
Informatieavond
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Infoavond Klas 4ha en 4hb

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



Begeleiding

Mentoren:
• Klas 4ha Annette Bakker
• Klas 4hb Shanica Richardson & 

Patty van der Linden

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



Vast lesprogramma in klas 4
• Mentorles
• Engels (examenvak vmbo)
• Duits (examenvak vmbo)
• Algemene Economie (examenvak vmbo)
• Wiskunde A of B
• Onderzoeken & Ondernemen

• Nederlands
• Handel
• Bedrijfseconomie mbo-vakken
• Ondernemen



O&O

Periode A: Profielwerkstuk

Periode B & C: Eurobizz Onderneming starten

Skills Talents: vmbo vakwedstrijden Economie & Ondernemen

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



Keuzedelen: voorbereiding hbo

1. Biologie
2. Nask 1 = Natuurkunde
3. M&M = Aardrijkskunde/Geschiedenis

In klas 5 kan er gekozen worden voor:

Nask 2 = Scheikunde



• Druk programma in klas 4
• Sluit beter aan bij de exameneisen van het mbo
• Vandaar de keuze om dit in klas 5 aan te bieden
• Aanmelden in klas 4 mag wel, maar in klas 5 wordt er tijdens 

de lessen aan gewerkt

Anglia



PTA-toetsen

• Geen toetsweken meer, maar een toetsmomenten
• Toetsen van elk vak staan in PTA (1 oktober op de 

site)
• Na 9 april geen toetsen meer voor vmbo
• Het SE (Schoolexamen) is dan afgerond: met dit 

cijfer gaat de leerling het examen in!



Eindexamendata 2020

Donderdag 7 mei 13:30 uur: Examen Economie
Donderdag 14 mei 09.00 uur: Examen Duits
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



Wanneer geslaagd voor vmbo?

Schoolexamen(SE) → 50% Alle PTA-cijfers

Centraal Examen (CE)→ 50% Examen in mei



Voorbeeld

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 6 vakken.



Wanneer over naar klas 5 versnelde 
route?

• Per mbo-vak minimaal met een 6,0 afronden!

Nederlands, Handel, Ondernemen, Bedrijfseconomie

• Ook de keuzedelen moeten voldoende zijn! 



Mbo Manager Retail niveau 4

De manager retail leert leiding geven aan een grote 
winkel of aan een afdeling van een groot bedrijf. De 
manager moet rekening houden met het 
personeel, de voorraad, in- en verkoop, 
winkelinrichting en financiën. Hij of zij stuurt 
mensen aan en maakt de planningen voor de 
winkelbezetting. 



Kwalificatiedossier Manager Retail

4 kerntaken:

K1 Beheert goederenstroom en voorraad 

K2 Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit 

K3 Geeft leiding aan het organisatie-onderdeel

K4 Voert beleid van de organisatie uit 



Mbo: anders dan het vmbo!

1. Lessen en bijbehorende toetsen
2. Stages
3. Voorwaardendossier met verplichte opdrachten

Een voorwaardendossier is een verzameling van opdrachten die voldoende moet zijn 
afgerond om op te mogen voor je beroepsproeve!

Wat zit er bijvoorbeeld in het voorwaardendossier?
Opdrachten die de kerntaken afsluiten, bijvoorbeeld: goederenstroom en voorraad 
beheren.  



De student doet examen in leerjaar 5 in de volgende vakken:

- Nederlands 3F
- Engels A2/B1 (B2 optioneel)
- Duits A2/B1 (B2 optioneel)
- Rekenen 3F (resultaat telt niet mee)
- Werkprocesexamen (praktisch examen personeelsbeleid)
- Beroepsproeve (praktisch “eindexamen”)

De examens mag de school zelf indelen, dus niet landelijk op 
hetzelfde moment!

EXAMEN IN KLAS 5



Stage klas 4 = Retail

• Stagebedrijf in klas 4 moet Retail zijn, daar waar een product over 
een toonbank gaat

• 20 mei: extra uitleg aan studenten over stage
• 25 mei – 26 juni: STAGE, 5 dagen per week! 
• Tijdens de stage maken de leerlingen de Voorwaardelijke 

opdrachten
• Deze opdracht moet VOLDOENDE zijn afgerond om deel te mogen 

nemen aan het examen in klas 5!

• Op uiterlijk 9 april moet de stageplaats klas 4 zijn doorgegeven
• Op uiterlijk 3 juli moet de stageplaats klas 5 zijn doorgegeven



Na de stage

• Stageverslag inleveren vanaf maandag 29 juni tot uiterlijk 
vrijdag 3 juli

• Ook ruimte op school om hieraan te werken
• 6 juli t/m 10 juli inhaalweek om toetsen te herkansen: 

maximaal 1 toets per vak
• Hierna wordt het advies voor de 5- of 6-jarige gegeven

Is de leerling met alles klaar? Dan vrij!



Hoger Beroeps Onderwijs - hbo
• Open dagen bezoeken
• Proefstuderen
• Met de klas naar Hogeschool InHolland & Haagse Hogeschool

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

Let op: 
• Studies met numerus fixus
• Breda University (voorheen NHTV): niet toelaatbaar
• Pabo: extra toets voor ak, gs en bi
• Technische opleidingen: wiskunde B en/of Nask1







Bedankt voor uw aandacht!

Woensdag 11 maart 
informatieavond over klas 5

Mailadres mevrouw Bakker:
abakker@lentiz.nl

mailto:abakker@lentiz.nl

