermen

K5,6

K4,5,6,tO,V3

Periode Duur (min) Weging Herkansing? i Meer informatie

1. Nee

Nee

Nee

Nee

.î

I
)?H 7 jal

H4 Elektriciteit, H9 schakelingen , K5,6

H1 Krachten, H6 werktuigen

, Practicum

ST

3

1

1

3

90

45

45

90

120

t Ht,4,6,9,1"0,I1 L,2,3 ST Week11 3 ja



Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam NASK1

Leerjaar 4

Schoolsoort hGL

Schooljaar 2020-2021

Leerjaar 3

Toetsnaam Toetssoort Periode Duur (min) Weging Herkansing? i Meer

ST Klas3 nvt nee

informatie

Leerjaar 4

Toetsnaam

Gn102

Gn103

Gn104

Gn105

lnhoud

H2 Warmte, H3 Energie

Eindtermen

K2,3,4,5,6,7,9,LO,
LL,12

6

i K4,5,6,10,V3

Gn101- Overgangscijfer klas3

houdln

,87H2,3

H4 Elektriciteit, H9 schakelingen K5,6

Toetssoort Periode Duur (min)

ST 45

les

ST Les

Herkansing? Meer informatie;

Nee

Eindtermen
i

I

Neeles

45ST

ja

Nee

NeeH1 Krachten, H6 werktuigen ', K9,Vt,2

Gn Praaicùm

45

120KPOL06

,8,9-VL,2,3

Weging

t

3

1)

L

3

3

90Week45

Week5

ST

Gn107 H7,4,6,9,10,11 ST Week11 i 90 Ja



Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam Nask 2

Leerjaar 4

Schoolsoort HGL

Schooljaar 2020-2021,

Leerjaar 3

Herkansing?

nee1.

Duur Weging

nvt

Periode

schooljaarSTKl213/4ls/7/8v3

Eindtermenlnhoud Toetssoort

Stof van leerjaar 3 (overgangscijfer)

Toetsnaam

Gn201"

Meer informatie:

Weging I Herkansing?
I

Week 90

Leerjaar 4

Meer informatie

ja

nee

Ja

ST Week 45 90 L

KPO Week 120 t

t

lnhoud Eindtermen
I

Toetssoort Pe riode
I

Duur

{min)

ST

K/2/3/4ls/6

K/2

K/!/2/3/4/6/718/s

Hoofdstuk tt/m4
practicum

Hoofdstuk 5 t/m 9

Toetsnaam

Gn202

Gn203

Gn2O4



Schoolexa mentoetsen per vak

Va knaa m : Aardrijkskunde

Leerjaar: 4

Schoolsoort: GL

Schooljaar 2O2O-202L

l-eerjaar 3

Toetsnaam lnhoud

Gak01

Leerjaar 4

Toetsnaam

Gak02 Weer en Klimaat

Gak03 Weer en Klimaat (onderzoek en

schrift elijke verwerking)

Gak04 Bevolking en Ru¡mte

Gak05 Water (onderzoek en presentatie)

Gak06

Gemiddelde tussentijdse SO'tjes/

: Repetities (Het laagste resultaat telt
, niet mee!)

, Eindtermen

AK/K/3 en 4 en
, AK/V11.

AK/K/I,2,3 en 4
en AK/V|Ien7

AKIK/3 en 8 en

AK/V/5

: 
^K/K12,3 

en 6 en

', AKlVf3 en!
: AK/K/3 en 6 en

^K/v/3AKIK/3,4,6 en 8

I en AK/V/1,3 en 5

i

Toetssoort Periode

ST/PO n.v.t.

Toetssoort Periode

Duur
(min)

n.v.t.

Wegi Herkansing? Meerinformatie:

Overgangscijfer

Duur (min) Weg¡ngEindtermenlnhoud

nee

Herkansing? Meer informatie:

Ketern Weer en Klimaat

K¿tern Weer en Klimaat

Katern Bevolking en Ruimte

nee Katern Water

Katern Water

Katernen Arm en Rijk,

Bronnen van Energie en

Grenzen en ldentiteit

Katernen Weer en Klimaat,

Bevolking en Ruimte, Water en

topograf¡e

Week 45

Oktober
2020

Week 5

Week 1.L

Gedurende
schooljaar

90

r20

9O

1,20

90

15-80

3

KPO nee

WeekWater

Gak07 nee



Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam Duits

Leerjaar 4

Schoolsoort GL + HGL

Schooljaar 2O2O-202I

Leerjaar 3

Toetsnaam

Gdu01 overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam i lnhoud

Gdu02 :Gespreksvaardigheid

Gdu03 jk- en luistervaa rdigheid

i ldioom

; (examenwoorde_nschat deel 2)

lschrijfvaardighe¡d

:

i

Periodenhoud Eindtermen

MwlK/t
Mw/K/2
MVrlvl

Eindtermen

Mltr|/K/6
Mvrlv/4
Mw/v/

Togtssoort

n.v.t.

