
Ouderavond examenklassen

26 september 2018



PROGRAMMA

• Opening

• Informatie over de rekentoets

• Examenreglement

• Het PTA en het examen

• Pauze

• Voorlichting door de decaan

• Met de mentor napraten



12-10-2018 3



Afnameperioden
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• Leerjaar  3 : mei /juni

• Leerjaar 4 : - 7 t/m 20 januari 2019

- 4 t/m 17 maart 2019

- 27 mei t/m 9 juni (na examens)



Rekentoets 2F

• Standaardtoets 2F

• Rekentoets 2A : alleen voor BBL

• Rekentoets 2ER : “aangepaste toets”

• Rekentoets 3F
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Rekenen leerjaar 4

• Rekenles (voor 4 of lager)

• RT rekenen 

• Thuis (Magister/VO Content)
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verdwijnen rekentoets

“De huidige rekentoets als onderdeel van de 

slaag/zakregeling wordt afgeschaft. Rekenen moet 

uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 een integraal 

onderdeel zijn van de examens. In het mbo wordt 

het vak in de toekomst geïntegreerd in de 

beroepsvakken.” 

(regeerakkoord van 10 okt. 2017)
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Mentoren

• 4A : dhr. Akkerman

• 4B : dhr. Sybesma

• 4C : dhr. Barendregt

• 4D : dhr. Pots, mw. Viel, dhr. Kral

• 4E         : mw. Heller

• 4F : mw. Bodewes



Het examenreglement van Ubbo 

Emmius

officiële & vereenvoudigde versie

Examenreglement



Eerlijk !

• Eigenlijk is er het hele jaar examen.

• Alle regels, ook de strenge regels tegen 

fraude en bedrog, gelden al vanaf het 

begin van het schoolexamen !

Examenreglement



• Contact met de dokter zoeken voor advies. 

Bij op school bekende klachten is dat niet 

iedere keer nodig.

• Een briefje van de dokter is niet nodig !

• Meer dan 3 dagen ziek: contact met mentor

Ziek ? Beterschap !

Examenreglement



• Telefonisch, ruimschoots voordat het 

schoolonderzoek begonnen is.

Ziekmelding achteraf geldt nooit.

• Bij ziekmelding aangeven:

– Naam van docent en tijdstip 

schoolonderzoek 

Ziek? Of iets anders?

Wel melden!

Examenreglement



• Met opnameapparaat

• Of met andere leraar

• Of met andere leerling(en)

Mondelinge toets ? Nooit 

alleen !Examenreglement



• Gemiste onderdelen moeten ingehaald 

worden: er mogen geen ‘gaten’ in het 

PTA zitten.

• Maak tijdig een afspraak met je docent.

• Bij veel toetsen: goed plannen !

• Vraag eventueel je mentor om hulp.

Inhalen ?

Examenreglement



Werkstukken en 

opdrachten op tijd 

en per periode 

inleveren!

Examenreglement



Herkansingen

• In klas 4 mag je in periode 1 en 2 per vak 

één toets uit het PTA herkansen

• Alleen de toetsen met een *  komen 

hiervoor in aanmerking

Examenreglement



• Lees het examenreglement en het 

programma van toetsing en afsluiting 

zorgvuldig door.

• Het is belangrijk te weten wat er 

wanneer van je verwacht wordt.

• Het is ook belangrijk om te weten wat je 

rechten en plichten zijn.

Tenslotte
Examenreglement



• Dhr. Bakker

– Teamleider

– Voorzitter van de examencommissie

• Dhr. Deinum

– Leerlingbegeleider klas 4

• Mevr. Ulenreef

– Leerjaarcoördinator klas 4

– Examensecretaris



Tweejarige examenperiode

VMBO 3 VMBO 4 
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Vierdejaarsprogramma VMBO

• Het schoolexamen (PTA)

• Het Centraal Examen



Welke vakken tellen mee?

