
Voorlichtingsavond klas 4

Maandag 9 september 2019





Programma

• Opening

• Voorstellen

• Pedagogische driehoek

• Algemene informatie

• Examen

• Decaan

• Pauze

• Mentor



Contact

• Informatiegids

• Schoolgids

• 4 nieuwsbrieven (e-mail)

• Mentor/ Kernteamleider

• Omkeergesprekken (maandag 16 september)

• 2 rapporten/cijferoverzichten SOM (nov, maart, april)

• Ouderavonden (dec, maart)

• Website

• Som2day



• Respectvol omgaan met elkaar

• Gebruik mobieltjes

• Roken / kauwgom /petjes

• Te laat komen

• Verlofaanvraag*

• Energiedrankjes

Afspraken/ schoolregels



Inhoud en opzet examen

Denise Mulder

dmulder04@lentiz.nl



Examen 2019

Het Schoolexamen wordt afgenomen in klas 3 en 4

• Tentamens jaar 3 en 4
• Repetities jaar 4

CKV, LO en PMV hebben alleen een schoolexamen.
CKV sluiten we in jaar 3 af.
LO sluiten we in jaar 4 af.

PMV wordt ook in jaar 4 afgesloten en telt mee in de 
zak/slaagregeling.



SOMtoday



SOMtoday



SOMtoday

In het voortgangsdossier ziet u alle cijfers die uw zoon of dochter 
heeft gehaald. (so’s, repetities en tentamens)

In het examendossier ziet u alleen de cijfers die meetellen voor het 
SE, repetitie- en tentamencijfers.

Mocht u zoon of dochter een toets gemist hebben ziet u in SOM een 
0,1. Een 0,1 is geen officieel cijfer, dit geeft aan dat er nog werk 
ingehaald moet worden.



SOMtoday

De docent zal voor het inhalen afspraken maken met uw 
zoon of dochter. Mocht het inhalen niet lukken zult u 
officieel op de hoogte worden gebracht van het 
examenbesluit om een 1,0 te geven.

Om deel te mogen nemen aan het CSPE en CSE moet het 
gehele PTA afgewerkt zijn.



Staan er op 13 maart nog 0,1-en in SOM bij het BGV dan 
mag uw zoon of dochter niet deelnemen aan het CSPE.

Staan er op 9 april nog 0,1-en in SOM dan kan uw zoon 
of dochter dit jaar geen examen doen.



Examen 2020

Het Centrale Examen wordt afgenomen april/ mei 2020

Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE)

Voor het beroepsgerichte vak doen alle leerlingen van alle leerwegen het 
CSPE in april, voor aanvang van het CSE.

Centraal Schriftelijk Examen

Digitaal: bbl/ kbl - schoolrooster
Papier: GTL/ mavo – landelijk rooster



Het eindcijfer is het afgeronde gemiddelde van het 
schoolexamencijfer en het eindexamencijfer

Bijvoorbeeld:
Voor economie sta je eind jaar 4 een 5,42. Dat is afgerond een 
5,4. In mei haal je voor je examen een 6,3

5,4 + 6,3 = 11,7 /2 = 5,85 
Eindcijfer economie: 6

Eindcijfers



• Alle eindcijfers zijn 6 of hoger

• Of één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of 

hoger

• Of één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger 

waarvan minstens één 7

• Of voor twee vakken is het eindcijfer een 5 en de andere 

eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan minstens één 7 

• Geen cijfer 3 of lager

Wanneer ben je geslaagd?





• Gemiddelde score van het CE moet minimaal 5,5 zijn!

• Eindcijfer Nederlands mag niet lager zijn dan een 5!

• Bij GTL je profielwerkstuk voldoende is afgerond!

Exameneisen 2020



Herkansing

• Eén vak uit het CE mag herkanst worden in het tweede tijdvak

• Het hoogste cijfer telt

• Daarnaast mag een bbl en kbl leerling ook altijd het CSPE 

herkansen.



Decaan

Nick Govaart

decaan@lentiz.nl

• Rol mentor en decaan

• MBO infoavond Geuzencollege

• Open dagen MBO

• Aanmelden MBO

• 1 april 2020 – deadline aanmelden MBO



Na het vmbo….

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OaaRmwQn0qd_vM&tbnid=nO_3pzOltWrshM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lijstscholen.eu/school/70-grafisch-lyceum-rotterdam-voor-mbo-en-vmbo/&ei=dMo6UqzvKc-M0wX2pYCYAw&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNGU8Jz5BkQV6whC-EPi5VifV43ZyA&ust=1379671024111217
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4z2LCSFmWmASMM&tbnid=eczBUrO_R4lNqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zadkine.nl/&ei=pso6UuSlJcWt0QWmnIDwAg&bvm=bv.52288139,d.d2k&psig=AFQjCNGU8Jz5BkQV6whC-EPi5VifV43ZyA&ust=1379671024111217


Meest geholpen bij de studiekeuze…



Bezoek open dagen!

Overzicht op: 
www.platform-VMBOMBO-NWN.nl

Wat kunt u doen?

http://www.platform-vmbombo-nwn.nl/


• Inschrijven MBO uiterlijk op 1 april 2020.
• Waarom zo vroeg?

• Ingeschreven. En dan? 

Inschrijven MBO



• Dinsdag 19 november

• Over:

Niveaus in het MBO

Loopbaandossier(Qompas)

Digitaal doorstroom dossier (DDD)

Het intakegesprek

Thema avond MBO




