


Infoavond Klas 4hc

• Welkom

• Examendata

• Zak- en slaagregeling, korte herhaling

• Stage

• Klas 5: Mbo Manager Retail - meneer van der Haven 
(dit gedeelte staat niet op deze powerpoint)



Examens TL
Economie 7 mei 13.30 – 15.30

Nederlands 8 mei 13.30 – 15.30

Wiskunde 12 mei 13.30 – 15.30

Duits 14 mei 09.00 – 11.00

Nask1 14 mei 13.30 – 15.30

Biologie 15 mei 13.30 – 15.30

Engels 19 mei 13.30 – 15.30

www.examenblad.nl/examenrooster/2020

http://www.examenblad.nl/examenrooster/2020


Cijfers op het TL-diploma

Schoolexamen (SE)→ 50% Alle PTA-cijfers

Centraal Examen (CE)→ 50% Examen in mei



Cijfers op het TL-diploma

Schoolexamen (SE) → 50% Alle PTA-cijfers

Centraal Examen (CE) → 50% Examen in mei

Voorbeeld:

Schoolexamen eco = 6,3

Centraal examen eco = 6,7 

= 13 : 2 = 6,5 = 7 op diploma



Wanneer geslaagd voor het vmbo-eindexamen?

• Gemiddelde van de Centrale Examens 5,5 of hoger!

• Eindcijfer Nederlands is 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

• Kunstvakken & CKV afgerond met een voldoende of goed

• Profielwerkstuk afgerond met een voldoende of goed



✓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.



Leren voor examens

Examenproofweek: examens op school maken en nabespreken met de docent

Examentraining bij ‘t Zetje in de meivakantie (brief naar ouders)

De leerling kan zelf samenvattingen maken, eindeloos examens oefenen etc. 

Examenwijs



Stage klas 4Hc

Wanneer?
25 mei t/m 26 juni 2020

Waar?
Bedrijf in de retail/horeca

Opdrachten?
Stageboekje + extra opdrachten

Adres moet uiterlijk 13 maart aangemeld zijn!



Hoe ziet de stage eruit?

25 mei t/m 26 juni : 
maandag t/m vrijdag : elke dag 8 uur per dag (excl. pauze) – leerlingen die nog 
geen 16 zijn : 7 uur per dag (excl. pauze)

Bij stagebedrijf circa half uur per dag aan de opdracht werken (indien drukte dit toe 
laat)

Uiterlijke inleverdatum verslag: 3 juli 



Stage klas 5

Wanneer? 
Periode A t/m C (september t/m maart) – elke donderdag & hele week (5 dagen) 
voor kerst- en voorjaarsvakantie

Periode D (april t/m juni) – 5 dagen in de week bij bedrijf

Gegevens stage klas 5 inleveren : uiterlijk 26 juni 2020



Stage manager retail

Bij een bedrijf dat is gecertificeerd voor de opleiding “manager retail”. 
Op www.stagemarkt.nl zijn deze te vinden door op crebo-code 25502 te 
zoeken :

Zoek op plaats of postcode

http://www.stagemarkt.nl/


Stagebedrijven klas 5 & 6 Het Groene Lyceum:

ALBERT HEIJN JUMBO PRAXIS KARWEI GAMMA HEMA
WESTLAND FLORADA ANWB  INTRATUIN SHAKA

LEEN BAKKER KWANTUM SPORT 2000 ZUIVELHOEVE SLAGERIJ POLEIJ
BEVER SPORT 100% VOETBAL WELKOOP/HORTICOOP DE BIJENKORF

PERRY SPORT SHOEBY GSTAR RAW  CENTER PARCS/ALBRON (jaar 6)
BENFRIED ‘T KRUIDVAT TER LAAK ORCHIDS PROFIJT MEUBEL MAKRO
PRIMERA C&A OOMS SPORT BLOKKER HORNBACH

NOVIFLORA VAN KORTENHOF SCAPINO HARTBEACH



Samenvatting

• Klas 4 stage van 25 mei t/m 26 juni 2020 – aanmelden stageadres uiterlijk 13 maart.

