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Beste ouders/verzorgers, 

 

Aan het begin van het 4e leerjaar hebben we een ouderavond georganiseerd rondom 

de stage, het eindexamen en de vervolgopleidingen. We weten dat er op zo’n avond 

een enorme hoeveelheid informatie op u afkomt. Eenmaal thuis is het wellicht toch 

lastig terug te halen wat er allemaal gezegd is. Om een soort naslagwerkje te 

hebben, zetten we alles ook nog een keer in dit document. U kunt het opslaan op uw 

computer, of u kunt het printen. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunt u die 

natuurlijk altijd stellen. 

 

Stage 

Het doel van de stage is om leerlingen te laten ervaren wat werken nou precies 

inhoudt. Ze gaan 1 dag per week ervaren, wat ze straks de hele week gaan doen.  

Een paar van de vaardigheden die aan bod komen staan hier opgesomd. De 

leerlingen zullen ervaren dat het werken in een team van professionals andere 

omgangsvormen vereist, dan die ze met leeftijdsgenoten hanteren. 

Je kunt wachten op de volgende opdracht, maar ook je verantwoordelijkheid nemen 

en werk dat je ziet oppakken, …of even overleggen,… of aanbieden iets te doen.  

Wanneer je in een bedrijf of instelling gaat werken zal je een verschil ervaren tussen 

koffietafelpraat en professionele gesprekken.  

Leerlingen leren ook omgaan met de registratievaardigheden die bij het beroep 

horen. Daarnaast zal er iets geregistreerd moeten worden in de stagemap. 

Jaarlijks houden we een enquête onder de leerlingen en de ouders om te kijken wat 

we kunnen verbeteren en wat we moeten behouden met betrekking tot de stage. Tot 

nu toe wordt er erg positief gereageerd en dat willen we natuurlijk graag zo houden. 

De leerlingen lopen, in principe, stage op donderdag. DPS en basis PIE op 

woensdag. 

Vanwege de stage, hebben de leerlingen 4 uur minder beroepsgericht in de week 

dan in leerjaar 3. Ze leren nu namelijk heel veel van de vaardigheden op de 

werkvloer. 

Wanneer de leerlingen alle dagen op stage zijn geweest, dan hebben ze op 15 of 22 

december (DPS en PIE basis de dag ervoor) de gelegenheid om kennis te maken op 

hun volgende stageplek en de tijd die ze overhouden zijn ze vrij. Voor leerlingen die 

stagedagen hebben moeten missen i.v.m. ziekte, zijn de 13e en/of de 20e  

inhaaldagen. 
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Na de kerst volgt de tweede stage periode. De leerlingen gaan dan naar een andere 

stageplek. De periode is wat korter i.v.m. het examen dat al in april begint. Op 28 

maart is er weer een reservedatum (SDV en PIE basis op 27 maart). Ook deze is, of 

een vrije dag, of een mogelijkheid om in te halen.  

De leerlingen zoeken zelf een stageplek. Natuurlijk houden de stagebegeleiders 

vanuit school de vinger aan de pols. 

De leerlingen hebben allemaal een stagemap ontvangen. De stage map wordt zowel 

na de eerste als de tweede periode ingeleverd en becijferd.  

Waar mogelijk worden de opdrachten op de stageplek uitgevoerd. Sommige dingen 

moeten echter thuis gebeuren. In een aantal gevallen is het niet mogelijk om alle 

opdrachten te doen, omdat de leerlingen er op die stageplaats niet mee in aanraking 

komen, dan worden daar afspraken over gemaakt. 

Wij willen u dringend verzoeken om bij ziekte zowel de school als het stagebedrijf te 

informeren. 

 

Examen 

 

Alle informatie m.b.t. het examen kunt u op de hierboven genoemde manieren 

terugvinden. Op de website (www.kalsbeek.nl) klikt u op het tabblad Ouders=> 

Vervolgens op exameninformatie => en daarna gaat u naar exameninformatie 

Bredius. Daar staan allerlei links in het groen. Als u daarop klikt, krijgt u de gewenste 

informatie. 

Op ELO, staan de roosters voor het examen.  

http://www.kalsbeek.nl/
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De leerlingenmail (Het leerlingnummer van uw kind @kalsbeek.nl heeft ook het 

laatste nieuws. Het is verstandig om die mail door te sturen naar het mailprogramma 

op uw mobiel, of die van uw kind. Dan zie je wanneer er een mailtje is. 

 

 

Er bestaat een onderscheid tussen schoolexamens en centrale examens. Het 

schoolexamen bestaat uit alle toetsen, presentaties, werkstukken enz. die 

aangegeven staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting, dat op de site staat. 

(Via leerlingen en vervolgens exameninformatie) 

Het centraal examen kent 2 varianten. Het beroepsgerichte vak wordt in een CSPE 

(Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen) geëxamineerd. De woorden zeggen het 

al; dit examen is zowel schriftelijk over de theorie van het vak, als praktisch. 

En ook de rekentoets moet gedaan worden. 

De vier algemene vakken omvatten in ieder geval Nederlands en Engels. De andere 

twee vakken zijn per beroepsrichting verschillend. Achter de aanvullende 

exameneisen staat in welk leerjaar de afronding plaatsvindt. De rekentoets is een 

verplicht onderdeel van het eindexamen. 

