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Oegstgeest,  september 2019 

Voor u ligt het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van 

het Teylingen College, locatie Duinzigt. Het PTA beschrijft hoe de stof van het 

schoolexamen getoetst zal worden. 

In dit PTA boek kunnen alle behaalde resultaten die deel uitmaken van het schoolexamen 

door uw zoon/dochter worden genoteerd. 

U ontvangt na iedere tentamenperiode een uitdraai met daarop de behaalde resultaten. 

Wij hebben ons best gedaan om alles zo helder en duidelijk mogelijk te vermelden, maar 

mocht een en ander bij lezing (nog) vragen oproepen, aarzel dan niet maar neem zo snel 

mogelijk contact op met ondergetekende. 

Sowieso geldt nog steeds dat dit boek de officiële informatie bevat. Regels bieden de 

basis, maar voor de geest zijn wij zelf verantwoordelijk. Handelen naar de geest is meer 

dan handelen naar de letter; zeker in een examenjaar! 

Ik wens ieder veel succes! 

Drs. J.P.M. van de Meerendonk 

Voorzitter examencommissie / directeur Duinzigt 

 Resultaten PTA klas 3 

Afgeronde vakken  Code  Beoordeling  Paraaf 

Maatschappijleer  MA     

Lichamelijke Opvoeding  LO     

Kunstvakken 1  KV1     

 

Resultaat profielwerkstuk klas 4 

Titel   

Begeleider   

Beoordeling   

  

Resultaat rekentoets klas 3/4  

Juni 2019    Maart 2020   

Januari 2020    Juni 2020   
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Examenreglement 

en 

Programma van Toetsing en Afsluiting 

voor het MAVO 

2018-2020 

Het bestuur van de stichting Fioretti Teylingen optredend als bevoegd gezag van onder 

meer het Teylingen College, overwegende dat ter uitvoering van het eindexamenbesluit 

een schriftelijke regeling voor het schoolexamen moet worden vastgesteld, gelezen het 

advies van de directie Fioretti Teylingen en leraren-examinatoren van de locaties, gelet op 

de artikelen van voornoemde wet. 

  

Besluit 

dat met ingang van 1 augustus 2001 het schoolexamen en centraal examen aan het 

Teylingen College wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende bepalingen: 

Algemene bepalingen 

  

1.  Het bestuur Fioretti Teylingen mandateert elke directeur met betrekking tot alle 

examenregelingen. 

  

2.  De directeur en de secretaris van het eindexamen nemen onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur het eindexamen af. 

     De directeur is voorzitter van de eindexamencommissie. De directeur 

     wijst één van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van 

     het eindexamen. 

  3.  Begrippenlijst 

     NB: In dit reglement wordt in de tekst steeds de mannelijke benaming 

     van personen gebruikt. Dit om het geheel leesbaar te houden. In de van 

     toepassing zijnde passages worden daarom zowel de vrouwelijke als 

     mannelijke personen bedoeld. 

   

    Eindexamenbesluit: Het eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO 

    (1989) inclusief alle wijzigingen t/m 15 maart 2018. 

   

    De inspectie: de inspectie die toezicht houdt op het onderwijs.   
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Het bevoegd gezag:  Bestuur Stichting Fioretti Teylingen; t.w. de voorzitter van het 

college van bestuur, de heer drs. C.H.P. Vreugdenhil. 

   

Directeur: de directeur van een locatie. 

Locatie: organisatorische eenheid binnen het Teylingen College t.w.: 

- locatie Duinzigt te Oegstgeest 

- locatie Leeuwenhorst te Noordwijkerhout 

- locatie KTS te Voorhout. 

  

Kandidaat: een ieder die door het bestuur tot het eindexamen wordt toegelaten. 

 

Vakgroep: samenwerkende collega's die verantwoordelijk zijn voor het te 

onderwijzen eindexamenvak. 

 

Examinator: degene die in het examenjaar lesgeeft en belast is met het afnemen 

van het eindexamen. 

 

Centrale Examencommissie: de commissie van alle docenten op een locatie die les 

geven in enig examenvak, alsmede de adjunct-directeur, onder voorzitterschap 

van de directeur. 

 

Examenstof: de leerstofonderdelen die aan het diploma ten grondslag liggen en 

aan toetsing onderworpen worden.   

  4.  Inhoud eindexamen 

         4.1. Het eindexamen bestaat voor de vakken die landelijk geëxamineerd worden uit: 

a. Een schoolexamen (SE) dat zich uitstrekt over alle vakken waarin een 

kandidaat eindexamen aflegt. Dit onderzoek kan gedeeltelijk mondeling 

plaatsvinden. De docenten van wie de kandidaten in het laatste schooljaar 

onderwijs ontvangen, treden hierbij op als examinator en bepalen de cijfers. 

De gegeven eindcijfers voor het schoolonderzoek worden vóór aanvang van 

het centraal examen naar de inspecteur van het Voortgezet Onderwijs 

gezonden.  

b. Het centraal examen (CE). De opgaven worden door de kandidaten onder 

toezicht van de directeur of diens plaatsvervanger en de docenten gemaakt. 
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Op grondslag van de door de overheid vastgestelde normen worden de 

cijfers voor dit werk in onderling overleg vastgesteld door de 

leraren-examinatoren en de gecommitteerden, die daarvoor door de 

minister zijn aangewezen. 

  

4.2. Het eindexamen bestaat voor de vakken die niet landelijk geëxamineerd 

worden uit: 

Een schoolexamen dat zich uitstrekt over de vakken, die samen het 

eindexamenpakket vormen. Dit schoolexamen strekt zich uit over het 

gehele schooljaar en is verdeeld in drie of vier perioden.   
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5. Onregelmatigheden 

  

Als een kandidaat zich aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan de directeur 

maatregelen nemen. 

De maatregelen, die al dan niet in combinatie met elkaar genomen mogen worden, 

kunnen zijn: 

a.  Toekenning van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of centraal 

examen. 

b.  Ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan één of meer zittingen 

van het schoolexamen of het centraal examen. 

c.  Ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het al afgelegde deel van het 

schoolexamen of centraal examen. 

d.  Bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 

een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

  

Voordat een dergelijke maatregel wordt genomen hoort de directeur de kandidaat en 

stelt de kandidaat van zijn beslissing op de hoogte. 

  

De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur, binnen drie dagen, in beroep 

gaan bij de door het bestuur van het Stichting Fioretti Teylingen ingestelde 

Commissie van Beroep. 

  

De school legt ieder jaar een Reglement van Beroep met de namen van de 

commissieleden en de manier waarop de commissie tot een besluit komt, ter inzage 

gereed. 

  

Het adres van de Commissie van Beroep luidt: 

Bestuur Stichting Fioretti Teylingen 

Postbus 200 

2215 ZL Voorhout 

  

  6.  Geheimhouding. 

  

Iedereen, die bij het examen betrokken is, moet die zaken geheim houden, waarvan 

men in redelijkheid kan aannemen dat ze een vertrouwelijk karakter hebben of om 

andere redenen niet bekend gemaakt dienen te worden. 
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 Het schoolexamen 

 1.  Programma van Toetsing en Afsluiting 

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en 

Afsluiting vast. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen 

van het centraal examen op het schoolexamen worden getoetst, de verdeling van 

de examenstof over de toetsen van het schoolexamen, de wijze waarop het 

schoolexamen plaatsvindt, alsmede de regels die aangeven op welke wijze het 

cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 

Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door 

de kerndirectie vóór 1 oktober toegezonden aan de inspectie van Voortgezet 

Onderwijs en ter hand gesteld aan de kandidaten. 

  

2.  Mededeling cijfers schoolexamen 

  

Voor de aanvang van het centraal examen deelt de directeur de kandidaat 

schriftelijk mee welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen van de 

vakken waarin hij tevens centraal examen zal afleggen. 

  

3.  Cijfers schoolexamen 

  

De examinator bepaalt het cijfer voor elk gedeelte van het schoolexamen in 

tienden nauwkeurig; hij gebruikt daarbij een schaal van cijfers van 1 t/m 10 met de 

daartussen liggende cijfers met één decimaal. 

Wanneer het gemiddelde een cijfer met twee of meer decimalen is, dient te worden 

afgerond op één decimaal. (Afronding naar boven wanneer het tweede decimaal 5 

of meer is). 

  

4.  Behaalde resultaten onvervreemdbaar bezit van de kandidaat 

   

Omdat het MAVO examen zich over twee leerjaren kan uitstrekken, geldt het 

volgende: Alle resultaten, onderdeel zijnde van het schoolexamen, worden 

beschouwd als het onvervreemdbare bezit van de kandidaat. 

  

Toelichting: Een kandidaat heeft, indien hij het derde jaar doubleert of wordt 

afgewezen en besluit het examenjaar opnieuw te volgen, het recht om de in het 

vorige jaar behaalde resultaten voor zover die meetellen voor het vaststellen van 

het schoolexamen-resultaat, te behouden. De kandidaat kan in overleg met de 

examencommissie anders besluiten. De school heeft het recht om met de 

kandidaat afspraken te maken over diens aanwezigheid in lessen of bij 

handelingen waarvoor al in het vorige schooljaar resultaten behaald zijn. 
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5.  Organisatie schoolexamen 

a.  Elk mondeling of praktisch gedeelte wordt zo mogelijk bijgewoond door een 

getuige. 

b.  De examinator bepaalt en is verantwoordelijk voor het cijfer dat bij een 

(onderdeel van een) schoolexamen wordt toegekend. 

  

c1.   Kandidaten kunnen voor wat betreft het schoolexamen en/of de bepaling van 

het schoolexamencijfer en slechts in gevallen waarbij zich geen 

onregelmatigheden hebben voorgedaan zoals bedoeld in paragraaf 5 van de 

Algemene Bepalingen een met redenen omkleed bezwaar maken tegen de gang 

van zaken bij een commissie ad hoc, bestaande uit de directeur, drie docenten en 

twee leerlingen. Dat moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar uiterlijk binnen 48 

uur na het bespreken van het werk en/of de mededeling van het cijfer. 

