
Welkom bij de 
informatieavond 

leerjaar 4

De presentatie start om 18:45 uur. 

Onderwerpen vanavond

1. Examinering (mevr. Kik)

2. Doorstroom (dhr. Van Ruijven)

3. LOM-Band & Steunlessen (dhr. Kerkhof)

4. Gelijke kansen (dhr. Hoff)



Voorlichting
Examen 2023

Examensecretaris: dhr. T. Berkhout        tberkhout@lentiz.nl

Examencoördinator: mevr. M. Kik           mkik@lentiz.nl

mailto:tberkhout@lentiz.nl
mailto:mkik@lentiz.nl


Inhoud

Examenregelement

PTA + PTA-boekje

Rooster schoolonderzoeken 2022 -2023

Schoolonderzoek 5 en 6

Examens 2023

Zak/slaag regeling 2023



Examenregelement

Te vinden op Lentiz | Floracollege examenzaken

Bevat:
Examenbesluit

Schoolspecifieke regels

https://www.lentiz.nl/floracollege/examenreglement/


Programma
Toetsing en
Afsluiting (PTA)

Te vinden op Lentiz | Floracollege examenzaken

Bevat onder andere informatie over:
Samenvatting examenregelement

Gedragsregels m.b.t. 
schoolonderzoeken/examens

Ziek zijn tijdens schoolonderzoeken

Voorwaarden deelname examens

https://www.lentiz.nl/floracollege/examenreglement/


Voorbeeld 
PTA-schema



Rooster
schoolonderzoeken
2022-2023

Data

Schoolonderzoek 2 Maandag 7 t/m vrijdag 11 
november 2022

Herkansing so2 Nog te bepalen

Schoolonderzoek 3 Donderdag 19 t/m woensdag 25 
januari 2023

Herkansing so3 Maandag 13 februari 2023

Schoolonderzoek 4 Maandag 20 t/m vrijdag 24 
maart 2023

Herkansing so4 Dinsdag 11 april 2023



Rooster 
schoolonderzoeken

Per leerweg  te vinden op Lentiz | Floracollege 
examenzaken

Agenda op Somtoday

https://www.lentiz.nl/floracollege/examenreglement/


Schoolonderzoek 5
en

Schoolonderzoek 6

Schoolonderzoek 5: 
mondeling Engels en Duits

Schoolonderzoek 6: 
kleine toetsen, praktische opdrachten 



Profielvak Groen

Keuzevak*

en Stage

Profielvak Groen
Schoolonderzoek 1 → leerjaar 3

Schoolonderzoek 2 t/m 5 worden afgetoetst aan 
het einde van de lescyclus 

Afgerond met praktijkexamen (CSPE)

Keuzevak* 
Keuzearrangementen (woensdagmiddag)

Schoolexamen, afronden met cijfer 4 of hoger.

Stagecijfer
Leerjaar 3 → Profielvak Groen (SO6)

Leerjaar 4 → Keuzevak* 



Combinatievak

Basis en Kader



Combinatievak

Gemengd/ theoretisch



Centraal 
Examen 2022

Afname tussen 13 maart en 7 juli 2023

Examenrooster 
Te vinden op:

 Lentiz | Floracollege examenzaken
(vanaf maart 2023)

Examenblad

Noodscenario Corona

Geen vroege vakantie

https://www.lentiz.nl/floracollege/examenreglement/
https://www.examenblad.nl/


Geslaagd

Als:

 het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde 
cijfers tenminste 5,5 is

 voor Nederlands minimaal een 5 is behaald

 één 5 is behaald en verder 6 of hoger

 één 4 is behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger

 twee vijven is behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of 
hoger

 voor lo1 en kunstvakken inclusief ckv 'voldoende' of 'goed’ is behaald

 voor geen van de onderdelen van het keuzvak* lager dan een 4 is behaald

 in geval van theoretische of gemengde leerweg: het profielwerkstuk met 
'goed' of 'voldoende' is beoordeeld

 voor de leerweg LWT de vakken Nederlands, rekenen en groen met een 
voldoende zijn afgesloten



Voorlichting
Vervolgonderwijs klas 4 

Stagecoördinator en decaan GL, Mavo  en Kader

dhr. H. Heemskerk hheemskerk@lentiz.nl

Stagecoördinator en decaan BBL

dhr. M. van Ruijven mvruijven@lentiz.nl

mailto:hheemskerk@lentiz.nl
mailto:mvruijven@lentiz.nl


Inhoud

Belangrijk 
websites van 

het MBO
De niveaus 

van het 
MBO met 
instroom 

van uit FLora

Kalender
Planning 

voor 1 april 
aanmelden

Vragen over 
vervolg-

onderwijs



Wat doet de 
decaan in de 

klas?



Websites MBO

Bekijkjetoekomstnu.nl

Kiesmbo.nl

Stage-LOB-flora.jouwweb.nl



Bekijkjetoekomstnu.nl  Screen shot



stage-lob-floracollege.jouwweb.nl/





MBO niveau
2-3-4



Niveau
2-3-4



BOL
Beroepsopleidende
leerweg

BBL
Beroepsbegeleidende
leerweg



Opendagen
kalender



Planning 
en 

vragen

De uiterlijke inschrijfdatum op het MBO is 

1 april 2023

Als u nog vragen heeft dan kunt u die via de Teams 
app van uw zoon/ dochter of via de mail stellen aan:

Stagecoördinator decaan: 

dhr. H. Heemskerk Kader, GL en Mavo 
hheemskerk@lentiz.nl

Stagecoördinator decaan: 

dhr. M. van Ruijven  BBL 

mvruijven@lentiz.nl

mailto:hheemskerk@lentiz.nl
mailto:mvruijven@lentiz.nl


❖ LOM – Band

❖ Steunlessen



Schoolkosten 
Aandachtsfunctionaris Gelijke Kansen

Mvr. van Berkel

mvberkel02@lentiz.nl

mailto:mvberkel02@lentiz.nl


Afsluiting

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met 
de coach. 

Wij danken u voor uw komst en wensen u een fijne avond!


