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Programma

• Mike van Ruyen & Klassecontact
• Begeleiding
• Vakken in klas 4
• Examens/PTA/Toetsen
• Keuzevakken volgend jaar
• Stage
• Mbo Manager Retail 
• Belangrijke data



Klassecontact



Begeleiding

Mentor: Marjo van Berkel

Afdelingscoördinator: Annette Bakker
Teamleider: Ursula van Rest
Stagecoördinator: Judith Stekelenburg
Decaan: Diane Zuidgeest



Vakken dit jaar

Examenvakken vmbo-tl: Niet examenvakken:

1. Nederlands 1. O&O
2. Engels 2. Bedrijfseconomie
3. Duits 3. Mentorles
4. (Frans) 4. Gym
5. Wiskunde
6. Biologie
7. Economie
8. Nask1 (natuurkunde)



O&O

Periode A: Profielwerkstuk

Periode B & C: Eurobizz Ondernemen

Skills Talents: vmbo vakwedstrijden Economie & Ondernemen

18 december voorronde, daarna het winnende team naar de 
provinciewedstrijd!



Programma van Toetsing en Afsluiting

• 2 toetsweken:  6 t/m 12 november + 12 t/m 18 februari
• Kijk- en luistertoetsen Ne, En, Du & (Fa)
• Mondeling examen: Ne, En, Du & (Fa)
• Nask-practicum
• Toetsen gedurende het schooljaar

• Vanaf 1 oktober staan de PTA’s van elk vak op de site
• Na 9 april zijn er geen toetsen meer
• Het SE (schoolexamen) is dan afgerond. Met dit cijfer gaat de leerling het 

examen in.

• Centraal Schriftelijk Examen



Examens

• Schoolexamen (SE):
▪ Alle toetsen die meetellen in het pta
▪ Georganiseerd en ingericht door de school
▪ Hoe hoger je ervoor staat, hoe beter de kans op 

slagen

• Centraal schriftelijk examen (CSE):
▪ Het schriftelijk examen aan het eind van leerjaar 4 
▪ Georganiseerd en ingericht door de overheid



Eindexamendata 2020

Donderdag 7 mei 13:30 uur: Examen Economie
Vrijdag 8 mei 13:30 uur: Examen Nederlands
Dinsdag 12 mei 13:30 uur: Examen Wiskunde
Woensdag 13 mei 13.30 uur: Examen Frans
Donderdag 14 mei 09.00 uur: Examen Duits
Donderdag 14 mei 13:30 uur: Examen Nask1
Vrijdag 15 mei 13:30 uur: Examen Biologie
Dinsdag 19 mei 13.30 uur: Examen Engels

Woensdag 10 juni: Uitslag examens eerste tijdvak
Maandag 15 juni: Start tweede tijdvak

Woensdag 1 juli 15.30 uur: Diploma-uitreiking



Hoe worden de eindcijfers op het 
diploma berekend?

Alle schoolcijfers (SE) → 50%
Eindexamen (CSE) → 50%

Voorbeeld:

Schoolexamen Nederlands 6,1
Centraal Examen Nederlands 5,5 +

----------
11,6 : 2 = 5,8 = 6.0 op diploma



Rekenen 2F

• Het cijfer voor de rekentoets telt niet mee in de 
slaag-zakregeling.

• Leerling moet de toets wel hebben gemaakt.
• Het cijfer wordt vermeld op het diploma.
• 2F in vmbo
• 3F in mbo



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 6 vakken.



Wat kunt u als ouder(s)/verzorger(s) 
doen?
• PTA op de website in de gaten houden vanaf 1 oktober.

• Dochter/zoon stimuleren om de opdrachten op tijd te
maken (onverwachte problemen kunnen dan nog opgelost
worden).

• Dochter/zoon helpen met het plannen/leren van de leerstof
voor toetsweken en examen.

• Signaleren: op tijd hulp inschakelen!



Klaar met het examen en dan?

• Niet vrij zoals de mavo-leerlingen!

• Leerlingen gaan 4 weken stage lopen in een retail-
omgeving van 25 mei t/m 26 juni

• Stageboekje met mbo-opdrachten 



Stage klas 4

9 april: stageplaats klas 4 doorgeven
3 juli: stageplaats klas 5 doorgeven

Stageplaatsen bespreken met Judith Stekelenburg

25 mei - 26 juni
Stage 5 dagen per week



Mbo Manager Retail niveau 4



mbo: anders dan het vmbo!

1. Lessen & toetsen → overgang van 5 naar 6

2. Voorwaardendossier met voorwaardelijke opdrachten

3. De student doet examen in de volgende vakken:
- Nederlands 3F
- Engels A2/B1 (B2 optioneel)
- (Duits A2/B1) (B2 optioneel)
- Rekenen 3F
- 1 Werkprocesexamen (personeelsbeleid)
- 1 Beroepsproeve  (praktijkexamen economische deel)





Mbo lesprogramma in klas 5

• Nederlands
• Engels 
• Loopbaan & Burgerschap
• Wiskunde A of B

• Handel
• Bedrijfseconomie
• Management
• Ondernemen
• Keuzedelen



Keuzedelen

Doorstroom naar het hbo is beter!
Welke keuzedelen zijn er te kiezen?
• Duits
• Biologie
• Nask1
• Wiskunde A
• Wiskunde B
• M&M (alleen zelfstandig te volgen)

Extra Informatieavond 11 maart 2020 over keuzedelen & programma 
volgend jaar. 