 

c2.   De commissie wordt dan als volgt samengesteld: de betrokken kandidaat en 

zijn examinator wijzen ieder een docent aan, de andere leden worden door de 

directeur aangewezen. 

De commissie bezorgt de betrokken docent zo spoedig mogelijk het schriftelijke 

bezwaar. Deze bezorgt de commissie binnen 3 dagen een schriftelijke reactie. 

 

c3.   De commissie deelt haar gemotiveerde beslissing schriftelijk aan de 

betrokken kandidaat en docent mee en wel één week nadat het bezwaar is 

gemaakt. De commissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen en de 

uitspraak is bindend. Bij het staken der stemmen beslist de directeur. 

 

c4.   Als de commissie in haar uitspraak de kandidaat, die bezwaar heeft gemaakt, 

de gelegenheid geeft een toets over te maken, kan deze zelfde mogelijkheid 

geopend worden voor kandidaten, die geen bezwaar hebben gemaakt. Als men 

deelneemt aan deze vervangende toets, geldt het cijfer van deze vervangende 

toets. 

  

d.  Indien een kandidaat naar het oordeel van de voorzitter en/of secretaris door 

bijzondere omstandigheden verhinderd is aanwezig te zijn bij een 

schoolexamen, of door die omstandigheden gehinderd, niet volledig aan een 

examen kan deelnemen, zal hij alsnog in de gelegenheid gesteld worden zich 

aan een onderzoek te onderwerpen.  

 

                Bij ziekte moet een medische verklaring overlegd worden of een verklaring van 

                ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) dat de arts in deze geraadpleegd is en heeft 

                verklaard dat de kandidaat wegens ziekte verhinderd is aan een schoolexamen 

                deel te nemen. Ook de school kan een controlerend geneesheer inschakelen. 
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e.  Een kandidaat die geoorloofd afwezig is geweest bij een bepaald onderdeel van 

     het schoolexamen heeft het recht dit onderzoek in te halen. De kandidaat 

     neemt daarover zo snel mogelijk contact op met de examinator en de secretaris 

     van het eindexamen. 

  

f.   Het schoolexamen wordt gehouden in de door de directeur aangewezen 

lokaliteiten onder toezicht van de door hem aan te wijzen surveillanten. 

  

g.  Het schriftelijke werk wordt gemaakt op door de school verstrekt en 

gewaarmerkt papier. 

  De kandidaten mogen in het examenlokaal geen andere hulpmiddelen 

meebrengen dan die welke door de directeur zijn toegestaan. 

  

h.  Normen voor correctie en beoordeling worden vastgesteld door de vakgroep en 

liggen ter inzage bij de directeur. 

  

i.   De ten behoeve van een (mondeling) tentamen benodigde stukken (scripties, 

werkstukken e.d.) moeten binnen de per vak vastgestelde termijn worden 

ingeleverd. Deze termijn wordt per vak in het Programma van Toetsing en 

Afsluiting aangegeven. Elke dag dat het werk later wordt ingeleverd kan 

consequenties hebben op de beoordeling. Niets inleveren betekent geen 

volledig schoolexamendossier. 

  

j.   Aan de kandidaten wordt het resultaat van ieder schoolexamendeel zo spoedig 

mogelijk meegedeeld. 

     De examencommissie kan bepalen op welke wijze de gelegenheid tot inzage 

     van het gecorrigeerde werk wordt geboden. 

  

k.  Voor wat betreft de herkansingen van het schoolexamen, zij verwezen naar het 

specifieke gedeelte van dit reglement. 

  

l.   Indien het cijfer, behaald bij een herkansing, lager zou zijn dan het eerst 

behaalde cijfer, blijft het oorspronkelijke cijfer staan. Is het cijfer behaald bij 

herkansing hoger, dan komt dat in de plaats van het oorspronkelijke cijfer.   
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6.  Bijzondere omstandigheden. 

Een kandidaat kan op medische gronden verlenging krijgen bij het schoolexamen. 

Het is echter wel noodzakelijk dat hiervoor een medische verklaring wordt 

overlegd, waarna de directeur een beslissing neemt. 

Mochten er andere dan medische gronden zijn om het schoolexamen en/of 

centraal examen te verlengen en deze feiten zijn gedurende de hele 

schoolloopbaan van de kandidaat aantoonbaar, dan kan de directeur een 

verlenging toestaan. 

De directeur kan ten behoeve van een gehandicapte kandidaat een aangepaste 

regeling vaststellen. 

  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van 

examencommissie. 

  

I.   Het centraal examen 

  

1.  De minister stelt voor elk van de onderwijssoorten examenprogramma's vast 

met: 

a. een omschrijving van de examenstof voor ieder vak 

b. welk deel van de examenstof centraal zal moeten worden geëxamineerd 

    en welke examenstof in het schoolonderzoek moet voorkomen 

c. het aantal en de duur van de toetsen van het centraal examen. 

  

2.  De kandidaten kiezen, binnen de mogelijkheden die de school en de wettelijke 

voorschriften bieden, in welke vakken zij examen willen afleggen. 

  

3.  Voor het MAVO wordt door de minister het examenprogramma vastgesteld. 

  

II.  Regels betreffende het centraal examen 

  

1.  De directeur zorgt ervoor dat de opgaven voor het centraal examen geheim 

blijven tot de aanvang van de toets. 

2.  Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen 

mededelingen over de opgaven gedaan. 

3.  Het werk wordt gemaakt op papier van de school. Kandidaten mogen geen 
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papier meenemen naar het examenlokaal. 

4.  Zonder toestemming van een surveillant mag een kandidaat zich gedurende 

het examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 

5.  Tijdens het uitdelen van de opgaven moet het volkomen rustig zijn in het 

examenlokaal. 

6.  Een kandidaat die te laat komt mag uiterlijk tot een half uur na het begin 

worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op hetzelfde tijdstip als de andere 

kandidaten. Kandidaten die meer dan een half uur te laat zijn mogen niet meer 

deelnemen aan die zitting. 

7.  De directeur zorgt ervoor dat er voldoende surveillanten zijn bij het centraal 

examen. 

8.  De surveillanten maken een proces-verbaal op. 

 III. Correctie centraal examen 

  

1.  De directeur geeft het gemaakte werk aan de examinator die het vervolgens 

nakijkt en het weer bij de directeur bezorgt. 

     De examinator moet bij het nakijken de normen en regels toepassen die 

     voorgeschreven zijn en moet zijn beoordeling uitdrukken in een score uit de 

     schaal van cijfers 1 tot 10, met één decimaal. 

2.  De directeur zorgt er dan voor dat het nagekeken werk bij de tweede corrector 

komt. 

3.  De tweede corrector beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk volgens de 

geldende regels. 

  

IV. Verhindering centraal examen 

  

1.  Als een kandidaat met een geldige reden is verhinderd bij één of meer toetsen 

in het eerste tijdvak aanwezig te zijn, mag hij in het tweede tijdvak het centraal 

examen met ten hoogste twee toetsen afmaken. 

2.  Als een kandidaat in het tweede tijdvak ook verhinderd is, of wanneer hij het 

centraal examen in het tweede tijdvak niet kan afmaken, mag hij in het derde 

tijdvak bij de staatsexamencommissie het examen afmaken. 

3.  De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de 

directeur aan bij de voorzitter van de desbetreffende examencommissie. 

4.  Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat 

mee aan de directeur en de kandidaat. 
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 V.  Uitslag, herkansing en diplomering 

  

1.  Eindcijfer eindexamen 

a. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een 

geheel cijfer uit de reeks 1 t/m 10. In de schaal van cijfers komt aan de hele 

cijfers van 1 t/m 10 de volgende betekenis toe: 

  

1 = zeer slecht   6 = voldoende 

2 = slecht   7 = ruim voldoende 

3 = zeer onvoldoende   8 = goed 

4 = onvoldoende   9 = zeer goed 

5 = bijna voldoende    10 = uitmuntend 

  

b. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig 

gemiddelde van het cijfer voor het schoolonderzoek en het cijfer voor het 

centraal examen. Is dit gemiddelde niet één geheel getal, dan wordt het, als 

de cijfers achter de komma 49 of minder zijn, naar beneden afgerond en 

indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. 

  

2.  Vaststelling uitslag 

a. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast 

volgens de geldende regels. 

b. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers 

van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op met 

vakken die samen het eindexamen vormen. 

c. Als het nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de 

secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van de vakken niet bij 

de bepaling van de uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen 

te vormen. 
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3.  Uitslag 

a. De slaag- zakregeling luidt: 

  1.   De kandidaat die eindexamen MAVO heeft afgelegd, is geslaagd indien 

          hij/zij: 

A  -  een gemiddeld centraal examencijfer behaald heeft dat 

onafgerond een 5,5 of hoger is; en 

B  -  voor het vak Nederlands het eindcijfer minimaal een 5 

heeft behaald; en 

C  -  de rekentoets moet gemaakt zijn; en 

D  -  voor ten hoogste één examenvak het eindcijfer 5 heeft 

behaald en voor de overige examenvakken een 6 of 

hoger; of 

  -  voor ten hoogste één examenvak het eindcijfer 4 heeft 

behaald en voor de overige examenvakken een 6 of 

hoger waarvan tenminste één 7 of hoger; of 

  -  voor twee examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald 

en voor de overige examenvakken een 6 of hoger 

                     waarvan tenminste één 7 of hoger. 

2.  In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken 

lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel 

en voor het profielwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ is 

behaald. 

3.  Een kandidaat is Cum Laude geslaagd indien: 

  Het eindcijfer gemiddeld 8,0 of hoger is voor de vakken: 

Nederlands + Engels + maatschappijleer uit klas 3 + 

twee profielvakken 

bij profiel techniek zijn dat wiskunde + nask1 

bij profiel economie zijn dat economie + wiskunde/Frans/Duits 

bij profiel zorg&welzijn zijn dat biologie + 

wiskunde/geschiedenis/aardrijkskunde/maatschappijkunde 

bij profiel landbouw zijn dat wiskunde + biologie/nask1 

   

+ het hoogste 5e keuzevak 

 b. De kandidaat, die eindexamen dan wel deeleindexamen heeft afgelegd en 

die niet voldoet aan de genoemde voorwaarden, is afgewezen, behalve dan 

dat hij nog de mogelijkheid heeft tot herkansing. 

     c. De uitslag wordt bij de examens bepaald op basis van het 

         Eindexamenbesluit. 
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 4.  Herkansing 

1. Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de directeur deze met de eindcijfers aan 

iedere kandidaat mee. 

