
W E L K O M

voorlichtingsavond  atheneum 4



1. Opening (Ronald Doornekamp, teamleider atheneum)

2. De tweede fase 

3. Uitwisselingsprogramma Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium

• mw. Margriet Leeuwerik: ervaringen afgelopen jaar

• dhr. Bert Lokate: conceptprogramma, praktische tips en 
matching

4. Kennismaking met de mentoren (tot ca. 21.15 uur)

P R O G R A M M A



• School- en eindexamen
• Oriënteren op vervolgopleiding. 

Tweede fase



Tweede fase

• nieuwe vakken, bv. CKV, M&O, WisA B C D, Fi, Ma.
• niet alleen je klas, maar ook clustergroepen
• grote toetsen die mee kunnen tellen voor examen
• weinig of geen SO’s/repetities
• lesstof wordt specialistisch
• 40 uur studieprogramma = 2 à 2,5 uur huiswerk p.d.
 BLIJF BIJ



Tweede fase

• samenhangende vakkenpakketten:
Algemeen deel, Profieldeel, Vrij deel

• 4 profielen
• Cultuur & Maatschappij
• Economie & Maatschappij
• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek

• schoolexamen vanaf klas 4 + eindexamen



Gemeenschappelijk deel (1800 SLU)

verplichte vakken voor iedereen:

• Nederlands, Engels, Godsdienst, Maatschappijleer, 
Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke 
opvoeding, Rekentoets

• loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB)

• profielwerkstuk (PWS, groot onderzoek in A6)

Tweede fase



4 profielen (ca. 1900-2000 SLU)

Cultuur en Maatschappij (kunst, talen, onderwijs)
journalistiek  - maatschappelijk werk en dienstverlening - docent basisonderwijs of 
voortgezet onderwijs – hogeschool voor de kunsten - recreatie & toerisme -
psychologie/pedagogiek - personeel & arbeid

Economie en Maatschappij (bedrijf, commercieel)
bedrijfskunde/bestuurskunde - accountancy  - financial services - management, 
economie en recht - fiscale economie – vastgoed en makelaardij – MBA

Natuur en Gezondheid (gezondheidszorg, landbouw, natuurbeheer)
biotechnologie en medisch laboratoriumonderzoek  - dier- en veehouderij  - voeding en 
diëtiek – logopedie - fysiotherapie – ergotherapie – geneeskunde

Natuur en Techniek (toegepaste techniek, onderzoek) 
technische bedrijfskunde  - informatica  - bouwkunde - civiele techniek -
elektrotechniek/mechatronica – business engineering - technische natuurkunde

Tweede fase



Vrije deel (1 vak, 320-400 SLU)

Een vak dat je helemaal zelf
mag kiezen. 

Bv. WisD, of Muziek in NT-profiel.

Tweede fase

Evt. extra vak



Schoolexamen (SE) en eindexamen (CE)

• Toetsen in toetsweken over grote eenheden stof. 
Per toetsweek 1 herkansing.

• Enkele tussentijdse toetsen/opdrachten. Alles telt alléén mee tot de 
overgang A4-A5.

• Vanaf klas 5: ook grote toetsen met (een stuk) examenstof. 
Die wegen mee tot eind klas A6: schoolexamentoetsen.

• Alle SE-toetsen (vanaf A5) vormen samen het School Examen. 
Schoolexamen (SE) en Eindexamen (CE) 50% - 50% voor het diploma. 

• Je doet in 8 vakken eindexamen, de rest rond je eerder af.

Tweede fase



Programma van Toetsing en Afsluiting  (PTA)

Beschrijving van alle toetsen voor elk vak voor het 
hele jaar:

• wanneer

• de leerstof of omschrijving van de opdracht

• hoe zwaar weegt het mee voor overgang

Tweede fase



NSE

NSE

NSE

NSE

NSE

NSE



Examenreglement

• (school-)examen, iedereen gelijke kansen

• afspraken over toetsen missen en inhalen/herkansen

• wanneer overgaan/zittenblijven, slagen/zakken

• hoe bezwaar aantekenen

Tweede fase



Het examentraject

Examensecretaris: dhr. Schregardus

dschregardus@meandercollege.nl

• organisatie SE en CE

• informatieschakel DUO, inspectie,  CVTE

• klachten en bezwaren

mailto:dschregardus@meandercollege.nl


Inhalen/herkansen 

• 3x 1 herkansing: TW1  TW2  TW3

• herkansingsdagen na toetsweek 1, 2, 3

• ziek: eerst herkansing inzetten

• ziek op toetsdag: voortijdig afmelden

Tweede fase



Rekenen vwo

• Je moet de rekentoets gemaakt hebben het cijfer maakt 
niet uit voor slagen/zakken of cum laude.

• Vier kansen, de eerste in A5.

https://www.examenblad.nl/publicatie/20180309/besluit-eindcijfer-rekentoets-
uit/2018

https://www.examenblad.nl/publicatie/20180309/besluit-eindcijfer-rekentoets-uit/2018


Mentorgedeelte 

• Hoe kan ik meedenken/-plannen met mijn kind?

• Hoe lees je nu precies een PTA?

• Wat moet ik weten van het Examenreglement?

• Wat zijn de mogelijkheden voor extra begeleiding?

Tweede fase




