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Dit is het algemeen gedeelte van het PTA zoals dat geldt voor de
examenkandidaten die in het schooljaar 2021-2022 in leerjaar 4 van de
Theoretische Leerweg (TL) zitten.

Bijlagen bij het algemeen gedeelte:
•
•
•
•

Toetsweekmededelingen (pagina 8)
rooster Centraal Examen 2022 (pagina 9)
belangrijke data voor TL4 (pagina 10+11)
profielwerkstukboekje (reeds ontvangen)

In april ontvang je nog de Examenmededelingen met de informatie die je nodig
hebt voor het Centraal Examen in mei.
Lees de informatie goed en neem het ook even door met je ouders.
Wij hebben dit boekje gemaakt om ervoor te zorgen dat jouw kansen op een
goed examen groter worden.
Zwin College Oostburg,
Examensecretariaat VMBO
September 2021
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Programma van Toetsing en Afsluiting 2021-2022
VMBO Theoretische Leerweg
Algemeen Gedeelte

Beste jongens en meisjes,
Inleiding

Dit boekje is het algemeen gedeelte van je PTA. Dat is het “programma van
toetsing en afsluiting”. Je vindt in dit boekje belangrijke informatie over de
toetsen die je krijgt voor je schoolexamen. Dat schoolexamen begon in klas 3
en loopt door in klas 4. In het vakinhoudelijke boekje ontvang je het programma
voor het komende schooljaar.

schoolexamen
en centraal
examen

Als je schoolexamen is afgerond word je toegelaten tot het Centraal Examen
dat plaatsvindt aan het eind van klas 4. Het verschil met het schoolexamen is
dat de toetsen van het Centraal Examen niet door je eigen docent worden
gemaakt. Ook op de manier waarop het cijfer wordt vastgesteld heeft je docent
geen invloed.
Dit boekje gaat vooral over het schoolexamen. Voor de bepaling van het
eindcijfer voor elk vak telt het cijfer van het Centraal Examen straks even zwaar
als het cijfer voor het schoolexamen.
Het schoolexamen wordt definitief afgerond op woensdag 20 april 2022. Je
ontvangt dan een cijferlijst met de eindresultaten van het schoolexamen. Als
handelingsdelen die deel uitmaken van het schoolexamen op die datum niet zijn
afgerond dan kan dat niet meer hersteld worden. Je kunt dan ook niet meer
slagen!

opbouw van de
programma’s

Naast deze inleiding vind je in het PTA de programma’s voor het schoolexamen
van de verschillende vakken. Ze zijn allemaal opgebouwd op dezelfde manier:
een naam
(TSE, SE, PO, Handelingsdeel)
moment
(in welke periode is de toets?)
tijdsduur
(hoe lang mag je over de toets doen?)
wijze van toetsing
(open vragen, meerkeuzevragen,
opdracht, enz.)
type toets
(schriftelijk, mondeling, computertoets,
enz.)
herkansing
(mag de toets worden overgedaan?)
weegfactor (hoe zwaar telt het mee
voor het eindcijfer: 1x, 3x of 6x?)

tip:
Maatschappijleer heeft alleen een
schoolexamen, maar het eindcijfer
voor dat vak telt wel mee bij de
bepaling of je slaagt. Met het
eindcijfer voor Maatschappijleer heb je
straks al het eerste cijfer dat op de
cijferlijst bij je diploma komt. Zorg er
dus voordat het een goed cijfer is!

tip:
Lichamelijke Opvoeding en KCKV
hebben alleen een schoolexamen.
Om toegelaten te worden tot het
Centraal Examen moet je deze vakken
met een voldoende afronden!
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De aanduidingen die worden gebruikt:
SE = schoolexamen: schriftelijke of mondelinge toets afgenomen in een
schoolexamenweek.
TSE = tussentijds schoolexamen (de stof komt bij een andere toets weer terug).
Praktische Opdracht = grote praktische opdracht: dat kan bijvoorbeeld een
interview zijn, een presentatie of het maken van een product. De nadruk ligt niet
op wat je hebt geleerd maar op wat je hebt gedaan. Voor een PO staat
minimaal ongeveer tien uur werk. Je krijgt schriftelijke instructies.
praktische opdracht = kleine praktische opdracht (minder dan tien uur werk).
Handelingsdeel = deel van het schoolexamen dat niet wordt beoordeeld met
een cijfer, maar alleen wordt afgevinkt wanneer het voldoende is afgesloten.
profielwerkstuk
in klas 4