  

2. Iedere kandidaat van wie de uitslag als bedoeld in sub 1 is gebaseerd op een 

voltooid eindexamen mag in het volgende tijdvak voor één vak, dat landelijk 

wordt geëxamineerd, een herkansing doen. 

  

3. Er mag alleen herkanst worden in vakken die al bij de eerste uitslagbepaling 

waren betrokken. 

  

4. Het gestelde in sub 2 geldt ook voor kandidaten die examen hebben afgelegd 

in meer dan het vereiste aantal vakken. 

  

5. Alle herkansingen moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur 

van de school vóór een nader te bepalen dag en tijdstip. 

  

6. Bij de herkansing geldt het hoogste van de behaalde cijfers. 

  

7. Door het aanvragen van een herkansing wordt de eerste uitslag een 

voorlopige. De kandidaten die een herkansing aanvragen, leveren de cijferlijst 

die ze bij de eerste uitslag hebben ontvangen weer in bij de directeur. 

  

8. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld. 

  

5.  Diploma en cijferlijst  

1. De directeur reikt aan elke kandidaat die examen heeft afgelegd een lijst uit 

waarop zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers voor het 

centraal examen, de eindcijfers voor de examenvakken en de uitslag. 

  

2. De directeur reikt aan elke voor het examen geslaagde kandidaat een 

diploma uit waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag 

zijn betrokken. 
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3. Als een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het vereiste aantal 

vakken, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de 

uitslag zijn betrokken, vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen 

bezwaar heeft. 

  

6.  Cijferlijst indien een kandidaat definitief is afgewezen 

  

1. De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen 

kandidaat, die de school verlaat een cijferlijst uit met daarop de behaalde 

resultaten van de vakken van zijn laatst afgelegde examen. 

  

2.  De cijferlijst vermeldt voor alle vakken de cijfers, behaald voor het 

schoolexamen en voor het centraal examen en de datum waarop de uitslag 

van het examen is vastgesteld. 
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VI  Overige bepalingen 

  

1.  Afwijking wijze van examineren 

a.  De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte 

kandidaat het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een aangepast 

manier. 

  

b.  Het bestuur kan in verband met onvoldoende beheersing van de 

Nederlandse taal afwijken van de voorschriften ten aanzien van een kandidaat die 

met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes 

jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de 

moedertaal is. Dit kan betrekking hebben op het vak Nederlands en enig ander vak 

waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 

Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking 

medegedeeld aan de inspectie. De afwijking kan voor het centraal examen slechts 

bestaan uit een verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met 

ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een 

verklarend woordenboek. 

  

2.  Bewaren van examenwerk 

Het werk van zowel het schoolexamen als het centraal examen wordt ten minste 6 

maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard. 

  

3.  Spreiding examen dagschool 

Het bestuur kan, de inspectie gehoord, toestaan dat het eindexamen, bij 

kandidaten die in het laatste leerjaar lang ziek zijn geweest of lange tijd niet in 

staat waren de lessen in het laatste leerjaar te volgen, gespreid over twee 

schooljaren wordt afgenomen. 
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Programma van Toetsing en Afsluiting - locatie Duinzigt 

   

Herplaatsing in de examenklas 

  

Een gezakte kandidaat is in principe herplaatsbaar in de examenklas. Niet herplaatsbaar 

zijn: 

  

a.   Kandidaten die zich in de loop van het cursusjaar regelmatig onttrekken aan 

lessen en/of die zich niet houden aan de afgesproken data m.b.t. het 

schoolexamen (inclusief de data waarop werkstukken moeten worden ingeleverd, 

spreekbeurten gehouden etc.). 

  

b.   Kandidaten waarbij geen gedrags- en  werkhoudingsverbetering optreedt, zodat 

de docentenvergadering opnieuw deelnemen aan de examenklas zinloos acht. 

  

c.   Kandidaten die voor het tweede jaar niet geslaagd zijn voor hun examen. 

  

Indien de kandidaat niet meer herplaatsbaar is, op basis van a en b, worden de 

ouder(s)/verzorger(s) van deze kandidaat daar voor aanvang van het CE schriftelijk in 

kennis gesteld. 

  

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) menen, dat bijzondere omstandigheden afwijking van 

deze regels rechtvaardigen, dienen zij zich schriftelijk tot de directeur van de school te 

wenden. De directeur beslist, nadat hij met de examencommissie heeft overlegd. 

  

Indien een kandidaat gedoubleerd is in een van de voorgaande jaren en zakt voor het 

eindexamen, dan is herplaatsing niet vanzelfsprekend. Het Vavo of een MBO opleiding 

zou een betere optie kunnen zijn. 
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REGLEMENT VOOR DE COMMISSIE VAN BEROEP 

EX. ARTIKEL 5, LID 4 EINDEXAMENBESLUIT VWO/HAVO/MAVO/VBO (1989) 

inclusief alle wijzigingen t/m 15 maart 2018. 

   

Artikel 1. Algemene bepalingen 

 Dit reglement verstaat onder: 

Commissie: De commissie van beroep als bedoeld in art. 5, lid 4 van het 

Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO (1989) inclusief alle wijzigingen t/m 15 maart 

2018, ingesteld door het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen te Voorhout, 

optredend als bevoegd gezag van onder meer het Teylingen College te Voorhout. 

 Voorzitter: De voorzitter van de bedoelde commissie. 

Examencommissie: De examencommissie van één der voornoemde scholen. 

  

Artikel 2. De samenstelling 

  

1. De commissie wordt door het bestuur samengesteld en bestaat uit: 

- 1 lid en 1 plaatsvervangend lid aangewezen namens het bestuur; 

- 1 lid en 1 plaatsvervangend lid aangewezen namens de ouder(s)/verzorger(s); 

- 1 lid en 1 plaatsvervangend lid aangewezen namens het onderwijzende 

   personeel. 

De leden en de plaatsvervangende leden mogen niet tevens deel uitmaken van de 

examencommissie. 

 2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter 

    aan. 

 3  De commissie wijst uit haar midden iemand aan die belast is met het samenstellen en 

    het beheer van de stukken en iemand die hem kan vervangen. 

Artikel 3. De bevoegdheid 

  

De commissie verklaart zich onbevoegd wanneer het bij haar ingestelde beroep niet 

betreft enige onregelmatigheid ten aanzien van enig deel van het centraal examen. De 

commissie stelt de kandidaat hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. 
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Artikel 4. Wraking en verschoning 

  1. De leden van de commissie kunnen worden gewraakt: 

a. indien ze aan de kandidaat dan wel aan een van de leden van de 

examencommissie in bloed of aanverwantschap staan tot en met de vierde 

graad. 

b. in andere gevallen, waarin daarvoor ernstige redenen bestaan. 

  

2. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid kunnen de leden van de commissie 

zich verschonen. 

3. Over de wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige 

leden van de commissie beslist. 

4. Bij wraking of de verschoning treedt het plaatsvervangend lid op. 

  

Artikel 5. De zitting 

  

1. De zitting vindt plaats zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen 

na ontvangst van het beroepsschrift. 

  2. De voorzitter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de zitting. 

  3. De zitting is openbaar tenzij de commissie al dan niet op verzoek anders beslist. 

  

Artikel 6. Het onderzoek 

  

1. De commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen. 

  2. Alvorens tot een uitspraak te komen hoort de commissie in ieder geval: 

-  de voorzitter van de examencommissie; 

-  degene die de onregelmatigheid heeft geconstateerd; 

-  de kandidaat; 

-  als gebruik is gemaakt van de mogelijkheid als bedoeld in art. 4, lid 4 van 

het eindexamenbesluit, de door de examencommissie gehoorde 

meerderjarige persoon. 

3. De commissie betrekt in haar onderzoek de, na het verweer als bedoeld in art. 6 

lid 2 eindexamenbesluit, aan de kandidaat toegezonden mededeling en zo 

mogelijk het van dat verweer opgemaakte proces-verbaal. 
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Artikel 7. De besluitvorming 

  

1. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zover 

mogelijk in een voltallige vergadering. 

Zij zijn echter slechts van kracht, indien ze worden genomen door tenminste 2 

leden die de zaak hebben behandeld. 

2. Nemen niet meer dan 2 personen aan de besluitvorming deel, dan kunnen 

besluiten slechts worden genomen met eenparigheid van stemmen. 

  

Artikel 8. De uitspraak 

  

1. De commissie kan het bij haar ingestelde beroep: 

-  niet-ontvankelijk verklaren; 

-  ongegrond verklaren; 

-  gegrond verklaren. 

  

2. De commissie deelt haar beslissing onverwijld mede aan de kandidaat en aan 

de examencommissie, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. 

  

3. De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt in ieder geval plaats 

binnen 14 dagen na ontvangst van het beroepsschrift. 

  

4. In haar schriftelijke uitspraak motiveert de commissie haar beslissing en 

geeft zo nodig aan de wijze waarop verder gehandeld dient te worden. 

  

5. De uitspraak van de commissie is bindend voor het bevoegd gezag en de 

examencommissie. 

  

Artikel 9. Wijziging en aanvulling van het reglement 

  

1. Dit reglement kan met inachtneming van de betrokken bepalingen van het 

eindexamenbesluit te allen tijde door de commissie worden aangevuld en gewijzigd. 