Duur (min)

n.v.t.

Weging Herkansing? I Meer informatie:

nee Oriëntatie op leren

Basisvaa rdigheden;
Kennis van land en

n.v.t L en werken;

samenleving

Toetssoort Periode

MT Week 45 15

ST (Cito) Week 90

HO n.v.t

ST 60

Weging Herkansing? Meer informatie:

Gespreksvaa rd igheid

Verwerven, verwerken en

verstrekken van informatie
Kennis van land en samenleving

uYr

.j

t nee

nee Luister- en kijkvaardigheid

Kennis van land en samenleving

MVr/K/s
Mw/v!

MVT/K/3Gdu04

cduós I

Week

Week t

nee i Leervaardigheden in de moderne

ja

vreemde talen

Schrijfvaa rdigheid

Verwerven, verwerken en

verstrekken van informatie
Kennis van land en samenleving

i -'
I Mw/K/7
i Mw/vl4
l Mwlv/



BUSINTSS SCHOOL
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Schoolexa mentoetsen per vak
Vaknaam Groen - Profiel

Leerjaar 4

Schoolsoort BL

Schooljaar 2020-202I

Leerjaar 3

Toetsnaam i lnhoud

PGB01" I
overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

Meer informatie:

Lesstof periode 3

Meer informatie:

Groene productie
Tussenproductie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving
Groenvormgeving en

verkoo
Groene productie
Tussenproductie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving
Groenvormgeving en

verkoo
Groene productie
Tussenproductie en verkoop
Vergroe ning stedelijke
omgeving
Groenvormgeving en

PGBO2 Zie modules Learnbeat

PGBO3 Zie modules Learnbeat

PGBO4 Zie modules Learnbeat

P/Gr/1,2,3,4

P/Gr/1,2,3,4 S+Pr

ja

Ja

JaWeek 10 r20

Herkansing?

JaII t20

Periode Duur (min) I Weging

S+Pr

ToetssoortEindtermen

Herkansing?Weging

1

I

Duur (min)Periode

120 1

I

44Week

Toetssoort

S+Pr

r20Week 45+Pr

Eindtermen

P/Gr13.,2,3, 4



EUSINËSS SCHOOL
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Schoolexamentoetsen per vak
Vaknaam Groen - Profiel
Leerjaar 4

Schoolsoort KL

Schooljaar 2020-2021,

Leerjaar 3

Toetsnaam ì lnhoud

PGKOl"

)

1

1

't''.-

. OVe

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

rgangscijfer

Eindtermen Meer informatie:

Groene productie
Tussenproductie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving
Groenvormgeving en

Ja Groene productie
Tussenproductie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving
Groenvormgeving en

verkoo
Groene productie
Tussenproductie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving
Groenvormgeving en

verkoop

i PGKO2 Zie modules Learnbeat

PGKO3 Zie modules Learnbeat P/Gr/L,2,3,4

PGKO4 Zie modules Learnbeat

!

I

,,/

Week 10 120

Herkansing?

ja

Weging

1

Duur (min)

120

PeriodeToetssoort

S +Pr

Eindtermen Meer informatie:

Lesstof periode 3

Herkansing?

ja

Ja

Weging

t

1_

1

)nDPeriode (miuur

t20Week 44

Toetssoort

S+Pr

1204kWeeS+Pr

S+Pr

P/Gr/1,,2,3, 4

PlGr/1,2,3,4



BUSINESS SCHOOL.
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Schoolexa mentoetsen per vak

Vaknaam Groen - Profiel

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2020-2021,

Leerjaar 3

Toetsnaam lnhoud Eindtermen Toetssoort Periode Duur (min) Weging Herkansing? Meer informatie

Lesstof periode 3

Eindtermen Duur (min) Meer informatie

PGG01 Overgangscijfer

Leerjaar 4

Toetsnaam nhoud

PGGO2 Zie modules Learnbeat

PGG03 : Zie modules Learnbeat

I PGGO4 Zie modules Learnbeat

120443l)/cP S+Pr We ek

S+Pr Week 4 120

S+Pr 10 120

7

T

Ja

Ja

Tussenproductie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving

Tussenproductie en verkoop
Vergroe ning stedelijke
omgeving

Tussenproductie en verkoop
Vergroening stedelijke
omgeving

P/Gr/2,3

PlGr/7,3

t jai

Week

ja7120
\

S+Pr

Herkansing?WegingPeriodeToetssoort



Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam Dienstverlening en Producten Profiel

