
Welkom



Voorlichtingsavond 4e leerjaar

Het PTA;

Het Programma van Toetsing en 

Afsluiting



• algemene informatie en examenregels

• examendata

• de leerstofomschrijving, welke onderdelen

van het examenprogramma in het   

schoolexamen worden getoetst

• de onderdelen van het schoolexamen

• de toetsvormen en het schoolexamen

• de herkansingsregeling

• de regels voor totstandkoming van het cijfer

en de weging

In het PTA wordt vermeld:



Schoolexamen: 2012 – 2013 Vak: Engels Leerjaar: 4

Sector/Afdeling: alle Leerweg: KB

Periode Stofomschrijving Exameneenheid Toetsvorm Toetsgewicht Herkansing

4 Periodetoetsen ja/nee

Eindtoets module 

‘Planning a schooltrip’

K1 K2 K3 S 2 nee

7x overhoring uit modules 

‘Planning a schooltrip’, 

‘Listening 2’ en ‘Grammar 

3’*

K1 K2 K3 K4 K5 K7 S M D 1 (per toets) ja**

Schoolexamen

Vocabulaire module 

‘Planning a schooltrip’

K1 K2 K3 S 1 volgens

examen-

Luistervaardigheid K5 S 1 reglement

5 Periodetoetsen

Eindtoets module 

‘Yearbook’ 

K1 K2 K3 S 2 nee

7x overhoring uit modules 

‘Yearbook’ en ‘Reading 2’*

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

K7

S M D 1 (per toets) ja**

Het PTA



4e leerjaar

1/2 1/2

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

centraal

examen
SE 5SE 4

november maart mei

3e leerjaar

SE 3SE 2SE 1

Het cijfer



TECHNIEK

ns

wi

Elke leerling heeft deze 

“verplichte” vakken

ne

en

ma-1

lo

kv-1

Moeten voldoende worden afgesloten

aan het eind van klas 3, anders 

geen diploma

Telt mee in de slaag-zakregeling

ECONOMIE

ec

wi

bi

wi gsof

ZORG & WELZIJN

rek Staat op de cijferlijst; telt niet mee

Verplichte 

vakken



-Herkansing op een door de school vastgesteld tijdstip

-Gemotiveerde leerlingen krijgen dus extra kansen

Per SE één herkansing

herkansing is een recht (geen plicht)

Opgegeven voor herkansing is niet vrijblijvend,

zonder geldige reden niet komen betekent in

de volgende periode geen recht op herkansing

HerkansingHerkansing



Kunstvakken 1 (kv1) en lichamelijke opvoeding (lo):

Herkansing eind van klas 3 

Als een leerling voor deze vakken een onvoldoende staat, 

krijgt hij/zij geen diploma! 

Daarom verplichte herkansing als het cijfer 

na klas 3 onvoldoende is.

Maatschappijleer:

Herkansing eind klas 3 en in klas 4 na SE 5

Er is geen centraal examen voor maatschappijleer; 

als een leerling onvoldoende staat na klas 3 en/of na SE 5 in klas 4, 

dan wordt een extra herkansing aangeboden.

Herkansing



CE (centraal examen)

Herkansing verplicht als niet aan de 

slag-zakregeling is voldaan.

Herkansing toegestaan als kandidaat geslaagd is 

maar een cijfer wil verbeteren

CSPE (praktijkexamen)

Herkansing als het eindcijfer voor het 

beroepsgerichte programma lager dan 6 is

Herkansing



Stage is onderdeel van het 

schoolexamen.

Telt mee voor nederlands

en eventueel met het afdelingsprogramma

Stage



Cum laude

Gemiddeld voor een 8,0 of hoger voor;

De twee algemene vakken van het sectordeel

(Nask1, wi, bi, gs, ec)

Cijfer voor het beroepsgerichte vak (2x)

De rest van de cijfers gemiddeld 6,0 of hoger

Rekentoets telt dit jaar niet mee. 

Schooljaar 2015/2016        17 leerlingen cum laude 



Kwalificatieplicht verlengt de leerplicht tot een 
startkwalificatie is gehaald. Of tot de dag dat de 
leerling 18 jaar wordt

Tot en met het schooljaar waarin de leerling 17 jaar is 
geworden

Eind schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden
Wanneer de leerling tenminste 12 jaar volledig   
dagonderwijs heeft gevolgd

Einde volledige leerplicht

Einde partiële leerplicht

Kwalificatieplicht

Startkwalificatie is  MBO niveau 2 opleiding

Leerplicht



basisberoeps-
gerichte leerweg

kaderberoepsgerichte leerweg
gemengde leerweg

theoretische leerweg

niveau 3

2 tot 4 jaar

niveau 4

3 of 4 jaar

4 jaar

MBO

VMBO

HBO

startkwalificatie

niveau 2

2 jaar

Doorstroom



Opleidingenmarkt
Hooglandse kerk Leiden

woensdag  5 oktober 16.00 – 21.00 uur
donderdag 6 oktober 16.00 – 21.00 uur

- Uitnodiging per post verzonden
- Toegangsbewijs van de mentor

- 2 lesbrieven (maken samen met 
ouders)
uitgereikt aan leerling

Leerling is in bezit van:

Voorlichting



Iedere eerste maandag van de maand

16.00 uur – 17.00 uur op het ID-college

Mondriaanmarkt  11 oktober 16.00 uur – 20.00 uur

Leeghwaterplein, Den Haag

Techniekmarkt

Tinwerf, Den Haag

Voorlichting



Leidsche voorlichtingsdagen:

Dinsdag 15 november

Woensdag 16 november

Dinsdag 22 november

Woensdag 23 november 

Voorlichting

Boekjes met roosters worden uitgedeeld



ID-College en ROC Leiden zijn 

uiterlijk 2018 gefuseerd 

Alle Zorg                  Gebouw Breestraat

Gebouw achter het station vanaf 2018 niet meer in gebruik

Techniek in gebouw Lammenschans

Fusie



Wat moet je weten

Wat is de inhoud van de opleiding en spreekt mij dit aan?

Wat kun je allemaal met deze studie worden?

Waar is die opleiding?

Hoe lang duurt die opleiding?

Ben ik toelaatbaar voor die opleiding?

Ga ik een BBL* of BOL* opleiding volgen?

*BOL = een dagopleiding
*BBL = werkend leren (1 of 2 dagen naar school)



Begin vroeg zodat je tijd hebt erover na te denken

Oriënteer je op verschillende opleidingen

Verkeerde keus = langere studieduur

Inschrijven mbo opleiding moet de leerling 
zelf doen (voor 1 april)

Informatie vervolgopleidingen bij W. Klinkenberg, decaan

Aktie



PTA

Cijfers

Roosterwijzigingen

Absentie

Huiswerk

Examenroosters

Ouders: https://vcvo-elo.somtoday.nl

Gebruikersnaam en wachtwoord 

is gemaild naar de ouders

ouderportaal

inlognaam

eigen E-mail

Wachtwoord is opgestuurd

SOMTODAY



Dank voor uw aandacht.

Straks gaat u met de mentor naar 
het lokaal

Vervolg



klas lok mentor

4kZ1 4kZ2 204 E. Hazenoot

4kA 101 W. Van Duijvenvoorde

4bME
4bBT

4bIE
4bBS

219 E. van Rooyen

4bW 218 C. van der Plas

4kME 4KIE 110 G. van der Plas

4kBT 4kBS 115 Th. Brussee

4KW 223 A. Bor

4bA 224 W. Klinkenberg

Mentoren