2. Alvorens tot wijziging en/of aanvulling over te gaan legt de commissie haar 

voorstellen voor aan het bestuur. 
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1. Schoolexamen 

Het MAVO examen bestaat uit twee gedeelten: het schoolexamen (SE) en het centraal 

examen (CE). Beide onderdelen bepalen de uitslag voor 50%. De stof van het SE wordt 

beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

  

1.1 Tentamens 

De meeste leerstofonderdelen die behoren tot het schoolexamen worden getoetst tijdens 

3 tentamenperiodes. Uitzondering zijn de deeltentamens voor het vak Engels. Deze 

worden tijdens de les afgenomen voordat de tentamenweken starten. De tentamens 

worden schriftelijk, mondeling of middels een practicum afgenomen. Dit vindt u bij het 

overzicht er vak. Als een leerling door ziekte een tentamen niet heeft gemaakt dan wordt 

in overleg met de vakdocent een inhaalmoment gepland. De leerling maakt daartoe zo 

spoedig mogelijk een afspraak nadat hij/zij weer op school is. 

De leerlingen hebben in totaal 3 herkansingen: één herkansing na de eerste periode, één 

herkansing na de tweede periode en één herkansing na de derde periode. De 

herkansingsdag is drie weken na afloop van een tentamenperiode. Bij de derde 

tentamenperiode is de herkansingsdag twee weken later. 

  

30 okt - 6 nov  tentamenperiode-I 

door ziekte/afwezigheid gemiste tentamen(s) moeten binnen drie 

dagen na herstel worden gemaakt. 

19 nov    cijferoverzicht mee naar huis 

21 nov    digitaal doorgeven welk vak herkanst gaat worden 

26 nov    herkansing tentamen-I tijdens 3e–4e lesuur. 1e en 2e uur vrij 

25/26 nov  ouderavonden (uitnodiging via de mail) 

  

10 - 17 jan  tentamenperiode-II 

door ziekte/afwezigheid gemiste tentamen(s) moeten binnen drie 

dagen na herstel worden gemaakt. 

28 jan    cijferoverzicht mee naar huis 

30 jan    digitaal doorgeven welk vak herkanst gaat worden 

6 feb    herkansing tentamen-II tijdens 3e-4e lesuur. 1e en 2e uur vrij 

10/11 feb   ouder-mentorgesprek 16.00-20.00 (uitnodiging via een brief) 

  

13 - 27 maart  tentamenperiode-III (schriftelijk, mondeling+practicum) 
door ziekte/afwezigheid gemiste tentamen(s) moeten binnen drie 

dagen na herstel worden gemaakt. 

31 maart    cijferoverzicht naar huis 

  2 april  digitaal doorgeven welk vak herkanst gaat worden 

  6 april    herkansing tentamen-III tijdens 3e-4e lesuur. 1e en 2e uur vrij 

14 april    overzicht eindcijfers (in tweevoud) mee naar huis 

15 april    uiterste datum kopie eindcijfers ondertekend retour bij mentor 
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1.2 Regels bij het schoolexamen 

De examenkandidaten moeten tijdens het schoolexamen rekening houden met de 

volgende regels: 

1.       Leerlingen moeten 10 minuten voor de aanvang van het tentamen in het 

lokaal aanwezig zijn. 

2.       Absentie dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de school, in ieder 

geval vóór aanvang van het tentamen. 

3.       Leerlingen die te laat komen, worden uiterlijk tot een half uur na het begin 

van de zitting tot het lokaal toegelaten. Zij leveren het werk in op hetzelfde 

tijdstip als dat voor de andere leerlingen geldt. 

4.       Leerlingen die meer dan een half uur te laat komen, mogen niet meer 

deelnemen aan deze zitting. Voor het tentamen wordt het cijfer 1,0 

genoteerd. Leerlingen kunnen gebruik maken van de herkansing. 

5.       Leerlingen mogen gebruik maken van de vooraf opgegeven hulpmiddelen. 

De school zorgt voor alle soorten papier. 

6.       Er mogen geen tassen, mobiele telefoons en jassen worden meegenomen in 

het lokaal. 

7.       Het tentamen moet met een zwarte of blauwe pen gemaakt worden. Het is 

niet toegestaan met potlood te schrijven. 

8.       De opgaven, uitwerkingen en eventuele bijlagen moeten worden ingeleverd 

bij de surveillant.  

 

1.3 Praktische opdrachten 

Naast toetsen zijn er praktische opdrachten zoals werkstukken, practica en 

spreekbeurten. De meeste praktische opdrachten hebben een beperkte omvang; d.w.z. 

dat leerlingen er minder dan 10 uur aan werken. Een wettelijke verplichting is dat het PTA 

twee Grote Praktische Opdrachten (GPO’s) bevat. Dit zijn opdrachten / werkstukken waar 

leerlingen tenminste 10 uur aan zullen werken. 

Eén GPO is al in klas 3 bij het vak maatschappijleer gemaakt. Voor de leerlingen die uit 

3H komen geldt een aparte regeling (zie 3.3). De tweede GPO wordt gemaakt tijdens de 

reizenweek in oktober 2019. Bij iedere reis is er een aanbod van diverse GPO’s waar de 

leerlingen er één van kiezen. Bij veel GPO’s kunnen leerlingen samenwerken maar alle 

leerlingen leveren individueel een verslag in. Leerlingen die de GPO niet maken worden 

uitgesloten voor het eindexamen. Leerlingen die de GPO te laat inleveren kunnen bij de 

beoordeling puntenaftrek krijgen. De GPO is niet herkansbaar. 

De uiterste inleverdatum van de GPO Reizenweek is 22 november 2019. 

Het resultaat van deze GPO bepaalt voor 10% het SE-cijfer van het gekozen vak. 
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1.4 Handelingsdelen 

Tot de examenstof behoren ook de handelingsdelen. Deze leerstofonderdelen moeten 

naar behoren worden afgerond. Voor handelingsdelen ontvangen de leerlingen geen cijfer 

maar een “voldoende” of een “goed”. Hieronder valt het vak Lichamelijke Opvoeding uit 

klas 3M/3H en het profielwerkstuk. 

 

1.5 Profielwerkstuk 

Een andere wettelijke verplichting is het maken van een profielwerkstuk. Deze opdracht 

geldt als de “meesterproef” van het MAVO. Van september 2019 t/m december 2019 

werken leerlingen ongeveer 20 uur aan het profielwerkstuk. Ze voeren in tweetallen een 

onderzoek uit waarbij het zowel om het product als om het proces gaat. 

Het product bestaat uit een werkstuk en een presentatie. Hiermee laten de 

examenkandidaten zien dat ze zich inhoudelijk hebben verdiept in een bepaald 

onderwerp. De onderwerpkeuze is in principe vrij, maar moet een duidelijke relatie 

hebben met beroepen en opleidingen in het gekozen profiel. Het proces wordt vastgelegd 

in een logboek. Hieruit blijkt of de examenkandidaten een aantal belangrijke 

vaardigheden voldoende beheersen. Het gaat om de vaardigheden: plannen, informatie 

zoeken en verwerken, samenwerken , evalueren, zelfstandig werken, afspraken nakomen 

en omgaan met ICT. 

De leerling neemt initiatief om regelmatig met de begeleider te overleggen om te kijken 

of hij op de goede weg zit. De leerling is dus zelf verantwoordelijk voor het contact met 

de begeleider. 

Het profielwerkstuk bestaat uit een werkstuk en een presentatie. Voor de twee 

onderdelen gezamenlijk wordt één beoordeling gegeven. 

Uit het werkstuk blijkt of leerlingen zich inhoudelijk voldoende hebben verdiept in het 

onderwerp. Het werkstuk moet uiterlijk 9 december 2019 worden ingeleverd. Bij de 

beoordeling van het werkstuk wordt gelet op de kwaliteit van de onderzoeksvragen en de 

antwoorden hierop, de gebruikte bronnen, de inhoud van het werkstuk en de verzorging. 

De presentatie zal plaatsvinden op dinsdag 17 december 2019. Voor deze  presentatie 

kunnen ouders, docenten en belangstellenden worden uitgenodigd. Leerlingen houden 

een presentatie van 10 minuten, ondersteund door een hulpmiddel. Dit kan een poster, 

een folder, een PowerPoint/Prezi-presentatie of een videofragment zijn. Leerlingen 

vertellen aan de hand van hun onderzoeksvragen waar hun profielwerkstuk over gaat. 

Het profielwerkstuk geldt zoals gezegd als de “meesterproef” van het MAVO. Als 

leerlingen voor deze proef niet slagen, ontvangen ze geen diploma (wettelijk voorschrift). 

Voor het profielwerkstuk krijgen leerlingen geen cijfer maar een ‘voldoende’ of een 

‘goed’. 

De titel en de eindbeoordeling van het profielwerkstuk komen op de cijferlijst bij het 

diploma te staan. De presentatie van het profielwerkstuk is tevens een 

tentamen-onderdeel voor het vak Nederlands en wordt beoordeeld met een cijfer. 
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1.6 Rekentoets 

De rekentoets is een verplicht onderdeel van het examenprogramma. Deze toets moet 

minimaal een keer gemaakt zijn. Het resultaat telt in 2020 niet mee in de 

slaag-/zakregeling. De uitslag van de rekentoets kan op de cijferlijst komen te staan. 

  

1.7 Cijferoverzicht 

Drie keer per jaar ontvangen alle leerlingen een ‘officieel’ cijferoverzicht. Hierop staan de 

resultaten zoals die op dat moment bij de schooladministratie bekend zijn. Het is van 

groot belang dat de leerlingen dit cijferoverzicht controleren en dat ze het bij hun mentor 

melden wanneer de cijfers op het overzicht niet kloppen. 

Twee dagen na het uitreiken van het cijferoverzicht geven de leerlingen digitaal door welk 

vak wordt herkanst. 

Het derde (en laatste) cijferoverzicht vermeldt alle behaalde resultaten van het 

schoolexamen. Hierop staan ook voor ieder vak de gemiddelde eindcijfers van het SE 

vermeld. Met deze cijfers gaan de examenkandidaten het centraal examen in. Wanneer 

voor een vak tijdens de reizenweek een GPO gemaakt is, wordt het gemiddelde als volgt 

berekend: het gemiddelde van de toetsen maal 0,9 (oftewel 90%), dan afronden op één 

cijfer achter de komma en vervolgens 10% van het GPO-cijfer, afgerond op één cijfer 

achter de komma, hier bij optellen. 

