
Informatieavond klas 4ha en 4hb - 11 maart 2020

Welkom ouders 4ha en 4hb



• Welkom

• Meneer van der Haven – Uitleg Retail

(staat niet in deze powerpoint)

• Examens, zak- en slaagregeling

• 5 of 6-jarige route? 

• Vakken en keuzedelen in klas 5

• Examens in klas 5 

• Vervolgopleiding in het kort

• Stage klas 4 en klas 5



Examens TL, nog 3 te gaan!

Economie 7 mei 13.30 – 15.30

Duits 14 mei 09.00 – 11.00

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

Voorbeeld:

Schoolexamen eco = 6,3

Centraal examen eco = 6,7 

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



• Gemiddelde van de Centrale Examens moet 5,5 of hoger zijn

• Eindcijfer Nederlands minimaal een 5.0

• 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!

• Er wordt gekeken of de norm behaald is voor 6 vakken



HERKANSING?

Elke leerling heeft recht op een herexamen, dus ook 
als hij/zij al is geslaagd en het cijfer wil verbeteren. 

Hoogste cijfer telt!

Diploma-uitreiking = woensdag 1 juli 2020



5 of 6-jarige route?

Goed adviseren op basis van competenties, 
leer/werkhouding en cijfers.

Goede mindset, juiste mentaliteit & drive. 

Donderdag prognosevergadering, daarna worden 
gesprekken met ouders en leerling gevoerd. 



Mbo Manager Retail niveau 4



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 5

Minimaal 2 keuzedelen
Mentorles
BeroepsPraktijkVorming (BPV = stage) = 1 dag per week

Algemeen verplichte vakken mbo

Verplichte vakken behorend 
bij de opleiding Retail



Keuzedelen 

• Zijn vanaf 2016 een verplicht onderdeel in het mbo

• Verbreden en/of verdiepen

• Extra voorbereiding aansluiting hbo



Keuzedelen examenjaar 5Ha/b
Student kiest twee keuzedelen:

❑ natuurkunde
❑ scheikunde
❑ biologie
❑ Duits
❑ wiskunde A (Algemeen)
❑ wiskunde B (Technisch)

Kosten van boeken komen voor eigen rekening.
Informatie over de boekenlijst volgt.



Goed om te weten

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

• Opleiding met specifieke toelatingseisen, zoals de pabo? 
Aanmelden voor specifiek begeleidingstraject (zie 
keuzeformulier), wordt in overleg afgestemd.

• Het eindcijfer voor een keuzedeel komt op je cijferlijst, maar 
telt niet mee in zak-/slaagregeling



De Keuzedelen doorgeven

✓Uiterlijk vrijdag 20 maart doorgeven

✓Dinsdag 31 maart definitief vastgesteld



Mbo: anders dan het vmbo!

1. Voorwaardendossier met voorwaardelijke opdrachten

2. 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
- Werkprocesexamen Manager Retail (maximaal 1 herkansing!)
- Proeve Manager Retail (maximaal 1 herkansing!)

3. De student heeft (met een voldoende of goed) afgerond:
- Loopbaan en Burgerschap
- BeroepsPraktijkVorming (BPV)



Vervolgopleiding

Proefstuderen
Open Dagen bezoeken, niet alleen hier in de buurt, maar kijk ook verder!

Kleine greep uit keuzes klas 5 tot nu toe:

Commerciële economie
Leisure and Eventmanagement Breda
Communicatie
Fysiotherapie
Pabo
Agribusiness Delft
Facility Management
Recht
Sportmarketing en management





Stage klas 4

Wanneer?
25 mei t/m 26 juni 2020

Waar?
Bedrijf in de retail

Opdrachten?
Werkboek 1 + werkboek 2 – hoofdstuk 1 t/m 3 



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/


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)

26 juni t/m 3 juli
Dagelijks op school om opdrachten af te maken



Stage klas 5

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

Periode D (april t/m juni) – 4 dagen in de week bij 
bedrijf & 1 dag in de week op school

Gegevens stage klas 5 inleveren : uiterlijk 26 juni 
2020



Samenvatting

• Klas 4 stage van 25 mei t/m 26 juni 2020

• Klas 5 stage periode A, B & C 1 dag per week stage, 
periode D 4 dagen per week stage – 1 dag op 
school

• Aanleveren stageadres klas 5 : uiterlijk 26 juni 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


Heeft u vragen?

Bedankt voor uw aandacht en nog een fijne avond!