Naast de programma’s voor de verschillende vakken is er nog het
profielwerkstuk, dat in klas 4 wordt gemaakt. Voor het profielwerkstuk staat
minimaal 20 uur die je aan het werkstuk moet besteden. Het onderwerp is jouw
keuze van een vervolgopleiding of beroep en alles wat daaraan vastzit. Verdere
informatie over het profielwerkstuk staat in het Profielwerkstukboekje dat je
apart hebt ontvangen.

herkansingen

Er kunnen redenen zijn waarom je een belangrijke toets veel slechter maakt dan
je eigenlijk kunt. Daarom zijn er herkansingsmogelijkheden:
In de 4e klas heb je het recht om drie (max. 2 per periode) SE-toetsen te
herkansen. Je mag maximaal 2x hetzelfde vak herkansen.
LET OP: je kunt alleen maar een herkansing doen voor het vak en de leerstof
uit de betreffende periode waarin je de herkansing aanvraagt.
Te laat inleveren van een Praktische Opdracht of een handelingsdeel kan je ook
een herkansingsmogelijkheid kosten! Er wordt dan een nieuwe inlevertermijn
afgesproken van maximaal 10 schooldagen later.
Speciaal voor de vakken Maatschappijleer, KCKV en Lichamelijke Oefening
geldt dat je aan het einde van het schoolexamen een herexamen voor dat vak
mag doen als het eindcijfer een onvoldoende is. Dit houdt in dat je een toets
maakt over door de school te bepalen onderdelen van dat vak.
Bij herkansingen en herexamens
geldt: het hoogste cijfer telt. Dus
als je poging tot verbeteren mislukt
dan blijft het oude cijfer staan.
Het aanvragen van een herkansing
gaat via een digitaal formulier. Je
krijgt hierover apart uitleg.

tip:
Als je een SE-toets noodgedwongen
moet missen door bijvoorbeeld ziekte
zorg dan dat de teamleider VMBO zo
snel mogelijk op de hoogte wordt
gebracht van de reden. Overleg liefst
voordat de toets plaatsvindt!
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Als je een SE-toets mist door een geldige reden dan kan de teamleider VMBO
besluiten je voor die toets een inhaalmogelijkheid te geven. Hij moet dan wel
overtuigd zijn dat je de toets echt niet kon bijwonen. Bij ziekte moet de school
voorafgaande aan de toets worden ingelicht.
Regels bij
SE-toetsen
en sancties

Bij SE-toetsen moet je je aan de regels houden zoals je die vindt in de
TOETSWEEKMEDEDELINGEN bij dit PTA (zie pagina 8).
Bij onrechtmatigheden tijdens de toets kan als sanctie door de toezichthouder
worden beslist dat je van verdere deelname wordt uitgesloten. De teamleider
VMBO kan als sanctie een 1 geven. Ook kunnen een of meerdere toetsen
ongeldig worden verklaard.
Je kunt tegen zo’n beslissing protesteren Dat doe je bij een Commissie van
Beroep, die door de schoolbestuurder is ingesteld. Het bezwaar moet je binnen
drie dagen schriftelijk bij de commissie indienen op het adres van de school. De
commissie beslist binnen twee weken.

afronding

Op de cijferlijst bij je diploma komen alleen op hele getallen afgeronde cijfers.
Een eindgemiddelde van 5,5 leidt dus tot een 6 voor dat vak op de cijferlijst.
Onderweg naar dat eindcijfer werken we met afronding op één decimaal.
Bijvoorbeeld: het eindcijfer van je schoolexamen is voor een vak uitgekomen op
5,4. Dat betekent dat je voor het centraal examen voor dat vak een 5,6 moet
halen om op een 6 te komen.
(Voor maatschappijleer1 is er alleen een schoolexamen. Dit cijfer wordt direct
afgerond op een heel getal.)

het werk inzien

Je hebt het recht om de toetsen die je voor het schoolexamen maakt op school
in te zien en uitleg te krijgen over hoe het cijfer tot stand komt.
Het examenwerk wordt op school bewaard tot een jaar na de vaststelling van
het eindcijfer.

