INFO

EXAMEN

MAVO 4 info september 2021
EXAMENS 2022
Het examen bestaat uit twee onderdelen:
1. het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor 50%.
2. het centraal examen voor 50%.
3. aanvullende exameneisen, zoals CKV, LO en LOB.
Het schoolexamen is al in het derde jaar begonnen en voor een aantal vakken zijn al de eerste cijfers
behaald. Van september 2021 tot en met maart 2022 worden tijdens de lessen veel examentoetsen
(PTA's) gemaakt. De praktijkexamens bestaan uit het CPE tekenen en CSPE dvpr in april.
Dit betekent dat er het hele jaar door hard gewerkt moet worden. Het beste advies op dit moment is
dan ook: werk steeds voor het hoogst haalbare cijfer, dan voorkom je onaangename verrassingen.
Zorg ervoor dat de leerstof goed wordt bijgehouden. Plan je werk, het is beter 4 x 1 uur te werken dan
1 x 4 uur.
Wanneer is een kandidaat geslaagd voor een diploma mavo?
1. Het profielwerkstuk moet voldoende/goed zijn afgesloten.
2. De vakken CKV en LO moeten voldoende/goed zijn
3. LOB moet naar behoren zijn gemaakt.
4. Een schoolexamen rekentoets moet gedaan zijn als wiskunde ontbreekt in het vakkenpakket.
5. Het gemiddelde centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn.
6. Voor de 6 avo-vakken plus maatschappijleer geldt:
- alle vakken voldoende
: geslaagd
- 1 x 5 en andere vakken voldoende
: geslaagd
- 2 x 5 en 1 x 7 (of hoger) en andere vakken voldoende
: geslaagd
- 1 x 4 en 1 x 7 (of hoger) en andere vakken voldoende
: geslaagd.
7. Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager zijn dan een 5.
Indien een leerling examen doet in 5 avo-vakken plus dvpr plus maatschappijleer, dan ontvangt de
leerling een diploma voor de gemengde leerweg.
Extra vak:
Sommige leerlingen doen examen in 7 vakken dit jaar. Dan geldt:
- met 7 avo-vakken plus maatschappijleer: diploma theoretische leerweg
- met 6 avo-vakken plus dvpr plus maatschappijleer: diploma theoretische leerweg mits een
leerling ook geslaagd is voor de Gemengde Leerweg
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Wat te doen bij ziekte?
Er worden dit schooljaar alleen maar PTA’s gemaakt en dit zijn officiële toetsen. Wanneer je ziek bent,
moet dit voor de toets gemeld worden aan school door ouder/verzorger/ wettelijk vertegenwoordiger
met de mededeling dat het om een PTA gaat. Indien er niet op tijd gebeld is, treedt het
examenreglement in werking. Bij langdurige ziekte moet er contact opgenomen worden met de heer
Wielenga.

Vervelende zaken.
1. Bij spieken of oneerlijkheid wordt het examenreglement toegepast. Het overschrijven van een
werkstuk van een ander valt hier ook onder. De examencommissie kan zelfs besluiten je niet
verder aan het examen te laten deelnemen. Zie artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 van het
examenreglement.
2. Werkstukken en andere opdrachten moeten echt op tijd worden ingeleverd. De inleverdatum
staat vast en het gaat om examenwerk.

3. Wie te laat bij een PTA komt, kan misschien nog tot het eind van de les aan het PTA werken.
Dat is echter niet mogelijk als het gaat om een luistertoets, een kijktoets, of een mondeling
PTA. Voorkom in ieder geval te laat komen.

Als je het niet eens bent met de straf of sanctie die door de examencommissie wordt opgelegd, kan
beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement staat hoe dat
moet gebeuren en binnen welke termijn.

Informatie.
In december bespreek je met je ouders je studie voortgang tijdens het driehoeksgesprek. Eind april
2022 verschijnt de definitieve cijferlijst met de schoolexamencijfers. De helft van het examencijfer staat
dan al vast.

