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EXAMENS VMBO

Nederlands vrij 8 mei om 13.30 – 15.30

Wiskunde di 12 mei 13.30 – 15.30

Nask 1 don 14 mei 13.30 – 15.30

Biologie vrij 15 mei 13.30 – 15.30

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2020?u=%E2%9C%93&dlg
id=l6tejqgtsvsq5&s01=&n11=vga6k854m5p9&u4g=vjx4hse6t8qv&hidd
envars=&scrolltop=200

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2020?u=%E2%9C%93&dlgid=l6tejqgtsvsq5&s01=&n11=vga6k854m5p9&u4g=vjx4hse6t8qv&hiddenvars=&scrolltop=200


Cijfers op het TL-diploma

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 6.45 wordt afgerond op een 6!



Wanneer geslaagd?
• Gemiddelde van de Centrale Examens 5,5 of hoger (dus alle examens 

klas 3 en 4 die in mei gemaakt worden)

• De rekentoets moet zijn gemaakt (cijfer telt niet mee)

• L.O. & KV voldoende afgerond

• 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 (klas 3) telt mee als compensatiepunt!



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 geslaagd?

Via deze site kunt u het nog een keer doorlezen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vraag-
en-antwoord/exameneisen-vmbo

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vraag-en-antwoord/exameneisen-vmbo


Komende tijd

• Herkansing  12 maart

• Tijdens examenperiode 5 herkansingen in te zetten voor PTA-toetsen

• Week 16 ( 13 april) alle schoolexamencijfers definitief!

• Het schoolexamen is dan afgerond

• Week 15: examenproofdagen

• Week 16: nabespreken examenproof (reguliere lesweek)

• Meivakantie 

• Week 19: start examens!



Wat kunnen de leerlingen doen ter voorbereiding?
Tips voor het leren:

• Het is belangrijk inzicht te krijgen in de te leren stof:

–Aantekeningen en samenvattingen maken

–Overzicht maken in wat te leren

–Oude examens oefenen (www.examenblad.nl / 
www.eindexamensite.nl) 

–Examenbundel/samengevat/examenoverzicht 

• Kijk goed naar de data van het examen

–Maak een planning in wat te leren

• Spreid de leertijd

–Veel uren op 1 dag maakt dat steeds minder wordt opgenomen

–Kan ook zorgen voor stress en slaapproblemen

–Ook tijd maken voor ontspanning tijdens de voorbereiding

–Balans in werk en school 

http://www.examenblad.nl/
http://www.eindexamensite.nl/


Wat kunt u als ouders doen ter voorbereiding? 

Tips:

• Zorgen voor zekerheid, veiligheid bieden en de leiding houden.

• Maak afspraken over vaste leertijden (meivakantie).

• Help uw kind met plannen van het leerwerk (balans tussen leren, werken 
en vrije tijd).

• Zorg dat er geen verborgen afleiders (telefoon, spelcomputer) in de buurt 
zijn op de tijden dat er geleerd moet worden.

• Examenbundels / samengevat eventueel aanschaffen ter voorbereiding.

• Examentrainingsbureaus / examentraining meivakantie

• Toon begrip en belangstelling  na het maken van een examen. 

• Kinderen willen zich door hun ouders gesteund voelen, niet gecontroleerd.



In gesprek met uw kind

• Stel open vragen.

• Geen afleiding.

• Geschikt moment.

• Niet zelf invullen (meedenken i.p.v. voor de leerling denken).

• Goed luisteren, benoemen wat u ziet/denkt.

• Samen zoeken naar oplossingen .



Na de examens

• Week 21: leerlingen school aangepast rooster

• Week 22 t/m 24: stage 

• Week 25 t/m 27: leerlingen school aangepast rooster
• Incl. toetsweek niet-examenvakken leerjaar 3

• Week 27: Europadagen

• Week 28/29: inhaaldagen, rapport  ophalen , jaar afronden



KEUZEBEGELEIDING 
LEERJAAR 3

Stage 25 mei t/m 12 juni 2019

• 14 dagen (minimaal 91 uur) in een bedrijf/instelling in een functie 
die aansluit bij jouw interesses voor de toekomst 

• In principe dagelijks 8:30 – 17:00 uur 

Spreek tijden en dagen vooraf duidelijk af!

• Tijdens stage : opdrachten uit werkboek maken

• Onderzoek in het kader van jouw sectorwerkstuk

• Zo snel mogelijk stage-adres doorgeven

• Uiterlijk vrijdag 19 juni stageverslag inleveren



Mbo Manager Retail niveau 4



Vakkenpakket klas 4Ha
Mavo-niveau

• Engels

• Duits

• Economie

• Mentorles

• Frans (extra vak)

Mbo-niveau

• Nederlands

• Bedrijfseconomie

• Handel

• Ondernemen

• Onderzoeken & 
Ondernemen



Keuzedelen - algemeen

• Volg je twee jaar

• Optimaliseren aansluiting hbo

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



Keuzedelen

De leerling kiest twee keuzedelen uit de volgende rij:

1. Biologie of Nask

2. Wiskunde A of technische wiskunde



Goed om te weten
• Extra keuzedeel mogelijk, maar volg je zelfstandig. 

Positief advies van de docent noodzakelijk.

• Examenjaar scheikunde en Duits ook keuzedeel

• Wil je naar een opleiding met specifieke toelatingseisen, zoals de 
pabo? Meld dit dan bij de coach, dan kijken wij naar de 
mogelijkheden.

Onderzoek opleidingen van jouw voorkeur.  
Let op: toelatingseisen kunnen per school verschillen!!



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



Uitleg Wiskunde A
✓Statistiek, functies en grafieken

✓Géén meetkunde

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



Uitleg technische wiskunde

✓Functies, veranderingen, meetkunde en algebra

✓Géén statistiek

✓Hoe exacter en technischer de opleiding, des te meer technische 
wiskunde nodig.

✓Advies wiskunde docent



De keuze is aan de leerling
➢Bespreek dit ook thuis:

➢welke vakken sluiten aan bij de interesse voor mogelijke 
vervolgopleiding HBO.

✓Uiterlijk woensdag 3 april doorgeven

✓Woensdag 17 april definitief vastgesteld



Het mbo

1. Lessen/toetsen → overgang van 4 naar 5

2. Voorwaardendossier met voorwaardelijke opdrachten

3. De student doet examen in leerjaar 5 in de volgende vakken:
- Nederlands 3F
- Engels B1 en B2
- (Duits A2 en B1 en B2)
- Rekenen 3F
- werkprocesexamen 
- 1 Proeve  (praktijkexamen)



Kosten mbo

Voor de mbo-vakken:

Economie € 200 per leerjaar 

Keuzedelen kosten boeken/materiaal



Welk HBO past bij mij?

Mbo niveau 4 = toelating hbo

Sommige hbo’s hebben toelatingseisen:

bijvoorbeeld het maken van een deficiëntietoets, toelatingstoets of een 
instaptoets

Pabo: geschiedenis, aardrijkskunde & biologie

Technische opleidingen: natuurkunde / wiskunde B



Zijn er nog vragen?
• mvdmaarel@lentiz.nl

• mlinsley@lentiz.nl

mailto:mvdmaarel@lentiz.nl
mailto:mlinsley@lentiz.nl

