
Ouderavond M4, H5 en V6
12 oktober 2022

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 

Loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB)



Opening



• PTA-boekje per jaarlaag
• Per vak; overzicht alle toets-onderdelen
• Schoolexamen (SE)
• Centraal examen (CE)

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)









• Algemene bepalingen
• Schoolexamen (SE)
• Centraal examen (CE) 
• Uitslagbepaling/ overige bepalingen
• Herkansingen
• Onregelmatigheden

https://emelwerda.nl/pta-en-examenreglement/

Examenreglement

https://emelwerda.nl/pta-en-examenreglement/


Doorgeven dat je die dag een PTA-toets/SE/CE hebt.
verzuim@emelwerda.nl
&
Examensecretaris mailen dat je ziek bent via 
examensecretariaat@emelwerda.nl

Let op: inhalen = tijdens de herstelweek
*Geen afmelding? Recht op herkansing is verspeeld.

Wat te doen als je ziek bent?

mailto:verzuim@emelwerda.nl
mailto:examensecretariaat@emelwerda.nl


Via verzuim@emelwerda.nl

➢ Geen verlof vragen tijdens PTA-toetsen/SE/CE, dus let 
op bij het maken van tandartsafspraken, afrijden, 
bezoek specialist

➢ Bij aanvragen verlof aangeven als het een SE betreft

* Bijzondere omstandigheden of uitzonderingen daar 
gelaten.

Verlof aanvragen?

mailto:verzuim@emelwerda.nl


SE-weken

• SE1 van 27 oktober t/m 4 november 2022 

• SE2 van 18 januari t/m 26 januari 2023 

• SE3 van 27 maart t/m 5 april 2023 

Herkansing SE-weken

• SE1 op 23 november 2022

• SE2 op 16 februari 2023

• SE3 alleen mondelingen zijn herkansbaar

CE (centraal eindexamen)

• CE eerste tijdvak is van 11 t/m 30 mei 2023

• CE tweede tijdvak is van 19 t/m 22 juni 2023

Diploma-uitreiking

• Mavo is op woensdag 12 juli 2023

• Havo is op dinsdag 11 juli 2023

• VWO is op donderdag 13 juli 2023 

Belangrijke data



Break-sessie (link via website www. emelwerda.nl)

Mavo : M. Dragt-Mintjes & M. van Diepen
Havo : G. v.d. Kolk & D.J. van Dijk 
Vwo : N. v.d. Zandt & T. de Jong



Break-sessie (link via website www. emelwerda.nl)

Mavo: M. Dragt-Mintjes & M. van Diepen
Havo: G. v.d. Kolk & D. van Dijk
Vwo: N. v.d. Zandt & T. de Jong



Informatieavond 4 Mavo (deel 2)

Welkom

Afdelingsleider Mavo: M. Dragt – Mintjes

Lid examencommissie: M. van Diepen 

Deze PPT wordt op website geplaatst



Belangrijke data SE

Volledige SE kaart

• 19 april

• 20 april controle en uitreiking SE kaart

Herstel/inhaalweek (einde van elke periode)

• 7-11 november 

• 30 jan.-3 feb.

• 11-14 april



Assessment 
T&T

• 51 leerlingen

• 3 dagen  praktijkexamen 

• Iedere leerling wordt op 11, 12 of 13 april 
verwacht. 

• 24 maart (vóór  SE3) portfolio ingeleverd en 
Presentatie (teams)

• Assessment = Eindexamen T&T

• Start 8:30 – 15:30 Groep van 10/11 
personen + examensecretaris, docent en 
eventueel examinator FP



Belangrijke data CE

CE (centraal eindexamen)

• CE eerste tijdvak is van 11 t/m 30 mei 

• CE tweede tijdvak is van 19 t/m 22 juni 

• Uitslagvergadering

• 1e tijdvak is op donderdag 8 juni 

• 2e tijdvak is op vrijdag 30 juni



Je bent geslaagd als:

Slaag- en zakregeling: van toepassing op alle examenvakken!