bijzondere
situaties

Voor leerlingen die door dyslexie of een andere handicap meer tijd nodig
hebben voor toetsen kan een regeling worden getroffen die dat mogelijk maakt.
Er is dan wel een deskundigenverklaring nodig.
Voor dyscalculie geldt deze mogelijkheid van extra tijd ook.
Voor leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die niet meer
dan zes jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd bestaat de mogelijkheid
van een regeling waarbij een woordenboek wordt toegestaan en meer tijd wordt
gegeven voor toetsen.
Als een leerling door langdurige ziekte of andere omstandigheden een groot
deel van het onderwijs in het vierde leerjaar niet kan volgen bestaat de
mogelijkheid van een regeling waarbij het examen wordt gespreid over meer
jaren.
Is één van bovenstaande situaties op jou van toepassing, neem daar dan
contact over op met je mentor.
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Vrijstellingen of ontheffingen kunnen alleen worden verstrekt via de teamleider
VMBO.
de slaag/zak
regeling

Tenslotte: wanneer ben je geslaagd?
• Allereerst geldt als eis dat het gemiddelde van je cijfers voor het Centraal
Examen niet lager dan 5,50 mag zijn.
• Vervolgens wordt gekeken naar je eindcijfers. Het eindcijfer voor een vak
is het gemiddelde van het SE-cijfer en het CE-cijfer, beide op 1 decimaal
als ze gemiddeld worden. Je eindcijfer zelf wordt echter afgerond op een
heel cijfer.
• Bij je eindcijfers mag een 5 zitten, als de rest voldoende is, dus 6 of
hoger.
• Er mag een 4 of twee keer een 5 bij zijn, als er een 7 tegenover staat (en
de rest voldoende is). Het gaat hier om de zes vakken die je in de vierde
klas nog hebt + maatschappijleer 1.
• Een speciale voorwaarde is nog dat het eindcijfer voor het vak
Nederlands niet lager mag zijn dan een 5
• Je moet minimaal een 4 gehaald hebben voor de Rekentoets (alleen voor
leerlingen die geen wiskunde hebben in hun vakkenpakket).
• Er mag geen enkel eindcijfer 3 of lager zijn.
• Bedenk wel dat ook de andere eisen uit het schoolexamen in orde
moeten zijn: het vak lichamelijke opvoeding en het vak KCKV moeten
voldoende zijn; de praktische opdrachten en de handelingsdelen moeten
naar behoren zijn afgesloten en het profielwerkstuk moet op tijd en
voldoende zijn afgerond.
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TOETSWEEK-MEDEDELINGEN VOOR LEERLINGEN
1.

Op dagen waarop schoolexamens, herkansingen en inhaaltoetsen
gepland zijn wordt geen verlof verleend voor bezoek van open dagen,
rijexamens, extra vakantie, enz.

2.

In geval van afwezigheid wegens ziekte of een andere dringende reden
dient hiervan de school zo spoedig mogelijk in kennis gesteld te worden.

3.

De roosters van de toetsweken en ook de herkansingen zijn via
Magister te vinden en hangen tevens in de vitrinekast voor TL in de
aula. Wijzigingen in deze roosters worden gepubliceerd via de monitor
en de website.

4.

Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten vóór aanvang van het
schoolexamen aanwezig bent.

5.

Jassen en tassen (ook plastic tasjes e.d.) worden op de gang
achtergelaten. Alleen schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen per
vak mogen mee naar binnen worden genomen.

6.

Het schrijven met potlood is niet toegestaan. Ook mag je geen Tippex
e.d. gebruiken.

7.

Het werk wordt gemaakt op papier van school. Ook kladpapier, indien
van toepassing, wordt door de school verstrekt.

8.

Leerlingen nemen plaats in het lokaal zoals aangegeven op hun
toetsrooster.

9.

Als je voortijdig klaar bent met je werk bij een toets die minimaal 2
lesuren duurt, mag je vertrekken nadat je het werk bij één van de
toezichthouders hebt ingeleverd. De eerste vijftig minuten en het
laatste kwartier mag evenwel niemand vertrekken. Voor toetsen die 1
lesuur duren geldt dat je gewoon blijft zitten tot het einde van de zitting.