Nadat de leerlingen het overzicht op onjuistheden hebben gecontroleerd, ondertekenen 

ouders/verzorgers het kopie-exemplaar. Ze geven hiermee aan dat ze akkoord gaan met 

de vermelde cijfers en gemiddelden. Het ondertekende kopie-exemplaar moet uiterlijk 15 

april 2020 worden ingeleverd bij de mentor. 
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2. Centraal examen 

De helft van het eindcijfer wordt bepaald door het centraal examen. Landelijk wordt 

vastgesteld welke leerstofonderdelen van het examenprogramma tot het centraal examen 

behoren. 

Ma    9 maart  Start CPE    Beeldende vakken 

  

Do    7 mei  13.30 – 15.30  Economie 

  

Vr    8 mei  13.30 – 15.30  Nederlands 

  

Ma  11 mei  09.00 – 11.00  Geschiedenis 

  13.30 – 15.30  Beeldende vakken 

  

Di  12 mei  09.00 – 11. 00  Muziek 

  13.30 - 15.30  Wiskunde 

  

Wo  13 mei  09.00 – 11.00  Aardrijkskunde 

  13.30 – 15.30  Frans 

  

Do  14 mei  09.00 – 11. 00  Duits 

  13.30 - 15.30  Nask1 

  

Vr  15 mei  13.30 – 15.30  Biologie 

  

Ma  18 mei  09.00 – 11. 00  Maatschappijkunde 

  13.30 - 15.30  Nask2 

  

Di  19 mei  13.30 - 15.30  Engels   
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2.1 Uitslag 

Op 10 juni 2020 tussen 13.00 uur en 14.00 uur belt de mentor alle kandidaten. Er wordt 

in principe naar het huisadres gebeld. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk 

dat de mentor het juiste telefoonnummer heeft. 

Tussen 14.30 uur en 15.30 uur worden de kandidaten op school verwacht om bij de 

mentor de voorlopige cijferlijst op te halen. 

Op de voorlopige cijferlijst geven de kandidaten aan of ze gebruik willen maken van een 

herkansing. Dit formulier moet uiterlijk de volgende dag 11 juni vóór 10.00 uur weer 

worden ingeleverd bij de schooladministratie. 

Gezakte kandidaten kunnen in juni bij het tweede tijdvak (CE2) één vak herkansen. 

Op welke dagen en en tijdstippen  de centrale examens in het tweede tijdvak worden 

afgenomen wordt in maart 2020 bekendgemaakt. 

De uitslag van het tweede tijdvak wordt op 26 juni 2020 bekendgemaakt. 

  

2.2 Regels bij het centraal examen 

De examenkandidaten moeten tijdens het centraal examen rekening houden met de 

volgende regels: 

1. Leerlingen moeten 15 minuten voor de aanvang van het examen in het 

examenlokaal aanwezig zijn. 

2. Absentie als gevolg van ziekte e.d. dient zo spoedig mogelijk te worden 

gemeld bij de school, in ieder geval vóór aanvang van de zitting. Er kan 

eventueel een controlerend arts worden ingeschakeld. 

3. Leerlingen die te laat komen, worden uiterlijk tot een half uur na het begin 

van de zitting tot het examenlokaal toegelaten. Zij leveren het werk in op 

hetzelfde tijdstip als dat voor de andere leerlingen geldt. 

4. Leerlingen die meer dan een half uur te laat komen, mogen niet meer 

deelnemen aan deze zitting. Bij een geldige reden worden zij voor het 

betreffende vak verwezen naar het 2e en / of 3e tijdvak. 

5. Leerlingen mogen bij het eindexamen gebruik maken van een basispakket 

aan hulpmiddelen zoals pennen, (kleur)potloden, gum, rekenmachine, 

passer, geo-driehoek en windroos. Bij sommige vakken mogen leerlingen 

gebruik maken van extra hulpmiddelen zoals woordenboek. Hulpmiddelen 

die niet in de lijst genoemd worden, mogen dus niet gebruikt worden. De 

school zorgt voor alle soorten papier. 

6. Er mogen geen tassen, mobiele telefoons en jassen worden meegenomen in 

het examenlokaal. 

7. Het examenwerk moet met een zwarte of blauwe pen gemaakt worden. Het 

is niet toegestaan met potlood te schrijven, ook het gebruik van tipp-ex is 

niet toegestaan. 

8. De uitwerkingen en eventuele bijlagen moeten worden ingeleverd bij de 

surveillant; de opgaven mogen worden meegenomen naar huis. 

9. Leerlingen hebben recht op een half uur extra tijd als er een officiële 

verklaring van dyslexie of een concentratiestoornis in het dossier aanwezig 

is. 
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3. Diversen 

  

3.1 Extra vak 

Het is in principe mogelijk gedurende het jaar het extra vak weer te laten vallen. Dit moet 

wel in overleg met de vakdocent gebeuren. Ouders dienen schriftelijk aan de teamleider 

van 4-mavo te laten weten dat ze hier mee instemmen. 

 

3.2 Het examenjaar overdoen 

Leerlingen die niet slagen voor het eindexamen kunnen in principe het examenjaar 

overdoen. Voor deze leerlingen geldt dat de behaalde resultaten van het schoolexamen 

behouden blijven*. Zij volgen wel opnieuw alle lessen en nemen opnieuw deel aan alle 

schoolexamen-onderdelen (met uitzondering van de afgesloten handelingsdelen). Zij 

hebben echter de mogelijkheid zich te verbeteren. De behaalde resultaten van het 

centraal examen blijven niet behouden. 

  

* Mits het PTA onveranderd blijft 

 

3.3 Overstap van 3H naar 4-mavo 

  

Bij de overstap van 3H naar 4-mavo ontstaat er een aantal problemen omdat 

3-mavo al deel uitmaakt van de mavo-examenperiode. 

  

In 3-mavo worden bij een aantal vakken onderdelen getoetst die meetellen voor het 

schoolexamen. De vakken maatschappijleer en  lichamelijke oefening worden in 

3-mavo al afgesloten. 

Voor de leerlingen die van 3H overstappen naar 4-mavo, geldt het volgende: 

  

- Zij volgen twee uur per week het vak maatschappijleer. 

- Het gemiddelde van de toetsen vormt het SE cijfer. 

- Eén van de toetsen is GPO 1. 

 

- Bij lichamelijke opvoeding wordt op grond van de resultaten uit 3H een 

beoordeling gegeven. 

 

- Bij geschiedenis (indien gekozen) zullen de cijfers uit 3H van H8 (Dekolonisatie) 

meetellen als tentamen 1, H7 (Koude oorlog) als tentamen 2 en het werkstuk 

dekolonisatie als tentamen 3 

 

- Bij aardrijkskunde (indien gekozen) zullen de cijfers van toets 1 (Nigeria rijk en 

toch arm) en toets 6 (Natuurkrachten in Nederland) meetellen als tentamen 1 en 2. 

 

- Bij biologie (indien gekozen) zal toets 11 (stof toets 1 t/m 5) meetellen als 

tentamencijfer. 

 

- Bij nask1 (indien gekozen) zal het gemiddelde van het eindcijfer meetellen als 

tentamencijfer.   
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3.4 Nieuwe leerlingen 

 

Leerlingen die nieuw op school zijn gekomen hebben bij de keuze voor geschiedenis 

en/of aardrijkskunde tentamens gemist. De toeleverende school geeft van deze vakken 

de behaalde resultaten en omschrijvingen van de gemaakte toetsen. De docent van deze 

vakken bepaalt welke cijfers kunnen worden overgenomen. Voor de toetsen waar geen 

cijfer kan worden overgenomen krijgen de leerlingen stof mee om te bestuderen en 

maken bij de start van het schooljaar afspraken om deze gemiste tentamens te maken. 

Leerlingen die biologie en/of nask1 kiezen hebben een eindtoets gemist. Zij hebben in de 

zomervakantie stof meegekregen om te bestuderen en maken bij de start van het 

schooljaar afspraken om deze gemiste tentamens te maken. Voor nask1 zal het 

gemiddelde van het eindcijfer en de nog te maken toets (H7 en H8) meetellen als 

tentamencijfer. Bij de keuze voor nask1 moet het practicum uit 3-mavo alsnog gedaan 

worden. 

 

 

3.5 Zelfstandig werken 

 

Alle leerlingen in 4-mavo gaan 1 uur in hun rooster plannen waarin zelfstandig gewerkt 

moet worden. Tijdens dit uur werken leerlingen zelfstandig aan diverse opdrachten zoals 

de GPO van de reizenweek, het profielwerkstuk en boekverslagen. Leerlingen dienen van 

tevoren te bedenken wat zij in dit uur gaan doen. 

De leerling kan dit uur plannen als hij een tussenuur heeft, maar ook aan het begin of 

eind van zijn rooster. Hij wordt geacht in de mediatheek zelfstandig te werken. Dit wordt 

geregistreerd door een medewerker van de mediatheek en wordt gecontroleerd. 
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3.6 Reizenweek 

 

In de week voor de herfstvakantie gaan alle examenkandidaten op reis. Tot 18 juni 2019 

had iedere leerling de gelegenheid een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde 

bestemming. Leerlingen die niet of te laat hebben gereageerd, zijn bij een bepaalde reis 

ingedeeld. Dit kan ook het geval zijn als de reis van de voorkeur vol zat. 

Tijdens de reis maken alle leerlingen een grote praktische opdracht (GPO). Inleverdatum 

22 november 2019. Deze opdracht is onderdeel van het examenprogramma. Leerlingen 

die de examenklas overdoen mogen mee op reis, indien dit mogelijk is, maar zij kunnen 

er ook voor kiezen om in die week op school te komen studeren. 

  

Berlijn (14 t/m 18 oktober 2019) 

Het doel van de reis is de leerlingen kennis te laten maken met de huidige stad Berlijn 

waar je nog overal wordt herinnerd aan de scheiding tussen Oost – en West Berlijn. 

Enkele trekpleisters worden natuurlijk bezocht. De leerlingen gaan ook fietsend langs de 

verschillende bekende plekken van Berlijn. We gaan ook naar het concentratiekamp 

Sachsenhausen en naar het Holocaust Monument.  