• Alle examenvakken: 6 of hoger
• Eén 5 en overige examenvakken 6 of hoger
• Eén 4 en overige examenvakken 6 of hoger

én ten minste één 7 of hoger.
• Twee maal 5 en overige examenvakken 6 of hoger

én ten minste één 7 of hoger.
• Gemiddelde CSE moet 5,5 of hoger zijn!!!
• Nederlands minstens een 5.



• Maatschappijleer is een schoolexamencijfer.
• LO (in klas 3 en 4) en CKV (klas 3) moet voldoende of goed zijn.
• Het profielwerkstuk moet voldoende of goed zijn
• Handelingsdelen bij alle vakken moeten 

voldoende zijn!
• Er is een loopbaandossier gemaakt (Qompas) en met goed gevolg 

afgerond.

• Herkansing (cijferverbetering)
CSE: max. één herkansing of herprofilering

over alle examenvakken

Verdere voorwaarden



Geslaagd of gezakt?

Vak SE cijfer Examencijfer Eindcijfer

Nederlands 5.5 5.4 5.45 5

Engels 7.0 6.0 6.5 6

Wiskunde 5.7 5.0 5.35 5

Geschiedenis 6.2 5.6 5.9 6

Economie 5.8 5.4 5.6 6

Biologie 6.1 5.5 5.8 6

Technologie & 

Toepassing

6.3 6.3 6

Maatschappijleer 6.6 6.6 7

Gemiddeld



Geslaagd of gezakt?
Vak SE-cijfer Examencijfer Eindcijfer

Nederlands 5.5 5.4 5.45 5

Engels 7.0 6.0 6.5 6

Wiskunde 5.7 5.0 5.35 5

Geschiedenis 6.2 5.6 5.9 6

Economie 5.8 5.4 5.6 6

Biologie 6.1 5.5 5.8 6

Technologie & 

Toepassing

6.3 6.3 6

Maatschappijleer 6.6 6.6 7

Gemiddeld 5.4833333



Oefenen:

•www.examenblad.nl
•http://www.examenbundel.nl/
•www.examens-oefenen.nl
•www.eindexamensite.nl

•Gezamenlijke examentrainingen
Nederlands en twee vakken naar
keuze van Athena

http://www.examenblad.nl/
http://www.examenbundel.nl/
http://www.examens-oefenen.nl/
http://www.eindexamensite.nl/


Planning SE-weken
Vierkant rooster

SW-uren

Huiswerk-attitude
Betrokkenheid ouder(s), 
verzorger(s)



LOB 
Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

• Met T&T opdrachten al veel onderzocht op beroepsgebieden
• Stage in klas 3 mavo: ervaring op werkgebied
• Beroepen en Opleidingen Markt (BOM) bezocht in mei 2022
• Er is al veel gebeurd op het gebied van LOB (Qompas)
• Profielwerkstuk gemaakt, gericht op LOB
• We zijn toekomst gericht bezig!



• Onderwijsbeurs Zwolle op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober, met een 
ouder

• Wie is daar geweest: duimpje!
• Gisteren dinsdag 11 oktober: de Beroepenbeurs op het ZZL
• Open dagen bezoeken
• Meeloopdagen 
• Terugkomdag op vrijdag 25-11-2022
• Gesprek met decaan (mevr. Boerema) in december
• Inschrijven voor 1 maart 2023
• Er zijn numerus fixus opleidingen: als je al weet wat je wil: je kunt al 

inschrijven begin november
• Inschrijven voor meer opleidingen mag altijd, je kan altijd nog 

afzeggen!



Geen MBO?



4m1 mevr. Goetheer en men. Bakker
s.goetheer-ziel@emelwerda.nl
s.bakker@emelwerda.nl

4m2 mevr. van Dijk en men. Vriend
a.vandijk-nentjes@emelwerda.nl
g.vriend@emelwerda.nl

Afdelingsleider
m.dragt-mintjes@emelwerda.nl

Decaan
a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl

mailto:s.goetheer-ziel@emelwerda.nl
mailto:s.bakker@emelwerda.nl
mailto:a.vandijk-nentjes@emelwerda.nl
mailto:g.vriend@emelwerda.nl
mailto:m.dragt-mintjes@emelwerda.nl
mailto:a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl


Bedankt voor uw aandacht


