
Informatieavond klas 4V
Woensdag 14-9-2022



Planning

• Begeleiding dit jaar
• Lesprogramma klas 4
• PTA
• Examens & zak- en slaagregeling
• Overgangsregeling naar klas 5 versnelde route
• Mbo-deel + Stage
• Oriëntatie vervolgopleiding hbo
• Vragen

•



Begeleiding klas 4V

Coaches:
• DG-4DV  P.J. Kieboom
• DG-4EV M. Hubee en J. Stekelenburg 

• Afdelingscoördinator: F. Schreuder
• Teamleider: B. Vrolijk
• Stagecoördinator: J. Stekelenburg



Ziek/dokter/ortho

Bel even naar school, dan verwerken de conciërges dit direct in het 
systeem.

• Van 07.30 – 16.30 uur bereikbaar
• Of stuur een mailtje naar: absentie-dal@lentiz.nl

• Of geef vooraf een briefje mee met de betreffende afspraak, 
inleveren bij de conciërges. 

• Student ziek naar huis? De student meldt zich af bij de conciërges.

mailto:absentie-dal@lentiz.nl


Verlofaanvragen

• Alle informatie op de schoolsite, bij ouders.

In het kort:
• Check wanneer je ervoor in aanmerking komt
• 8 weken van te voren
• Formulier invullen
• Mailen naar dalton@lentiz.nl of de teamcoördinator 

mailto:dalton@lentiz.nl


Lesprogramma in klas 4

• Engels (examenvak vmbo)
• Duits (examenvak vmbo)
• Algemene Economie (examenvak vmbo)
• Maatschappijkunde (examenvak vmbo)

• Lichamelijke Opvoeding

• Nederlands
• Handel
• Bedrijfseconomie
• Marketing
• Wiskunde A of B - Keuzedeel
• Natuurkunde/Biologie - Keuzedeel
• O&O / stagedag

Mbo-deel



Programma van Toetsing en Afsluiting

3 beoordelingsweken:
• BW A 17 t/m 21 oktober 
• BW B 18 t/m 14 januari
• BW C 29 mrt t/m 4 april (Mondelingen week)
• Kijk- en luistertoetsen En, Du 

• Toetsen gedurende het schooljaar

• Vanaf oktober staan de PTA’s van elk vak op de site
• Na 6 april zijn er geen toetsen meer.
• Het SE (schoolexamen) is dan afgerond. Met dit cijfer gaat de leerling 

het examen in.



Examenjaar 2023

• Deze data kunnen alvast in de agenda!

• 11 mei 13.30 uur Examen Engels 
• 12 mei 09.00 uur Examen Duits
• 17 mei 13:30 uur Examen Economie
• 23 mei 09:00 uur Examen Maatschappijkunde

U kunt zelf ook alle exameninfo vinden op:
www.examenblad.nl

Uitslag examens eerste tijdvak 14 juni 
Start tweede tijdvak 19 juni



Hoe komt het eindcijfer van een vak tot stand?

• Schoolexamen (SE)  50% Alle PTA-cijfers

• Centraal Examen  (CE)    50% Examens



Voorbeeld Nederlands

• Schoolexamen = 6,3

• Centraal examen = 6,7 +
13          : 2 = 6,5 = 7 op diploma

! Een 5.45 wordt afgerond op een 5



Wanneer geslaagd op basis van 6 vakken?

• Gemiddelde van de Centrale Examens 5,5 of hoger

• Eindcijfer Nederlands een 5 of hoger

• Niet meer dan 2 tekorten:
• 1 x een 5.0 en de rest 6 of hoger
• 2 x een 5.0, met verplicht 1 x een 7 en de rest 6 of hoger
• 1 x een 4.0 met verplicht 1 x een 7 en de rest 6 of hoger

• Maatschappijleer telt mee als compensatiepunt!



7 examens op HGL

• Het examen op Theoretische Leerweg (mavo) bestaat uit 6 vakken! 

• Het Groene Lyceum doet examen in 7 vakken.

• Er wordt altijd gekeken of de norm voor zakken/slagen is behaald op 
basis van 6 vakken.



O&O

• Periode A Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

• Periode B  Profielwerkstuk

• Periode C  Westlandse Webwinkel

• Periode D Stage (na examens)



Wanneer over naar klas 5 versnelde route?

• Elk mbo-vak, dus ook de keuzedelen worden met minimaal een 6,0 
afgerond;

• Een actieve (huis-)werkhouding;
• Een positief advies van het docententeam



Kwalificatiedossier – Profiel Manager Retail

4 kerntaken:

• K1 Beheert goederenstroom en voorraad
• K2 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit
• K3 Geeft leiding aan het organisatieonderdeel
• K4 Voert beleid van de organisatie uit



Mbo is anders dan het voortgezet onderwijs

• Geen centrale examens zoals op het vmbo
• Veel stage-uren maken
• Voorwaardendossier met verplichte opdrachten

• Een voorwaardendossier is een verzameling van opdrachten die 
voldoende moet zijn afgerond om te mogen beginnen aan de 
Beroepsproeve in klas 5!

• Wat zit er bijvoorbeeld in het voorwaardendossier?
• Opdrachten die de kerntaken afsluiten in de vorm van een verslag



Zijn er op het mbo examens?