We gaan een keer bowlen, naar een disco en de bioscoop, maar ook bezoeken we het 

Olympisch Stadion. 

Contactpersoon voor deze reis is dhr. Hulpusch. 

  

 

Engeland (13 t/m 18 oktober 2019) 

De opzet van deze reis is om de leerlingen kennis te laten maken met de Engelse manier 

van leven en kennis bij te brengen over land en cultuur. De eerste dag bezoeken ze 

Canterbury. We gaan twee dagen naar Londen en een dag naar Oxford. Ook staat een dag 

in Brighton op het programma. 

Contactpersoon voor deze reis is mw. McGreevy.   
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3.7 Einde schooljaar 

  

Laatste lesdag (15 april) 

Over de laatste lesdag wordt u in het loop van het jaar geïnformeerd. 

Facultatieve lessen (16+17 april en 4+6 mei) 

Na de laatste officiële lesdag zijn de leerlingen in principe ‘klaar’ voor het examen. Toch 

zullen sommigen nog behoefte hebben aan extra uitleg en oefening. Zij kunnen 

facultatief lessen volgen. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om buiten school een 

(betaalde) examentraining te volgen bij diverse instellingen. 

Bibliotheekboeken (20 mei) 

Ook de van school geleende boeken moeten uiterlijk 20 mei worden teruggebracht. Ook 

de eventuele boetes dienen dan te zijn betaald. 

Diploma-uitreiking  30 juni 

De leerlingen ontvangen om 15.00 uur of om 19.00 uur het diploma. Samen met het 

diploma ontvangen de leerlingen het Duinzigt-jaarboek. 

Familie en vrienden zijn uitgenodigd om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn. Om 

alle belangstellenden goed te kunnen ontvangen, is het niet toegestaan meer dan drie 

gasten mee te nemen (Dit in verband met de veiligheid op last van de brandweer). Na het 

officiële gedeelte in de aula is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog 

even na te praten en afscheid te nemen. 

Boeken inleveren 

Op een nader bekend te maken tijdstip, waarschijnlijk maandag 29 juni van 9.00 uur tot 

11.00 uur, melden de leerlingen zich in de mediatheek met hun boeken bij een 

medewerker van Van Dijk’s Boekhuis. Het is belangrijk dat de leerlingen tussen de 

aangegeven tijd de boeken in komen leveren. De mensen van Van Dijk’s Boekhuis zijn 

buiten deze tijd niet aanwezig. Een andere mogelijkheid is de datum waarop de rest van 

de leerlingen hun boeken moeten inleveren. 
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TOELICHTING 

 

Periode 

·         Periode 3.2 en 3.3  Voor een aantal vakken is een gedeelte van het PTA al in 

Klas 3 getoetst. 

·         Periode 4.1  september 2019 t/m november 2019 

·         Periode 4.2  november 2019 t/m januari 2020 

·         Periode 4.3  januari 2020 t/m mei 2020 

 

Toetsvorm 

S = schriftelijk 

M = mondeling 

P = practicum 

Gewicht onderdeel 

Bij een aantal vakken bestaat het tentamen uit verschillende onderdelen (deeltentamens). 

Het tentamencijfer is dan een gemiddelde van deze deeltentamens. Bij sommige vakken 

tellen alle deeltentamens even zwaar mee maar het kan ook dat bepaalde deeltentamens 

zwaarder wegen dan andere. In het overzicht per vak vind je hoe het gemiddelde 

tentamencijfer tot stand komt. 

Periode gemiddeld SE 

Het schoolexamen vormt 50% van het eindcijfer. In de kolom “Periode gemiddeld SE” zie 

je hoe zwaar het tentamencijfer meetelt voor het schoolexamen. 

Herkansen 

Per tentamenperiode mag je één tentamen herkansen. Wanneer een tentamen bestaat uit 

meerdere onderdelen, mag je alle (herkansbare) onderdelen overdoen. Maar je kunt ook 

kiezen om slechts één onderdeel te herkansen. In beide gevallen geldt dit als één 

herkansing.   
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Nederlands: 

 

Per  Onder-

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

Periode 

Gemiddeld  

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Boektentamen  S  15%  Ja   

4.2  02  Schrijfopdracht  S  15%  Ja   

03  Spreekvaardigheid 

Presentatie PWS 

M  15%  Nee   

4.3  04  Tekstverklaren en 

Samenvatten 

S  15%  Ja   

05  Kijk/Luistertoets 

CITO 

S  15%  Nee   

06  Fictie mondeling  M  15%  Nee   

NB  PO  GPO Reizenweek  S  10%  Nee   

 

Per = Periode 

HD = Handelingsdeel 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

 

NB:  Als je de GPO voor het vak Nederlands maakt, telt deze voor 10% mee.  

 
NB 2:  Indien het fictiedossier NIET in week 10 (02-06 maart 2020) is ingeleverd kan de 

leerling niet deelnemen aan het mondeling. In dat geval kan er ook geen 

mondeling gedaan worden en is het schoolexamendossier niet volledig. Dus kan 

het schoolexamen niet compleet afgesloten worden. Er kan dan geen centraal 

eindexamen worden gedaan.  

 

NB3: Het niet houden van de presentatie PWS betekent dat het schoolexamendossier 

niet volledig is en kan er geen centraal eindexamen worden gedaan. 

 

 

Het eindexamen op 8 mei 2020 gaat over : 

1. Tekst + vragen 

2. Samenvatting 

3. Schrijfopdracht  

 

zie theorie samenvatten, aantekeningen en examenteksten 

Schrijfopdracht artikel/brief/e-mail 
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Frans: 

Per  Onder-

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Franconville deel 4 

Lire: Etape 1 – 4 

Ecouter: Etape 1 – 4 

Parler: Etappe 1 – 4  

+ ww en taalregels 

S  3    Ja   

02  Leesvaardigheid boekje  S      Nee   

03  Examen idiom  S      Nee   

  Gemiddeld 02 en 03    1       

  Gemiddelde periode 4.1      30%     

4.2  04  Franconville deel 4 

Ecrire: Etape 1 – 6 +  

4 brieven + ww 

S  3    Ja   

05  Leesvaardigheid boekje  S      Nee   

06  Examen idiom  S      Nee   

  Gemiddeld 05 en 06    1       

  Gemiddelde periode 4.2      30%     

4.3  07  Gespreksvaardigheid  M  1    Nee   

08  Kijk/Luistervaardigheid  S  1    Nee   

09  Examen idiom  S  1    Nee   

  Gemiddelde periode 4.3      30%     

NB  PO  GPO Reizenweek  S    10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

ww = werkwoorden 

 

NB1:  Als je de GPO voor het vak Frans maakt, telt deze voor 10% mee. 

 

NB2: t.a.v. Leesvaardigheid: De boekjes worden in de klas getoetst op nader af te 

spreken data.  

 

 

Het eindexamen op 13 mei 2020 gaat over: 

 
Tentamenstof van alle periodes is de examenstof. Uitgebreide tentamenstof staat per 

periode op de volgende bladzijde.  
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Tentamenstof Frans per periode 

Tentamenstof Frans per periode : 

 

Periode 1: 

In de les getoetst: 

- 1 Frans leesboekje (zie boekenlijst) overhoring in de klas d.m.v meerkeuzevragen 

- Examen Idioom: ( dikgedukte woorden F-N )  

blz. 9-10-11-15-16-17-21-22-23-27-33-34-35.  

Tentamen 1: 

- Werkwoorden:  

avoir-être-aller-pouvoir-vouloir-voir-faire-prendre-venir 

 

Franconville deel 4 

- lire Etape 1 – 4 

- Ecouter Etape 1 - 4    

- Parler Etape 1 – 4 

- Taalregels : 2–6-10-11-16-17-20–23 

Periode 2: 

In de les getoetst: 

- 1 Frans leesboekje 

- Examen idioom: blz. 39-40-41–45-46–51–52-53-57-58–59 

Tentamen 2 : 

-  Werkwoorden : 

Falloir-mettre- recevoir-écrire-boire-connaître-dormir-prendre-envoyer  

- 4 Franse brieven  

- Franconville deel 4 

- Écrire  -   Etape 1-2-3-4-5-6   

- Taalregels : 4–9-13–18-22 

Periode 3: 

In de les getoetst: 

- Examen Idioom: blz. 105-106-107-111-112-113-117-118-119 

- Luistertoets     

- Spreekvaardigheid  wordt geoefend in de klas, plus stencils 
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Duits: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Schrijfvaardigheid 

Neue Kontakte H1 

S  2    Ja   

02  Leesvaardigheid  S  1    Ja   

  Gemiddeld periode 4.1      30%     

4.2  03  Schrijfvaardigheid 

Neue Kontakte H2 

S  2    Ja   

04  Leesvaardigheid  S  1    Ja   

  Gemiddeld periode 4.2      30%     

4.3  05  Schrijfvaardigheid  

Neue Kontakte H3 

S  2    Ja   

06  Leesvaardigheid  S  1    Ja   

07  Kijk/Luistervaardigheid  S  2    Nee   

08  Gespreksvaardigheid  M  1    Nee   

  Gemiddeld periode 4.3      30%     

NB  PO  GPO Reizenweek  S    10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

 

Kijk- en luistervaardigheid wordt in de week na de 2e tentamenweek tijdens de les 

afgenomen en telt mee voor de periode 4.3. 

 

Voor het onderdeel gespreksvaardigheid van tentamen 3 dient een schriftelijke 

opdracht ingeleverd te worden. Als deze opdracht uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang 

van het deeltentamen niet is ingeleverd, kan de leerling niet deelnemen aan het 

mondeling. Hierdoor is het schoolexamendossier niet volledig en dus het schoolexamen 

niet afgesloten. Er kan dan geen centraal eindexamen worden gedaan. 

 

NB:  Als je de GPO voor het vak Duits maakt, telt deze voor 10% mee.  