Leerjaar 4

Schoolsoorl GL

Schooljaar 2020-2021-

Leerjaar 3

Toetsnaam

PDGOl- Overgangscijfer

Eindtermen

I Eindtermen

P/D&P/1,4

P/D&P/1,4

P/D&P/r,4

houdln Duur (min)

Week 4 120

r.0 120 ja Organiseren van een activite
Een multimediaal product

aken

Herkansing? I Meer informatie

ja Lesstof periode 2 en 3

Herkansing? Meer informatie:

Organiseren van een activiteit
Een multimediaal product
maken

Organiseren van een activiteit
Een multimediaal product
maken

t20

Leerjaar 4

Toetsnaam i lnhoud

PDG02 Zie modules Learnbeat

PDG03 Zie modules Learnbeat

PDG04 Zie modules Learnbeat

L

Ja

ja

I

I'i
I

I

S+ Pr Week 1 it

1

I

'-'-,^ !-.--...--,----,

Weging

1

PeriodeToetssoort

S+Pr

Weging

1

n)(mirDuuPeriode

12044kWee

Toetssoort

S+ Pr

S+ Pr



BUSINESS SCHOOLà-

Schoolexa mentoetsen per vak

Vaknaam: Keuzevak Groen en Diensten en Producten

Leerjaar 4

Schoolsoort Bl, Kl

Schooljaar 2020-2021,

Leerjaar 3:

Toetsnaam

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

KWAO1 Project *.ut f en2 Water

Eindtermen I Toetssoort Weging Herkansing?

ja

, Zie nieuw VMBO.nl

Meer informatie:

Zie nieuw VMBO.nl

KGOOl

KGVOl

KHDOl

KVBOl

KTAOl

KOAOl

KVOOl

KWLOl
KRBOl

KUVOl.

K/Gr/07

KlGr/os
K/Gr/oB
KID&P/
KlGr/02
P/D&Plot
Klzwh2
KlGrl08
KlD&LP/02

, S+Pr

lnhoud

Keuze uit 2 van de 10

Groei en oogst

Groene vormgeving en styling
Houden van dieren
Voeding en beweging
Tuinontwerp en -aanleg

Organiseren van e activiteit....
Voorkomen van ongevallen .....

Werk in Tuin en landschap
Robot¡ca

, Kennismaking- met uiterlijl<e ....

Eindtermen Toetssoort

Klzw lo

WegiDuur (min)Period

120n de les

Periode

ln de

Duur (min)

r20 1K/Gr/10 S+Pr les

KONO1 ondernemen, marketing, promoten : f/fo/os Cndernemersmarkt



Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam: Keuzevak Groen en Diensten en producten

Leerjaar 4

Schoolsoort GL,

Schooljaar 7020-2021

Leerjaar 3:

Toetsnaam lnhoud

Keuze uit l- van de 6

ndtermen Toetssoort Wegin)(miurDuPeriode ng Herkansing? Meer informatie:

Ja Zie nieuw VMBO.nlKGOOl

KGVOl

KHDOl.

KVBOl

KTAOl

KRBOl.

Leerjaar 4

Toetsnaam

KWAOl

Groei en oogst

Groene vormgeving en styling
Houden van dieren
Voeding en beweging
Tuinontwerp en -aanleg
Robotica

lnhoud

, Project wee.k 1 en2 Water

KlGrl0T

Klcrlos
KlGr/08

I

1S +Pr ln de les I

i K/D&P/

i K/cr/02

i KID&Plo2

, Eindtermen

KlGr/10

Toetssoort

S+Pr

Perlode

ln de les

(min)uur

t20

.,.-'.
Weging i Herkans¡ng? i\' 'r:ja

Meer informatie:

Zie n¡euw VMeO.nl



Schoolexa mentoetsen per vak

Vaknaam Keuzevak Groen en Diensten en Producten: Water

Leerjaar 3 en 4

Schoolsoort BL, KL, GL

Schooljaar 2020-2021

Leerjaar 3

Toetsnaam r lnhoud Eindtermen

K/Gr/to

PeriodeT Meer informatie

KWAOl- Project week 1

Leerjaar 4

Toetsnaam

KWAO2

lnhoud

Project week 2

oetssoort

S +Pr

Toetssoort

S+Pr

Periode

Duur (min)

r20

Duur (min)

Weging

1

t

j9 I lvatel

¡

Eindtermen

: K/Gr/10 i t20



Schoolexa mentoetsen per va k

Vaknaam Keuzevak Groen: Ondernemen

Leerjaar 4

Schoolsoort BL, KL

Schooljaar 2020-2021.