De vier algemene vakken omvatten in ieder geval Nederlands en Engels. De andere 

twee vakken zijn per beroepsrichting verschillend. Achter de aanvullende 

exameneisen staat in welk leerjaar de afronding plaatsvindt. De rekentoets is een 

verplicht onderdeel van het eindexamen. 
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Zowel bij het Centraal Examen, als bij het schoolexamen, geldt voor iedereen 

dezelfde eindtijd. Dus later beginnen is sowieso niet aan te raden. 

 

 

Wanneer de leerling niet door zijn/haar ouders/verzorgers is afgemeld op een dag 

dat er een PTA gegeven wordt, zal de examencommissie in eerste instantie altijd 

uitgaan van ongeoorloofd verzuim. Dat zou ook tot het cijfer 1 kunnen leiden, dus het 

is echt zaak dat u uw kind tijdig ziek meldt. 
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Dit artikel en alle andere bepalingen rondom het eindexamen zijn terug te vinden op 

de website.(klik op leerlingen en vervolgens op exameninformatie) 
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Voor leerlingen met een dyslexie en/of dyscalculie verklaring zijn er extra faciliteiten. 

Bij PTA’s mogen ze 10 minuten langer doorgaan, bij de examens 30 minuten.  

https://www.kalsbeek.nl/leerlingen/exameninformatie/ 

 

Wanneer u bovenstaande link aanklikt komt u bij alle regels rond het examen. 

 

 

Iedere leerling heeft de verplichting om de rekentoets af te leggen. Als hij niet 

gemaakt is, kan er geen diploma uitgereikt worden. Bij basis en LWT leerlingen staat 

het cijfer op een bijlage, bij kader leerlingen op de cijferlijst. 

https://www.kalsbeek.nl/leerlingen/exameninformatie/
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De examens voor de algemene vakken zijn in de weken voor de meivakantie, de 

praktische examens in de weken erna. 

 

 

Om te slagen moet er wel iets gebeuren en het is verstandig om niet pas op het 

laatste moment in actie te komen (alles telt immers mee) De rekentoets is gedaan. 
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Alle cijfers die gehaald zijn op het CE + CSPE worden opgeteld. Het gemiddelde van 

de behaalde cijfers moet een 5,5 of hoger zijn. 

Als dat in orde is, kijken we naar:  

 

Is alles in het tweede fuik in orde en als laatste is het eindcijfer voor Nederlands 

minimaal een 5. 

Als dat allemaal klopt, kan de vlag uit.  
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Maar soms zit het tegen en moeten leerlingen herkansen. We bieden altijd aan om 

met de leerlingen door te nemen waar ze punten hebben laten liggen en proberen 

door middel van extra uitleg, net het zetje te geven waardoor de leerlingen wel s

lagen. 

 

Op deze manier voorzien wij u van informatie over de stand van zaken m.b.t. de 

cijfers. 
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Als uw kind het prettig vindt om te wennen aan de vraagstelling op de eindexamens, 

dan is de website van CITO een handige website. Zij kunnen vele jaargangen  

oefenen via deze site.  

Naar de Kalsbeek site hebben we in dit stuk al een paar keer verwezen. De overige 

websites geven wat algemenere info.  

LET OP!!! De eindexamenroosters worden op de ELO gepubliceerd. Daar staat altijd 

de laatste versie. Publicaties van andere instanties zijn niet persé op onze school 

van toepassing. 

 

 

 

 

Het vervolg op het MBO 

 

Nadat wij de voorbereiding op het MBO hebben afgerond, gaat uw kind verder 

studeren op een school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs. Bovenstaand schema 

geeft weer hoe de route waarschijnlijk loopt. Wanneer je geen diploma hebt gehaald, 

kun je naar de entree opleiding, met basis ben je toelaatbaar op niveau 2 en met 

kader soms op niveau 3 en soms op niveau 4. 

Hieronder 2 voorbeelden: 
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Welke route past het best bij uw kind? Wil hij/zij nog 5 dagen naar school, met grote 

blokken stage, of valt de keuze op werken en leren? Wanneer uw kind kiest voor de 

BBL, dan is het goed te weten dat deze route alleen mogelijk is met een 

arbeidscontract. 

 

 

Het gaat op een ROC toch net even anders dan bij ons. 
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Veel van onze leerlingen gaan naar 1 van bovenstaande ROC’s.  

 

Wanneer een leerling nog niet zo goed weet wat hij/zij wil worden, dan is de 

bovenste website handig. De onderste is van belang bij de aanmelding op een ROC. 

U kunt uw kind ondersteunen door te helpen met het vullen van Qompas. Dit moet in 

orde zijn om examen te mogen doen. De driehoeksgesprekken zijn daar onderdeel 

van. 
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Maar deze opties gaan ook op. 

 

 

Deze aandachtspunten zijn van groot belang.  
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Wanneer het 1 april is geweest en je hebt je nog niet aangemeld, dan ben je in beeld 

bij de decaan en bij leerplicht. In samenwerking met elkaar gaan we er dan voor 

zorgen, dat de leerling alsnog op de juiste plek komt. Niet meer naar school is geen 

optie. 

 

Tenslotte 
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Wij hopen dat we door middel van de voorlichtingsavond en dit samenvattende 

document u van alle benodigde informatie hebben voorzien. Nu moet er door uw kind 

gewerkt worden, zowel op school als thuis. Wij hopen dat deze inspanning beloond 

zal worden met een diploma en dat uw kind de juiste keuze zal maken voor een 

vervolgopleiding! 

 

Namens de docententeams zw, zw met uitstroom uv, hbr, e&o, pie en dps 

 

M.M.R. Eekhof de Groot en G.H. Hulleman - van Veen 

Adjunct-directeuren bovenbouw basis en kader 