 

 

Het eindexamen op 14 mei 2020 gaat over: 

 

Leesvaardigheid 
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Examenstof  Duits 2018 – 2019 

Tentamen 1 (week 44/45)   Neue Kontakte Kapitel 1 + lezen 

Lernliste Niederländisch-Deutsch   Blz. 82 + 83 

Lernliste Deutsch-Niederländisch  Blz. 83 t/m 85   

Redemittel   Redemittelstencil (Kapitel 1)  

Werkwoorden (tegenwoordige tijd)  Blz. 85 t/m 87  

Leesvaardigheid  Dit oefen je in de les. Als je thuis extra wilt 

oefenen, vraag dan teksten aan je docent.  

Let op: Bij het tentamen moet je zelf een 

woordenboek meenemen! 

 

Tentamen 2 (week 2/3)   Neue Kontakte Kapitel 2 + lezen 

Lernliste Niederländisch-Deutsch   Blz. 158 + 159 

Lernliste Deutsch-Niederländisch  Blz. 159 t/m 161   

Redemittel   Redemittelstencil (Kapitel 2)  

Naamvallen en voorzetsels  Blz. 161 t/m 163  

Leesvaardigheid  Dit oefen je in de les. Als je thuis extra wilt 

oefenen, vraag dan teksten aan je docent.  

Let op: Bij het tentamen moet je zelf een 

woordenboek meenemen! 

 

Tentamen 3 (week 11/12)   Neue Kontakte Kapitel 3 + lezen, luisteren, spreken 

Lernliste Niederländisch-Deutsch   Blz. 71 + 72 

Lernliste Deutsch-Niederländisch  Blz. 72 t/m 74   

Redemittel   Redemittelstencil (Kapitel 3)  

Persoonlijk voornaamwoorden  Blz. 74 + 75  

Leesvaardigheid  Dit oefen je in de les. Als je thuis extra wilt 

oefenen, vraag dan teksten aan je docent.  

Let op: Bij het tentamen moet je zelf een 

woordenboek meenemen! 

Kijk-/luistertoets   Dit oefen je in de les. De toets wordt ook tijdens 

een gewone les afgenomen.  

Let op: niet herkansbaar! 

Mondeling tentamen  Dit oefen je door het maken van een 

spreekdossier. 

Let op: niet herkansbaar! 

 

Centraal Schriftelijk Eindexamen (14 mei 2020 – 9.00-11.00 uur)  

Leesvaardigheid  Dit oefen je in de les. Als je thuis extra wilt 

oefenen, vraag dan teksten aan je docent.  

Let op: Bij het examen moet je zelf een 

woordenboek meenemen! 

 

 

 

37 
 



Engels: 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets- 

vorm 

S/M/P 

Gewicht  

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Stepping Stones Theme 1  S  1    Ja   

02  Gemiddeld Build Up 41/60  S  1    Nee   

03  Leesvaardigheid 1  S  1    Nee   

  Gemiddeld periode 4.1      30%     

4.2  04  Stepping Stones Themes 2/3  S  1    Ja   

05  Gemiddeld Build Up 61/80  S  1    Nee   

06  Leesvaardigheid 2  S  1    Nee   

  Gemiddeld periode 4.2      30%     

4.3  07  Stepping Stones Themes 4/5  S  1    Ja   

08  Kijk/Luistervaardigheid  S  1    Nee   

09  Schrijfvaardigheid  S  1    Ja   

10  Gemiddeld Build Up 81/100  S  1    Nee   

11  Gespreksvaardigheid  M  1    Nee   

  Gemiddeld periode 4.3      30%     

NB  PO  GPO Reizenweek  S    10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen  

 

Het onderdeel gespreksvaardigheid van tentamen 3 wordt gehouden naar aanleiding 

van 2 internetopdrachten en een kennismakingsopdracht. Als de opdrachten uiterlijk 10 

werkdagen voor aanvang van het deeltentamen niet zijn afgerond kan de leerling niet 

deelnemen aan de gespreksvaardigheid. Hierdoor is het schoolexamendossier niet 

volledig. Er kan dan geen centraal eindexamen worden gedaan.   

 

NB: Als je de GPO voor het vak Engels maakt, telt deze voor 10% mee. 

 

NB2: Build Up wordt in twee proefwerken getoetst in de reguliere lessen. Het 

gemiddelde van deze twee proefwerken is een tentamencijfer. 

 

 

Het eindexamen op 19 mei 2020 gaat over:  

- Leestekst. 
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Geschiedenis: 

 

Per  Onder-

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

3.1 

 

01  Conflict Israël en de Arabische 

                                               Wereld 

S  1    Ja   

3.2  02  Cultuur en mentaliteit +  

                                    Koude oorlog 

S  1    Ja   

3.3  03  GPO Koude Oorlog  S  1    Ja   

    Gemiddelde klas 3      9%     

4.1  04  Hoofdstuk 1 en 2 

Nederland van 1848 tot 1914 

De Eerste Wereldoorlog: 1914-1918 

S    27%  Ja   

4.2  05  Hoofdstuk 3 en 4 

Het Interbellum 1919-1939 

De Tweede 

Wereldoorlog:1939-1945 

S    27%  Ja    

4.3  06  Hoofdstuk 5 en 6 

De Koude oorlog 1945-1989 

Naar en nieuwe eeuw 

S    27%  Ja   

NB  PO  GPO Reizenweek  S    10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen  

 

NB:  Als je de GPO voor het vak geschiedenis maakt, telt deze voor 10% mee.  

 

Het Eindexamen op 11 mei 2020 gaat over : 

 

Staatsinrichting van Nederland 

Historisch Overzicht 20e eeuw 

 

Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting (deze staan beschreven 

op blz. 194 en 195), hiermee wordt gedurende het hele jaar geoefend. 
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Aardrijkskunde: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets- 

vorm 

S/M/P 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

3.2  01  Arm en rijk 

Hoofdstuk 1, 2 en 3 + 

casus 

S  18%  Ja   

3.3  02  Bronnen van energie 

Hoofdstuk 1, 2 en 3 + 

casus 

S  18%  Ja   

4.1  03  Weer en klimaat 

Hoofdstuk 1, 2 en 3 + 

casus 

S  18%  Ja   

4.2  04  Water 

Hoofdstuk 1, 2 en 3 + 

casus 

S  18%  Ja   

4.3  05  Bevolking en Ruimte 

Hoofdstuk 1, 2 en 3 + 

casus 

S  18%  Ja   

NB  PO  GPO Reizenweek  S  10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen  

 

NB:  Als je de GPO voor het vak aardrijkskunde maakt, telt deze voor 10% mee. 

 

Belangrijk is dat je ook de Powerpoints bekijkt op SOM. Je kan dan oefenen met 

examenvragen. 

 

Het eindexamen op 13 mei 2020 gaat over:  

 

- Weer en klimaat H1, 2 en 3 + casus 

- Water H1, 2 en 3 + casus 

- Bevolking en ruimte H1, 2 en 3 + casus 
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Biologie: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

3.3  01  Eindtoets leerjaar 3  S  3  15%  Ja   

4.1  02  Gaswisseling,  

Gedrag, 

Voeding en Vertering, 

Stevigheid en Beweging 

S  4  20%  Ja   

4.2  03  Ecologie, 

Mens en Milieu, 

Zintuigen, 

Regeling 

S  4  20%  Ja   

4.3  04  Opslag, 

Uitscheiding en Bescherming, 

Transport, 

Planten 

S  4  20%  Ja   

4.3  05  Gemiddeld practica  P  3  15%  Nee   

NB  PO  GPO Reizenweek  S    10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

 

Gedurende het examenjaar zijn er drie pratica: 

- Maken van 3 (microscopie) tekeningen 

- Maken van een tekening van een orgaan 

- Maken van een verslag m.b.t. het thema gedrag 

 

 

NB:  Als je de GPO voor het vak biologie maakt, telt deze voor 10% mee.  

 

 

Het eindexamen op 15 mei 2020 gaat over: 

 

Op de volgende bladzijde staat de exacte stof die je moet leren voor je eindexamen. 
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Uit boek 3 vmbo deel  A:  Thema 1  Organen en cellen 

  Thema 2   Voortplanting en 

ontwikkeling 

  Thema 3  Erfelijkheid 

  Thema 4  Ordening en evolutie 

     

Uit boek 3 vmbo deel B:  Thema 5  Regeling 

  Thema 6  Zintuigen 

  Thema 7  Stevigheid en beweging 

  Thema 8  Gedrag 

     

Uit boek 4 vmbo deel A:  Thema  1  Planten 

  Thema  2  Ecologie 

  Thema  3   Mens en Milieu 

     

Uit boek 4 vmbo deel B:   Thema 4  Voeding en vertering 

  Thema 5  Gaswisseling 

  Thema 6  Transport 

  Thema 7  Opslag, uitscheiding en 

bescherming. 
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Wiskunde: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets- 

vorm 

S/M/P 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Deel 1:  

H2 Verbanden 

H4 Grafieken en vergelijkingen  

Deel 2:  

H5 Rekenen, meten en schatten 

S  30%  Ja   

4.2  02  Deel 1: 

H3 Afstanden en hoeken 

Deel 2: 

H6 Vlakke figuren 

H8 Ruimtemeetkunde 

S  30%  Ja   

4.3  03  In de lessen behandelen wij:  

Deel 1: H1 Statistiek en kans 

Deel 2: H7 Verbanden 

Het tentamen zelf gaat over alle 

hoofdstukken! 

S  30%  Ja   

NB  PO  GPO Reizenweek  S  10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

 

NB:  Als je de GPO voor het vak wiskunde maakt, telt deze voor 10% mee.  

 

 

Het eindexamen op 12 mei 2020 gaat over: 

 

H1 t/m H8 
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Nask 1: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets- 

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

3.3  01  Tentamen H4, 5, 7 en 8  S  1    Ja   

3.3  02  Practica klas 3  P  1    Nee   

    Gemiddeld PTA klas 3      22,5%     

4.1  03  Nova 4 VMBO-KGT 

Hfst. 1, 2 ,3 en 4 

S    22,5%  Ja   

4.2  04  Nova 4 VMBO-KGT 

Hfst. 5, 6 ,7 en 8 

S    22,5%  Ja   

4.3  05  Nova 4 VMBO-KGT 

Hfst. 9, 10  en 11 

S    22,5%  Ja   

NB  PO  GPO Reizenweek  S    10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

 

Ieder tentamen bestaat uit een schriftelijke toets.  