Beperkingen.
Leerlingen met dyslexie, dyscalculie of op grond van een medische verklaring krijgen op het centraal
examen een half uur extra werktijd. Per beperking zal er gekeken worden wat nog meer mogelijk is. Bij
de PTA's krijgen zij 10 minuten extra tijd. Het is handig als je dit van te voren met je docent overlegt.
De heer Van Eeuwijk moet voor 15 oktober 2021, op de hoogte zijn van de beperkingen in verband
met het melden bij de inspecteur. Tevens kun je gebruikmaken van de laptopservice tijdens
schoolexamens.
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Belangrijke data:
- PTA-rooster 4:

Op de Kalsbeek website: locatie Bredius > leerlingen >exameninformatie>PTA rooster 4M
- PTA-weken:
24 januari t/m 28 januari 2022
28 maart t/m 01 april 2022

- eerste PTA-week
- tweede PTA-week

- Kijk en luistertoetsen:
Duits
)
Engels
) In de week van het eerste PTA
Frans
)
- Centraal Praktijk Examen (tekenen)
Vanaf 14 maart 2022
- Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (dvpr)
Vanaf 19 april 2022
- 1e tijdvak CE Centraal Examen:
Vanaf 12 mei 2022
- Uitslag 1e tijdvak
Woensdag 15 juni 2022
- 2e tijdvak CE Centraal Examen:
Vanaf 20 juni 2022 HER-CSPE
Op 20, 21, 22 en 23 juni 2022 HER-CE
- Uitslag 2e tijdvak
Vrijdag 01 juli 2022
- Diploma uitreiking:
Dinsdag 09 juli 2022
Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar aan de andere kant is het eenvoudig: houd je aan de regels, let op
tijdens de lessen en leer de stof op tijd en goed.
Zowel de belangrijkste zaken uit het examenreglement, de informatie mavo als het examenreglement
zijn terug te vinden op de website locatie Bredius.
Succes en zet hem op!
R.B. Wielenga, voorzitter
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Belangrijkste zaken uit het examenreglement.
1.

Bij het vmbo begint het examen in het derde leerjaar.

2.

Bij een examen gelden regels, regels die de overheid oplegt en/of regels die de school heeft
bepaald. Aan die regels zullen we ons samen moeten houden. Die regels staan o.a. in het
examenbesluit VO & het examenreglement.

3.

In het PTA staat aangegeven welke toetsen je krijgt. In ieder geval staat daarin welke toetsen
meetellen voor je examen.

4.

Alle E-toetsen in klas 3 en 4 bij elkaar delen we door het aantal waarbij we rekening houden
met het gewicht van iedere toets (staat ook in het PTA). Het cijfer dat je dan krijgt is het
Schoolexamencijfer.

5.

We moeten ons houden aan het aantal E-toetsen dat afgesproken is in het PTA. Bijzondere
omstandigheden (bijvoorbeeld langdurige ziekte van een docent) kunnen ervoor zorgen dat
de voorzitter van de examencommissie afwijkt van wat er vermeld staat. Dit wordt door
middel van een brief meegedeeld.

6.

Lichamelijke opvoeding telt mee voor het examen. De E-cijfers in klas 3 en 4 leveren een
bepaald eindresultaat op. Het moet minimaal ‘voldoende’ zijn. We houden er rekening mee
dat de één nu eenmaal gemakkelijker en beter beweegt dan de ander. Iedereen kan een
voldoende halen als hij of zij zich goed inzet.

7.

In het examenreglement staat ook vermeld wat je moet doen bij ziekte en wat de gevolgen
zijn bij fraude of een andere onregelmatigheid.

Examencommissie vmbo
R.B. Wielenga, voorzitter
C. van Eeuwijk, secretaris
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Alle belangrijke data op een rijtje voor de MAVO:
15 oktober 2021

- Dyslexie-verklaringen zijn ingeleverd

24 jan t/m 28 januari 2022

- Eerste PTA-week

24 jan t/m 28 januari 2022

- Kijk- en luistertoetsen

21 maart t/m 01 april 2022

- Tweede PTA-week

01 april 2022

- Uitreiking persoonlijk examenrooster CE

11 april t/m 20 april 2022

- CPE en CSPE eerste tijdvak (Beeldende vakken en Technologie)

14 april 2022

- Inleveren cijfers

10 mei t/m 25 mei 2022

- Centraal Examen AVO

15 juni 2022

- Bekendmaken uitslag 1e tijdvak aan leerlingen

20 t/m 23 juni 2022

- Herkansing CE en CSPE

01 juli 2022

- Bekendmaken uitslag 2e tijdvak aan leerlingen

05 juli 2022

- Diploma-uitreiking
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