10. Mocht je te laat komen op een toets dan gelden de volgende regels: bij
een 1-uurs toets maximaal 15 minuten te laat, bij een 2-uurs toets
maximaal 30 minuten te laat. Langer doorwerken is niet toegestaan.
11. Bij het einde van de zitting blijft iedereen op zijn plaats zitten totdat alle
werkstukken door de toezichthouders zijn opgehaald. Nadat alle
werkstukken zijn ingenomen wordt er een teken gegeven om te
vertrekken.
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Centraal Schriftelijk Examen 2022
VMBO TL
Donderdag 12 mei

13.30-15.30

Biologie

Vrijdag 13 mei

9.00-11.00
13.30-15.30

Geschiedenis
Frans

Maandag 16 mei

13.30-15.30

Nederlands

Dinsdag 17 mei

9.00-11.00
13.30-15.30

Duits
Wiskunde

Woensdag 18 mei

9.00-11.00
13.30-15.30

Aardrijkskunde
Engels

Donderdag 19 mei

13.30-15.30

Nask1

Vrijdag 20 mei

13.30-15.30

Economie

Maandag 23 mei

9.00-11.00
13.30-15.30

Maatschappijkunde
Nask2

Dinsdag 24 mei

13.30-15.30

BTE (tekenen 2)
(theorie-deel)

Pagina 9 van 11

2021-2022

Belangrijke Data voor klas 4 TL LEERLINGVERSIE

PERIODE 4
20 sept
22 sept
27 sept t/m 1 okt
vanaf 1 oktober
11 okt
20 okt
25 t/m 29 okt
5 t/m 12 nov
11 nov
17 nov
Week 22 nov
26 nov
3 dec

Kennismakingsavond mentoren
Profielwerkstuk stap 1 af
Verkeersweek (schoolbreed)
Uitreiking PTA
Voorlichtingsavond ouders doorstroom TL4 naar Havo-4
Profielwerkstuk stap 2 af
Herfstvakantie
Eerste SE-week VMBO 4 TL
Dag van Respect (schoolbreed)
Profielwerkstuk stap 3 af
Voorlichtingsavond ROC (VMBO 3 en 4 verplicht)
Aanvragen herkansingen VMBO TL4 voor 12.00 uur
Herkansingen VMBO TL4
PERIODE 5

15 dec
15+16 dec
23+24 dec
27 dec t/m 7 jan
14 t/m 21 jan
26 jan
26 jan t/m 17 mrt
27 jan
4 feb
11 feb
28 feb t/m 4 mrt

Profielwerkstuk stap 4 af
Ouderspreekuur
Kerstactie en volleybalmarathon
Kerstvakantie
Tweede SE-week VMBO 4 TL
Profielwerkstuk stap 5 af
Presentaties Profielwerkstuk
Open Dag
Aanvragen herkansingen VMBO TL4 voor 12.00 uur
Herkansingen VMBO TL4
Voorjaarsvakantie
PERIODE 6

8 mrt
10 mrt
14 t/m 18 mrt
21+22 mrt
vanaf 22 mrt
23 t/m 30 mrt
8 apr
12 apr
13 apr
15+18 apr
20 apr
20+21 apr
21 apr
26 apr t/m 7 mei
9 t/m 11 mei
12 t/m 30 mei
15 jun

Profielwerkstuk stap 6 af
Profielwerkstuk inleveren in lokaal 104
Stedenreis
SE-mondeling TL4 (Ne, En, Fa, Du)
CPE Beeldende Vakken (tekenen 2)
Derde SE-week VMBO 4TL
Aanvragen herkansingen VMBO TL4 voor 12.00 uur
Herkansingen VMBO TL4
Totaalherkansing Maatschappijleer
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Aanleveren SE-lijsten naar leerlingen
Ouderspreekuur
Laatste schooldag (LSD)
Meivakantie
Examentraining
Eerste tijdvak Centraal Schriftelijk Examen
Uitslag Centraal Examen eerste tijdvak
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16 juni
20 t/m 24 juni
1 juli
6 juli

Aanvragen herkansing Centraal Examen voor 10.00 uur
Tweede tijdvak Centraal Examen
Uitslag Centraal Examen tweede tijdvak
Diploma-uitreiking VMBO TL om 19.30 uur
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