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WELKOM LEERJAAR 4

Voorstellen

Dalton

Praktische informatie

Voorstellen coaches

Met de coaches mee de klas in

Pta en examenregelement



• Bereikbaarheid docenten

• Betalingen

• Live gegaan op 17 september met betalingssysteem WIS

• Brief gekregen met handleiding en link naar eigen omgeving waar facturen te 
vinden zijn

• Niet apart inloggen met naam en wachtwoord, maar direct betalen via Ideal
of overboeking

• Veel gestelde vragen op www.wis.nl/ouders

• Opstart schooljaar

Praktische informatie

http://www.wis.nl/ouders




HO en PO

HO = handelingsopdracht 

• Voldoende  / onvoldoende

• Moet voldoende worden

PO = Praktische opdracht 

• Gewaardeerd in cijfers

• Te laat of niet inleveren is onvoldoende



• Stage voldoende afgerond • Einde leerjaar 4 moet iedere 
leerling 30 uur 
maatschappelijke stage 
hebben gelopen (instromers 
15 uur MAS)

• Profielwerkstuk moet zijn 
afgerond met een 
voldoende of goed

MAS, BOS, profielwerkstuk
• Belangrijke HO Klas 3 • Belangrijke HO klas 4



Toetsen
❖ Toetsweken: 2x per jaar

❖ Na elke toetsweek is er een mogelijkheid om een toets te herkansen van de afgelopen toetsweek.

❖ Cijfers tellen mee voor het schoolexamen

❖ Mondelingen/practica week
❖ Ik week 3 (januari)

❖ Apart rooster per leerling

❖ Niet altijd herkansbaar

❖ Kijk- en luistertoetsen
❖ Niet op tijd = 1 

❖ Niet herkansbaar

❖ Cijfers tellen mee voor het schoolexamen

❖ Toetsen doorlopende het schooljaar
❖ Niet altijd herkansbaar

❖ Cijfers tellen mee voor het schoolexamen

❖ Indien afwezig, → ziek melden en de lln neemt zelf contact op met de vakdocent binnen vijf 
dagen.



Opmerkingen over het eindexamen

• Vakken die je in klas 3 hebt ‘laten vallen’, tellen niet mee in klas
4.

• Wat is mijn eindcijfer?
Alle schoolcijfers klas 3 en 4 → 50%
Eindexamen→ 50%

• CSE-cijfers gemiddeld minimaal 5,50



Eindexamen
=

Schoolexamen en Centraal Schriftelijk Examen

• Schoolexamen (SE):

– Het werk (alle PO, HO, toetsweken en tussentijdse toetsen) dat in de 
loop van het 3e en 4e jaar gedaan wordt.

– Georganiseerd en ingericht door de school.

• Centraal schriftelijk examen (CSE):

– Het schriftelijk examen aan het eind van leerjaar 4. 

– Georganiseerd en ingericht door de overheid.



De zak/slaag-regeling

Een leerling is geslaagd als:

• het rekenkundig gemiddelde van de CSE-cijfers tenminste 5,50 is

• de rekentoets heeft gemaakt

• voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald op zijn eindlijst

• één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger

• één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of 
hoger

• twee keer een 5 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste 
één 7 of hoger

• voor LO1 en kunstvakken een 'voldoende' of 'goed' heeft behaald

• het profielwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld



Het zelfstandig (extra) vak

Het cijfer voor het zelfstandig vak kan als joker ingezet worden bij
een slecht cijfer voor een vak uit het vrije deel. Dit ‘extravakcijfer’ 
vervangt het lage ‘vrijevakcijfer’.

Let op: dit kan niet voor Nederlands, Engels (verplichte vakken) en
niet voor de verplichte sectorgebonden vakken:

• Techniek: wiskunde en nask1

• Economie: wiskunde en economie

• Zorg & Welzijn: biologie en maatschappijkunde



Wanneer u vragen heeft of u bent het niet eens met het 
examenregelement of u heeft een klacht over de afhandeling van 

tentamens etc.
Neem contact op met de secretaris van het   eindexamen: Renate 
Kouwenhoven (rkouwenhoven@lentiz.nl)

mailto:rkouwenhoven@lentiz.nl


Lokaal Mentor/coach

011 Juliette van Zanten en  Jolene de Kruijk

013 Sophie vd Heiden en Maurice Schouten

014 Benjamin Hofland en  
Femke Bentvelzen

016 Renate Kouwenhoven  en Roy Kappenburg

019 Aline van Rijn en Nanda de Roo

VOORSTELLEN COACHES 



Mededelingen & vragen

Vervolgopleiding

Belangrijk om op te letten!

Mentoraat

Voorstellen mentor(en)/coach(es)

Welkom! 



Mentoraat

• Eerste aanspreekpunt voor 
ouders en leerling.

• Aandacht voor de begeleiding 
en sfeer.

• Tweewekelijkse gesprekken.

Mentor/Coach

Sociaal

Groep

(basegroup)

Individueel

Administratief
Brieven/ 

rapporten/ 
dossier



Basegroup

• Iedere dag is er een basegroup (BG)

• Maandag duurt de BG - 30 min

• Di t/m vrij - 15 min

• Vervanging van het mentoruur

Invulling:

• Plannen, praktische informatie, actualiteiten en LOB



Examengym

• Lestijd is van 14.00-16.00 uur (dinsdag).

• Les van verschillende docenten en trainers.

• Nieuw schema per periode (vier periodes).

• Elke periode andere activiteiten.



Examengym

• Op tijd aanwezig, let op de fietstijd.

• Te veel afwezig? Vervangende opdracht 

• Leerlingen nemen sportkleding mee 

(schoolshirt is verplicht).

• Ook bij blessures aanwezig zijn.

• Lessen worden in het Engels en Nederlands gegeven.



Compensatiepunt Ma1

• Maatschappijleer is in klas 3 al afgesloten.

• Als dit cijfer boven de 6,50 is, telt dit als een 
compensatiepunt. 

– Dit jaar nog 1 mogelijkheid om het compensatiepunt te halen 
rond TW2.



Kind:

• Resultaten klas 3

• Inleveren HO’s en PO’s

• Compensatiepunt

• Samenwerken

• Verantwoordelijkheid

Ouder:

• Inleverdata noteren (PTA op 
website).

• Zoon/dochter stimuleren 
om opdrachten te maken.

• Zoon/dochter helpen met 
plannen/leren van de 
leerstof.

Waar op letten?



LOB

• Vervolg van de loopbaan

– Wat kan ik?

– Wat vind ik leuk?

– Wat moet ik leren?

• Inschrijven vervolgopleiding 
uiterlijk 1 april. 

• Specifieke opleidingen z.s.m.! 



www.bekijkjetoekomstnu.nl

www.mbostad.nl

http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
http://www.mbostad.nl/


Belangrijke data
• 23 t/m 27 september profielwerkstuk

• 15 en  16 oktober presentatie profielwerkstuk

• 6 t/m 12 november toetsweek 1

• 13 t/m 17 januari mondeling en practicum week

• Kijk- luistervaardigheid talen in januari

• 12 t/m 18 februari toetsweek 2

• 9 april alle cijfers compleet in SOM

• 7 mei tot en met 19 mei CSE tijdvak 1

• 10 juni uitslag tijdvak 1

• 15 juni tot en met 17 juni CSE tijdvak 2

• 26 juni uitslag tijdvak 2

• 2 juli diploma-uitreiking