• 3 verplichte examens, die op alle mbo niveau-4 opleidingen 
afgenomen worden. De school bepaalt zelf de data hiervoor.

1. Nederlands 3F
2. Engels A2/B1 + B1/B2 
3. Rekenen 3F (resultaat telt nog niet mee)

• Loopbaan & Burgerschap is ook een verplicht onderdeel van 
het mbo, maar hier hoort geen examen bij.



Zijn er nog meer examens?

• Ja! Voor het beroepsspecifieke deel: Manager Retail

1. Werkprocesexamen (praktisch examen personeelsbeleid)
2. Beroepsproeve (praktisch “eindexamen”)

• Hierover krijgt u later meer informatie.



De keuzedelen

• Deze tellen mee in de eindexamenregeling.
• Een student heeft in klas 4 en 5 drie keuzedelen en het gemiddelde 

hiervan moet uitkomen op een voldoende.

• Keuzedelen in klas 4:
• Wiskunde A/B (verplicht in klas 4 en 5)
• Natuurkunde
• Biologie

• Extra keuzedelen in klas 5:
• Duits
• Marketing (verplicht in klas 5)



Stage op donderdag – september t/m april

• Periode: 22 september t/m 20 april
• Stagebedrijf in Retail of horeca, daar waar een product over een 

toonbank gaat
• Elke donderdag 7 uur per dag (exclusief pauze) stage bij het bedrijf
• Ook werken aan stage-opdrachten

• Op uiterlijk 16 september moet de stageplaats klas 4 zijn 
doorgegeven. Het formulier hiervoor is verspreid naar de studenten 
via de Lentiz-mail .



Stage in Periode D

• Stagebedrijf in Retail, bij (gecertificeerd) bedrijf
• Uiterlijk 21 april moet de stageplaats zijn doorgegeven. Het formulier 

hiervoor wordt verspreid via de Lentiz-mail naar de studenten.
• Periode D na de examens = vanaf 30 mei t/m 30 juni: 
• Stage, 5 dagen per week 8 uur per dag (exclusief pauze)! 
• De voorwaardelijke opdracht hiervoor moet VOLDOENDE zijn 

afgerond om deel te mogen nemen aan het examen in klas 5!





www.stagemarkt.nl

Zoek bij “Leerbedrijf register” met crebo code 25162

http://www.stagemarkt.nl/


ANGLIA - Internationaal erkend diploma
Waarom een extra examen voor Engels?
• Biedt meer kansen en keuzes in de vervolgopleidingen (mbo en hbo)

Welk niveau?
• Examen kan afgenomen worden op verschillende niveaus. Het 

laagste niveau dat wij aanbieden is Intermediate. (B1)

• Wat zijn de extra kosten?
• De kosten zijn al door u betaald

• Wanneer?
• 13 april 2023



Op weg naar het hbo!



Hoger Beroeps Onderwijs – hbo

• Hopelijk fysieke open dagen!

• Bekijk vooral de toelatingseisen, sfeer, inhoud van de programma’s 
en  toekomstmogelijkheden

• Let op: 
• Studies met numerus fixus (vóór 15 januari inschrijven)
• Pabo: extra toets voor ak, gs en bi
• Technische opleidingen: wiskunde B en/of Nask1



Financiële ondersteuning voor schoolzaken

• Indien u gebruik maakt van de Voedselbank
• en/of
• Indien u gebruik maakt van de Westlandpas

• Neem contact op met
• Aandachtsfuntionaris: Mw. van Rest
• uvrest@lentiz.nl



SomToday OUDER
Lentiz Dalton

www.somtoday.nl



Het inloggen gaat via 
gebruikersnaam (de cijferreeks) 
wat u kunt vinden in de mail vanuit
SomToday. 

Het wachtwoord kunt u eventueel
wijzigen als u op ‘wachtwoord
vergeten’ drukt. 

Vergeet niet de juiste school aan te
tikken in het vorige menu. 



In het kopje nieuws staan er 
meldingen over berichten, 
resultaten e.d. 

Dat kan over 1 of meerdere dagen



In het 2e kopje ‘Rooster’ waarbij de 
roosters per week in te zien zijn. 

Hierbij kunnen de leerlingen oa. 
het huiswerk zien per:

- Week

- Dag 

- Les



Hier zien de leerlingen het 
huiswerk in tekst uitgeschreven op 
chronologische volgorde  

Ze kunnen per dag switchen en 
naar onderen scrollen voor meer 
info. 



Hierbij ziet u de cijfers van de 
leerling

Het overzicht geeft een overzicht 
waar je alle cijfers kan zien. 

Per vak ziet u een gemiddelde en 
laatst gegeven cijfer (dat komt hier 
te staan) 



Hier ziet u welke vakken de leerling 
volgt en ook welke docent de 
leerling heeft voor ieder vak. 

De icoontjes geven aan dat er 
huiswerk en/of lesstof beschikbaar 
is. 

Leerlingen kunnen ook via deze 
weg richting het digitale 
lesmateriaal.



Hier ziet u de afwezigheid, te laat 
meldingen en andere zaken 
omtrent absentie van de leerling. 



Bedankt voor uw aandacht!

Fijne avond!
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