• Klas 5 stage periode A, B & C 1 dag per week stage, periode D 5 dagen per week 
stage 

• Aanleveren stageadres klas 5 : uiterlijk 26 juni 2020
• Inleveren verslag : 3 juli 2020

• Stage via www.stagemarkt.nl
• Crebo-code 25502 (manager retail)

http://www.stagemarkt.nl/


Vragen over de stage? 

Mail naar jstekelenburg@lentiz.nl

mailto:jstekelenburg@lentiz.nl


Mbo niveau 4 - Manager Retail 



Vakken en Keuzedelen

Mbo = Vakken AlgemeenVormendOnderwijs (AVO)
Mbo = Vakken gerelateerd aan Manager Retail
Mbo = BeroepsPraktijkVorming (BPV) = stage
Mbo = Keuzedelen



Nederlands 3F

Engels A2/B1/B2

Loopbaan Burgerschap

Rekenen 

Bedrijfseconomie

Handel

Ondernemen/marketing

Management 

Vakkenpakket klas 5Hc 

Wiskunde algemeen of Technische wiskunde (verplichte keuze)
Keuzedelen: Natuurkunde/Biologie/Duits (1 keuze)
Mentorles
BeroepsPraktijkVorming (BPV = stage) = 1 dag per week

verplichte vakken op het mbo

verplichte vakken behorend bij de opleiding Retail



Keuzedelen

• Volg je twee jaar

• Optimaliseren aansluiting hbo

• Let op: kosten van boeken komen in het mbo-onderwijs voor eigen 
rekening



Keuzedelen in klas 5Hc

Student kiest 1 keuzedeel uit:

❑ Duits

❑ natuurkunde

❑ biologie

Student kiest:

❑ wiskunde Algemeen

❑ wiskunde Technisch



Goed om te weten

• Extra keuzedeel mogelijk, maar wordt zelfstandig gevolgd.
Positief advies van de docent noodzakelijk.

• In klas 6hc wordt scheikunde ook keuzedeel

• Pabo → specifiek begeleidingstraject (zie keuzeformulier), wordt 
in overleg afgestemd.



Keuze doorgeven

✓Kijk voor de inloggegevens op hand-out

✓20 maart uiterlijk doorgeven

✓31 maart definitief vastgesteld



Duits

Met name vereist in richtingen als

- European studies

- Hotelmanagement

- Vertaalacademie

Gewenst in richtingen waarbij handel een rol speelt



Natuurkunde

Gewenst in alle technische richtingen. Hoe technischer 
de opleiding, hoe vaker natuurkunde vereist zal zijn.



Biologie

Met name gewenst / vereist in:
- gezondheidszorg
- PABO
- landbouw & natuurlijke omgeving
- foodsector



Wiskunde algemeen of Technische wiskunde  

➢ Slim om een vorm van wiskunde te houden, in veel hbo-studies gewenst of 
vereist

➢ Meeste leerlingen vinden wiskunde B moeilijker dan wiskunde A

➢ Hoe exacter en technischer de opleiding: kies wiskunde B! 
Dan vaak ook natuurkunde belangrijk of verplicht

➢ Bij keuze wiskunde B is positief advies docent wiskunde nodig



Algemene Wiskunde

✓Statistiek, functies en grafieken

✓Géén meetkunde

✓Studie economie en natuur/milieu onmisbaar, ook in sommige 
gezondheidsopleidingen belangrijk



Technische Wiskunde 

✓Functies, veranderingen, meetkunde en algebra

✓Géén statistiek

✓Hoe exacter en technischer de opleiding: wiskunde B!

✓Advies wiskunde docent



Tot slot:

Wilt u het AVG Toestemmingsformulier 
invullen?

Bedankt voor uw aandacht. 

Wij wensen u nog een fijne avond!