• De 3 beschermde vakken met alleen een 

SE (LO MA CKV)

• De 5, 6 of 7 vakken met een SE en een 

CE



Vakken met een SE en een CE

• De 2 algemene vakken 

Nederlands en Engels

• Vier van de overige vakken 

Du, Ak, Gs, Wi, Ec, Nsk1, Nsk2, Kv2, Bi, 

Z&W, sport-D&P, theater-D&P



Wanneer mag je examen doen?

• Voor alle vakken met een cijfer moet het 

schoolexamen zijn afgesloten

• Het profielwerkstuk moet met voldoende of 

goed zijn beoordeeld (GL en TL)

• CKV en lichamelijke opvoeding moeten 

voldoende zijn

• Alle handelingsdelen moeten naar 

behoren zijn uitgevoerd.



Vak waarvan het resultaat uit klas 3  

voor 100% meetelt! 

• CKV

Dit resultaat is al bekend!



Centraal examen 

Theoretische en Gemengde 

Leerweg

• Het is een schriftelijk examen 

• 6 vakken

• 120 minuten per examenonderdeel

• Afname op hetzelfde moment

• GL voor praktijkvak: CSPE



Centraal examen 

beroepsgerichte programma’s

• Basisberoepsgerichte leerweg:

Centraal Examen (digitaal) en 

Praktisch Examen (CSPE)

• Kaderberoepsgerichte leerweg:

Centraal Examen (digitaal) en

Praktisch Examen (CSPE)

praktijk en theorie



Digi Examen BB en  KB 

• Alle algemene vakken digitaal

• Proef op de som in februari

• Go/NoGo van het Cito

• Examens vanaf eind april tot half juni

• Meerdere afnamemogelijkheden en 

herkansingsmogelijkheden

• Meerdere varianten



Zak-/slaagregeling
Je bent geslaagd als:

- het gemiddelde van je CE ten minste 5,5 is

- je voor Nederlandse taal minimaal eindcijfer 5 

hebt behaald;

- Je één 5 hebt behaald en voor de overige 

examenvakken een 6 of hoger, óf

- Je een 4 hebt behaald en voor de overige 

examenvakken een 6 of hoger en een 7 of 

hoger,



- je voor twee van je examenvakken het eindcijfer 5 

hebt behaald en voor je overige examenvakken een 6 

of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

- De rekentoets dient ten minste één keer te worden 

afgelegd als verplicht onderdeel van het eindexamen 

en het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst bij het 

diploma.

- Voor B/K  Het profieldeel van Z&W of D&P telt als 

één cijfer en het gemiddelde van de keuzevakken telt 

als één cijfer
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• LO, CKV en voor GT het profielwerkstuk moeten 

met een voldoende of goed zijn beoordeeld.

• Maatschappijleer telt wel mee in de 

uitslagregeling. Als je een 3 haalt voor 

maatschappijleer 1, ben je gezakt.



Samengevat

• Je mag een 4 of twee keer een 5 hebben 

op je eindlijst maar dan moet je tenminste 

één 7 hebben . 

• Gemiddelde cijfer CE minimaal 5.5

• Nederlands minimaal 5



De uitslag:

• wordt op woensdag 12 juni 2019 bekend 

gemaakt,

we bellen alle geslaagde kandidaten tussen 

15.00 uur en 17.00 uur 

• de mensen die (nog) niet geslaagd zijn worden 

thuis bezocht



Herkansing centraal 

schriftelijk examen

• iedere kandidaat mag één centraal 

schriftelijk examen herkansen

• het hoogste cijfer telt

• Je mag ook een cijfer verbeteren!

• Uitslag daarvan 28 juni 2019.



Zijn er nog vragen?

• U kunt altijd bij ons 

terecht!! 



Ouderavond VMBO-4

Al weer kiezen:

Diploma, en dan…?



Schoolloopbaan

Kiezen binnen vmbo:

• leerweg, profiel of sector,  vakken

Kiezen na vmbo:

• Wat ga ik doen na Ubbo Emmius?

Cijfers, maar ook:

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?



