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Het examenjaar

Diploma-uitreiking:
• havo: 3 juli 2019 16:30 en 19:30

• vwo: 2 juli 2019 19:30



Informatieavond examenklassen

• Welkom

• Mededelingen

• Algemene informatie over het examenjaar

• Voorlichting LOb door decaan

• Kennis maken met de mentor



De examenklassen:
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• Havo 5:

– 6 klassen, mentor per klas, veel les in clustergroepen

• Vwo 6:

– 2 klassen, leerlingen kiezen een persoonlijke mentor

• Indeling jaar:

– 3 periodes afgesloten met een toetsweek

– Examentraining: 8 april tot en met 8 mei 2019

• Gekozen in groepen en individueel

• Rekening houdend met de meivakantie

– Centraal Examen: 9 mei tot en met 22 mei 2019



Rooster

19-9-2018 5

• Roosterperikelen

– Incidenteel

– Structureel

• Oplossingen:

– In gesprek met leerlingen en docenten (in V5 en V6)

– Kijken naar hoe we ons onderwijs aanbieden

• Anders inrichten

• ‘Streamen’



PTA
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• PTA komt morgen (digitaal) beschikbaar voor leerlingen

• Toetsrooster wordt deze week bekend



Indeling jaar
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• 3 periodes afgesloten met een toetsweek

• Examentraining: vanaf 8 april tot en met 8 mei

– Gekozen

– Individueel

– Meivakantie

• Centraal Schriftelijk Eindexamen: 9 mei tot en met 22 mei 2018

• Uitslag examen:

– 12 juni, uitslag 1e tijdvak CSE

– 28 juni, uitslag 2e tijdvak CSE



Het diploma en de eindcijfers

1. Schoolexamen

2. Centraal Schriftelijk Eindexamen



1. Het Schoolexamen

• Hier wordt gedurende de hele bovenbouw aan gewerkt

• Het Programma van Toetsing en Afsluiting beschrijft voor elk 

vak wat er moet gebeuren voor het Schoolexamen

• Het Examenreglement legt vast volgens welke regels dit moet 

gebeuren

• Resultaten worden vastgelegd in het examendossier (digitaal op 

magister)

• Sommige vakken worden afgesloten met alleen een 

schoolexamen



Afsluiten van het schoolexamen

• Voor aanvang van het CSE worden alle cijfers naar dient 

uitvoering onderwijs gestuurd. Alle schoolexamentoetsen 

moeten zijn gedaan.

• Profielwerkstuk moet afgerond zijn

• Handelingsdelen moeten in orde zijn

• Rekenexamen moet zijn gedaan 

• Alle informatie over het Schoolexamen in het Programma van 

Toetsing en Afsluiting (PTA)



2. Het Centraal Schriftelijk Eindexamen

• Voorwaarde:

– Om deel te mogen nemen aan het CSE moet het 

schoolexamen afgesloten zijn

• 1e en 2e corrector

• 1e, 2e en 3e tijdvak

• Herkansen/herprofileren



Het tweede tijdvak

• Herkansen (om alsnog te slagen)

• Herprofileren (om een beter cijfer te halen) (ook definitief 

gezakten kunnen herprofileren)

• Inhalen

• Tussen eerste en tweede tijdvak wordt beschikbaarheid 

verwacht.



Slaagregeling:

• Gemiddelde CSE: Het gemiddelde van de vakken op het CSE 
mag niet lager zijn dan: 5,5

• Kernvakkenregeling: 
Er mag maximaal één 5 zitten in de vakken Nederlands, Engels 
en Wiskunde (en helemaal geen 4)

• Cijfers:

– 1x een 5 en de rest voldoende, of

– 2x een 5 met 2x compensatie, of

– 1x een 4 met 2x compensatie, of

– 1x een 4 en 1x een 5 met 3x compensatie &

• Combinatiecijfer 

– Havo: CKV, Maatschappijleer, PWS

– Vwo: Maatschappijleer, PWS
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Blijf in contact met uw dochter/zoon:
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• Met betrekking tot school over:

– Vordering overgang/schoolexamen

– Keuze vervolgopleiding

– Welbevinden

• Informatiebronnen:

– Uw zoon of dochter

– Vakdocent

– Mentor

– PTA

– Magister: absentie en cijfers

– UbboPortaal

– Decaannet: vervolgopleiding



We hopen u te zien op:

• Ouderspreekavonden

• Profielwerkstuk presentatieavond:

– Woensdag 13 maart 2019

• Diploma-uitreiking

– Vwo: dinsdag 2 juli 19:30

– Havo: woensdag 3 juli 16:30 en 19:30



LOB vwo
Decaan: mevrouw Haerkens (ahaerkens@ubboemmius.nl)
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Straks studeren
Klikken om tekst toe te 

voegen



HBO en WO

• HBO

- Praktijk gericht

- Begeleiding

- 4-jarige bachelor

• WO

- Theoretisch(er)

- Zelfstudie

- 3-jarige bachelor

- 1- of 2-jarige master



werkwijze

• Gesprek met de decaan (verplicht)

• Openstad bedrijvendag Groningen 29 september

• 05 oktober oud-leerlingen voorlichting

• Open dag RUG
09 november inschrijving 01 oktober

• Digitaal proefstuderen
webklassen inschrijving 01 oktober



•Meeloopdagen
aanmelden bij 
de opleiding

• Scholierenacademie

•Beroepenvoorlichting Groningen 12, 13 en 15 
november

• 06 december voorlichting studenten RuG, "straks 
studeren”



Inschrijving
matching/studiekeuzecheck

collegegeld (www.duo.nl)

lening
• I



Selectiestudies overige studies



keiweek
studentenvereniging

studievereniging



tentamens
Studiepunten

BSA
Propedeuse



Tussenjaar/gap year

• Laat het geen verloren jaar worden!

•Vereist een gedegen voorbereiding!!