 

NB:  Als je de GPO voor het vak NASK 1 maakt, telt deze voor 10% mee.  

 

 

Het eindexamen op 14 mei 2020 gaat over: 

 

H1 t/m H11 van deel 4 VMBO-KGT Hfst. 4 
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Nask 2: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets- 

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Hoofdstuk 1 t/m 4  S    30%  Ja   

4.2  02  Hoofdstuk 5 t/m 7  S    30%  Ja   

4.3  03  Hoofdstuk 8 en 9  S  1    Ja   

04  Practicum  P  1    Nee   

    Gemiddeld periode 4.3      30%     

NB  PO  GPO Reizenweek  S    10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

 

NB:  Als je de GPO voor het vak NASK 2 maakt, telt deze voor 10% mee.  
 
Het eindexamen op 18 mei 2020 gaat over:   

 

H1 t/m H9 
 
 

45 
 



Economie: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/

P 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Hoofdstuk 1, 2 en  

Hoofdstuk 3 §1 + §2  

S  30%  Ja   

4.2  02  Hoofdstuk 3 §3 + §4 +  

Hoofdstuk 4 en 5  

S  30%  Ja   

4.3  03  Hoofdstuk 6, 7 en 8  S  30%  Ja   

NB  PO  GPO Reizenweek  S  10%  Nee   

 

Per = Periode 

PO = Praktisch onderdeel 

Her = Herkansen 

 

NB:  Als je de GPO voor het vak economie maakt, telt deze voor 10% mee.  
 
 
Het eindexamen op 7 mei 2020 gaat over:  

 

Hele boek Pincode 
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Maatschappijkunde: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets- 

vorm 

S/M/P 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Katern: Werk blz. 6 t/m 91 

Katern: Multiculturele samenleving 

             blz. 6 t/m 83 

S  33,3%  Ja   

4.2  02  Katern: Massamedia blz. 6 t/m 85 

Katern: Politiek H1 t/m H6 

             blz. 6 t/m 75 

S  33,3%  Ja   

4.3  03  Katern: Politiek H7 t/m H10 

             blz. 75 t/m 121 

Katern: Criminaliteit blz. 6 t/m 103 

S  33,3%  Ja   

 

Per = Periode 

Her = Herkansen 

 

Bij elk tentamen kunnen basisbegrippen en basisvaardigheden aan de orde komen die 

gaan over een analyse van een maatschappelijk vraagstuk. 

 

Let vooral op: - de politiek-juridische benaderingswijze 

- de sociaal-economische benaderingswijze 

- de sociaal-culturele benaderingswijze 

- veranderings- en vergelijkende invalshoek 

 

Na tentamen 3 wordt er extra gewerkt aan de analyse van een maatschappelijk 

vraagstuk. 

 

NB:  Voor het vak maatschappijkunde kun je geen GPO maken. 

 

 

Het eindexamen op 18 mei 2020 gaat over:  

 

Politiek en beleid  Katern Politiek 

Criminaliteit en de rechtsstaat  Katern Criminaliteit   

Analyse van een maatschappelijk vraagstuk  
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Kunstvakken II / Handvaardigheid: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Opdracht 1  P  2    Nee   

02  Opdracht 2: verslag  S  1    Nee   

  Gemiddeld periode 4.1      30%     

4.2  03  Opdracht 3  P  2    Nee   

04  Opdracht 4: verslag  S  1    Nee   

05  Theorie boek*  S  1    Ja   

  Gemiddeld periode 4.2      35%     

4.3  06  Opdracht 6  P  2    Nee   

07  Opdracht 7: verslag  S  1    Nee   

08  Theorie boek**  S  1    Ja   

  Gemiddeld periode 4.3      35%     

               

Per    Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

  Gewicht 

CSE 

Her 

Ja/ 

Nee 

 

NB    Centraal Praktisch 

Examen 

P, S    50%  Nee   

  Centraal Schriftelijk 

Examen 

S    50%  Ja   

 

Per = Periode  

Her = Herkansen 
 

* 05 Theorie boek:  Blz. 9, 10 22 t/m 25 

Aspecten van de voorstelling. Blz. 27 t/m 35 

Vormgevingsaspecten: kleur, compositie, vorm, ruimte en licht. 

Functie blz. 40 en 41 + aantekeningen + het gele boekje 

** 08 Theorie boek: Blz. 9 en 10, 12 t/m 41, 49 t/m 65, 67 en 70 + aantekeningen + 

het gele boekje 

NB: Voor het vak kunstvakken II kun je geen GPO maken. 

Net als bij alle andere vakken is er bij kunstvakken II / handvaardigheid een 

schoolexamen en een eindexamen. Het eindexamen bij kunstvakken II / handvaardigheid 

bestaat echter uit twee onderdelen: een Centraal Praktisch Examen en een Centraal 

Schriftelijk Examen. Beide onderdelen tellen even zwaar mee. Het gemiddelde van het 

CPE en het CSE is 50% van het eindcijfer. 
 

Het eindexamen op 11 mei 2020 gaat over:  

 

Blz. 9 en 10, 22 t/m 41, 49 t/m 65, 67 en 70 + aantekeningen + het gele boekje  
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Kunstvakken II Muziek: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets- 

vorm 

S/M/P 

Gewicht 

onderdeel 

Periode 

Gemiddeld  

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

4.1  01  Theoretische toets Intro: 

Geschiedenis van de popmuziek 

blz. 50 t/m 108 

S    33,3%  Ja   

4.2  02  Theoretische toets Intro: 

Geschiedenis van de klassieke 

muziek 

blz. 6 t/m 40 

Begrippenlijst muziek 

Instrumentenleer 

S    33,3%  Ja   

4.3  03  Instrumentale en vocale 

presentatie 

 

 

P 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nee 

 

 

 

 

 

04  Werkstuk: 

Muziek, Maatschappij en Beroep 

S  1    Nee 

  Gemiddeld periode 4.3      33,3%     

 

 

Per = Periode  

Her = Herkansen 

 

 

NB: Voor het vak Muziek is het maken van een GPO niet mogelijk. 

 

NB2: Het werkstuk moet 10 dagen voor de instrumentale en vocale presentatie 

worden ingeleverd. Het niet inleveren van het werkstuk betekent dat het 

schoolexamendossier niet volledig is en kan er geen centraal eindexamen  worden 

gedaan. 

 

Het eindexamen op 12 mei 2020 gaat over: 

 

De docent neemt de exacte stof die je moet leren voor je eindexamen met je door. 
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InformatieTechnologie en Media: 

 

 

InformatieTechnologie en Media kent geen Centraal Schriftelijk Examen (CSE).  Het 

uiteindelijk eindcijfer voor het examen wordt afgeleid van één schoolexamencijfer (SE), 

welke bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Per  Onder- 

deel 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

S/M/P 

Periode 

Gemiddeld 

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

3.3  01  Eindcijfer klas 3  P  30%  Nee   

4.2  02  Gemiddelde opdrachten  P  30%  Nee   

4.3  04  Meesterproef  P  30%  Nee   

NB  PO  GPO Reizenweek  S  10%  Nee   

 

 

Per = Periode  

Her = Herkansen 

 

Meesterproef. In de laatste tentamenperiode laat je zien aan de hand van de 

meesterproef dat je het vak IT&M beheerst. Je gaat alleen of met klasgenoten werken 

aan een opdracht die je zelf bedacht hebt. 

  

NB: Indien je voor het vak IT&M een GPO maakt telt deze voor 10% mee. 

 

Het eindcijfer wordt afgerond op één decimaal en geeft het schoolexamencijfer 

(SE) weer. Dit wordt vervolgens op een heel cijfer afgerond voor de eindlijst.  
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Maatschappijleer: 

 

 

Maatschappijleer I   kent  geen Centraal Schriftelijk Examen (CSE).  Het uiteindelijk 

eindcijfer voor het examen wordt afgeleid van één schoolexamencijfer (SE), welke bestaat 

uit de volgende onderdelen: 

 

 

 

 

 

Stofomschrijving  Toets-

vorm 

Periode 

Gemiddeld  

SE 

Her 

Ja/ 

Nee 

Cijfer 

Tentamen 1  Samenleving  S  25%  Ja   

Tentamen 2  Democratie  S  25%  Ja   

Tentamen 3  Integratie en regels  S  25%  Ja   

Tentamen 4  GPO  S  25%  Nee   

 

Maatschappijleer is afgerond in 3 Mavo. Leerlingen die op andere wijze in 4 Mavo komen, 

bijvoorbeeld vanuit 3 Havo, wordt de gelegenheid gegeven dit programma in te halen. Dit 

programma kan iets afwijken van het bovenstaande programma uit klas 3. 

 

Het totaal gedeeld door 4, afgerond op één decimaal geeft het 

schoolexamencijfer (SE). Dit wordt vervolgens op een heel cijfer afgerond voor 

de eindlijst en telt mee bij de slaag/zakregeling.  
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KV1: 

 

 

KVI is een handelingsdeel en wordt niet beoordeeld met een cijfer, maar met een V 

(Voldaan). De eindbeoordeling omvat de volgende onderdelen: 

 

 

Eigen activiteit 1 

Opdrachten periode 1 

Eigen activiteit 2 

Opdrachten periode 2 

Eigen activiteit 3 

Opdrachten periode 3 

Kunstdossier 

 

 

KVI is afgerond in 3 Mavo. Leerlingen die op andere wijze in 4 Mavo komen, bijvoorbeeld 

vanuit 3 Havo, wordt de gelegenheid gegeven dit programma in te halen. Dit programma 

kan iets afwijken van het bovenstaande programma uit klas 3. 
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LO: 

 

 

LO is afgerond in klas 3.  

 

LO is een handelingsdeel en wordt niet beoordeeld met een cijfer, maar met een 

voldoende of een goed. 
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