Kiezen na vmbo:

Vorig jaar al veel “onderzoek” gedaan:

• Talentenmap: opdrachtjes, testen, gesprekjes

• MBO voorlichting i.s.m. Dollard College

• Stageweek

• Werkveld en Beroepenoriëntatie binnen 
Z&W S-D&P en T-D&P (voor B,K en GL)

• Afgesloten met Talentenmapgesprek



Dit schooljaar…

Van school uit:

• Loopbaangesprekken

• Voorlichting Hallo MBO

• Werkveld en Beroepenoriëntatie

binnen Z&W, S-D&P en T-D&P (B,K,GL)

• Brede Carrousel – 22-25 januari 2019 (GL/TL)

• Sectorwerkstuk (GL/TL)

• Mentor- en decaangesprek



Eigen initiatief:

• Open stad 050 – 29 september

• Infomarkten op Alfa-college, Noorderpoort, 
AOC Terra en Menso Alting

- 1 november 2018

• MBO voorlichting i.s.m. Dollard College

- 8 november 2018

• Open dagen

- 25 en 26 januari 2019

• Meeloopdag
-aanmelden vanaf 1 okt. via www.bezoekmbo.nl

-Week 47

-Week 50

-Week 3

-Week 9

-Week 12

http://www.bezoekmbo.nl/


Na het VMBO:

• Middelbaar beroepsonderwijs MBO

- leren en stage (bol)

- werken en leren (bbl)

• HAVO-4 (voor GL en TL)

• (Stapelen: zéér strenge voorwaarden: cijfers/motivatie/doc. advies

bij interesse al opstarten aan begin lj 4)



MBO

• Het MBO kent vier niveaus:

– 1: entree-opleiding (zonder diploma, 1 jr)

– 2: beginnend beroepsbeoefenaar (diploma Basis, 2 jr)

– 3: zelfstandig beroepsbeoefenaar (diploma Kader, 3 jr)

– 4: middenkaderfunctionaris / specialist 

(diploma Kader/Gemengd/Theoretisch, 3 of 4 jr)



MBO-Welke opleidingen zijn er?

• Groot aanbod

- Folder van “Hallo MBO” (binnenkort)

- Internet!

• Toelating: sector/profiel, vakken, intake, 
soms test of auditie 

• Eerst opleiding kiezen en pas daarna …….



MBO-Welke scholen zijn er?

• Alfa-college

– Groningen

• AOC Terra

– Groningen/Winschoten

• Noorderpoort

– Groningen/Stadskanaal/Winschoten

• ROC Menso Alting

– Groningen

• Andere scholen



HAVO-4

• Gemeenschappelijk deel (Ne, En, Ma, LO, CKV)

• Profieldeel (met “vaste” vakken)

– cultuur en maatschappij

– economie en maatschappij

– natuur en gezondheid

– natuur en techniek

• Vrij deel (keuzevakken)



HAVO-4 Toelatingseisen

• Na GL/TL

• Voor de betere leerling!

• Min. 6,8 gemiddeld op eindlijst vmbo

• Max. één 5 in de vakken Ne, En en Wi

• Aanvullende vak-eisen per profiel

• Voorlichtingsavond te US in Januari 2019

• Toelating pas definitief na eindexamen, dus:

• Ook aanmelden op MBO!



Aanmelden bij een MBO 

opleiding

• Vóór 1 april! (soms al eerder!!!)

• Zelf aanmelden!

• Via de website van de MBO school

• Voor een aantal opleidingen geldt: hoe eerder, 

hoe beter!

• Defensie? → “Plan B!”

• Opleiding met auditie of test?  → “Plan B!”

• HAVO-4?  → “Plan B!”



Regels vrij vragen

• Alleen voor activiteiten die niet buiten 

schooltijd kunnen

• Geen toets

• 1 week van te voren

• Bij de leerjaarcoördinator (mevrouw Ulenreef)



Zijn er nog vragen?

mheller@ubboemmius.nl

mailto:mheller@ubboemmius.nl


Mentoren en hun lokalen:

• 4A : dhr. Akkerman lokaal 12

• 4B : dhr. Sybesma lokaal 13

• 4C : dhr. Barendregt

• 4D : dhr. Pots/mw Viel lokaal 14

• 4E         : mw. Heller lokaal 15

• 4F : mw. Bodewes lokaal 16