Leerjaar 4

Toetsnaam lnhoud

KONOl Ondernemen, marketing, promoten

Eindtermen Toetssoort Periode

KlEOlos S+Pr

Weging Herkansing? Meer informatie:

ja Ondernemersmarkt

Duur

(mill
120

1



Schoolexa mentoetsen per vak
Vaknaam Lichamelijke Opvoeding

Leerjaar 4

Schoolsoort BL/KL/G L/H G L

Schooljaar 2O2O-202I

Leerjaar 3

, Toetsnaam nhoud Periode Herkansing? Meer informatie:Eindtermen Toetssoort

Lo1,/Kh: Lo1,/K/2

LoL/K/3 : L)UK|4
Lot/K/s : Lot/K/6
LoLlK/7 : Lo7/K/8

HO Tijdens de

Êindtermen : Toetssoort Periode

Duur
(min)

va rieert

i Weging
I

I

BLOOl

KLOOl

GLOO1

Leerjaar 4

,Toetsnaam

overgangscijfer

Sportoriêntatie

Sportor¡ëntatie

L Nee

Herkansing? Meer informatie:

Aan de hand van het
gemiddelde eindcijfer van

alle behaalde cijfers in klas

3 wordt een v of een g

vastgesteld

Weging i
houdln

Tijdens

de lessen

lessen

Duur
(min) 

,

va rieertLOt/K/9

LouKls

GLOO2

BLOO2

KLOO2

BLO03

KLOO3

GLOO3

HO

HO

v/c ja

v/c )a

I Aanwezigheid* en inzet
, verplichting

i Aanwezigheid* en inzet
verplichting

.!.

*Aanwezigheidsverplichting: Per periode mag enkel 1 les geoorloofd gemist worden. lqdien meerdere lessen gemist worden of i. les ongeoorloofd gemist, zal een
vervangende opdracht gemaakt moeten worden in de vorm van een verslag over de gemiste les(sen).

Tijdens
de lessen

rtneeVA



Schoolexamentoetsen per vak

Vaknaam Rekenen

Leerjaar 4

Schoolsoort GL

Schooljaar 2020-2021-

Leerjaar 4

, Toetsnaam

Gre01 Getallen
Verhoudingen
Meten & meetkunde
Verbanden

Eindtermen Toetssoort

.1

Periodnhoud
r"
!

I

1

1

I

)-i-

Week 15

Duur

(tin) i

90

Wegi ng Herkansing Meer informatie?i'i
:

; Domein
; rekenen

nee Alleen voor leerlingen met
profiel D&P

Referentieniveau 2F
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Protocol niveau-wisseling b¡¡ het PTA 2O2O - âOZL

L. Leerlingen die van 3GL naar 4KL zijn:
o Theorievakken hebben geen overgangscijfer op KL.

Het overgangscijfer GL wordt meegenomen óf alle meetellende toetsen worden
opnieuw beoordeeld óf 1e SE kolom blijft leeg, mits de examensyllabus in leerjaar 4

volled ig wordt afgedekt.
o Groen of D&P: overgangscijfer GL wordt meegenomen.
¡ Maatschappijleer: overgangscijfer GLwordt meegenomen.

2. Leerlingen die van 3KL naar 4BL zijn:
o Theorievakken hebben geen overgangscijfer op BL.

Overgangscijfer KL meenemen óf 1-" SE kolom leeg, mits de examensyllabus in

leerjaar 4 volledig wordt afgedekt.
o Groen of D&P: overgangscijfer KL wordt meegenomen.
o Maatschappijleer: overgangscijfer KLwordt meegenomen.

3. Leerlingen die BL geslaagd zijn en 4KL herprofileren:
o Theorievakken hebben geen overgangscijfer op KL, 1e SE kolom leeg.

o Groen of D&P: geen overgangscijfer, 1" SE kolom leeg.

¡ Maatschappijleer: Kl-cijfer (nieuwetoets(en)).

4. Leerlingen die tijdens leerjaar 4 van niveau wisselen {van KL naar BL):

Per vak niveau-toets(en) die de syllabus dekt (Ned, Eng, bio, eco en naskL), dat cijfer wordt
dan het eind SE-cijfer.

Dit bekijken we per leerling per vak. De leerling kan een aantal vakken op het hogere

niveau houden.
Rest van de vakken (Groen, maatschappijleer, ckv, gym) houden we op hetzelfde niveau.


