


Examen 2018-2019

- Hoe verloopt een examenzitting (hoe ziet het eruit)?

- Informatiebronnen

- Schoolexamen

- Centraal examen 

- Belangrijke data 

- Rekenen met je examencijfers (uitslagbepaling)







Informatiebronnen

• www.examenblad.nl

• www.mijneindexamen.nl

• http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vraag-en-

antwoord/exameneisen-vwo

• https://www.laks.nl/vragen/eindexamens/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-mijn-

eindexamen-havo-of-vwo

Informatieboekje Meander 

College, januari 2019
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ma 8 april   inhalen/herkansen TW3

vr 12 april   deadline cijferinvoer docenten

ma 15 april  laatste lesdag, controle SE-cijfers

schoolexamenvakken: afgerond eindcijfer

Afsluiting 
schoolexamen



SE-lijst voorbeeld
profiel EC (Economie)

Eindexamenvakken

Verplicht: Ne 6,1 En 5,2

Profielvak: EC 6,5

Profielvak (keuze): Wi 6,9

Vrije ruimte: Ges 5,8Du 7,1

Schoolexamenvakken

Ma 5,5  6 (advies zo hoog mogelijk!)

‘Verplichte nummers’

CKV  V(oldoende)    LO  V(oldoende) GD  V(oldoende) 

Rek. 7,8 (gemaakt)



Rekenen mavo

• Je moet de rekentoets gemaakt hebben

• Cijfer maakt niet uit voor slagen/zakken

• Cijfer wel op cijferlijst bij het diploma



Belangrijke data
• Toetsweken

• Sectorwerkstukken

• Examendata etc. 

• Doorspreken met mentor in lokaal (A4)



Na de examens
• na het CE: eerste en tweede correctie

• wo 12 juni uitslag CE1

Wij verwerken de uitslag automatisch én checken deze 
handmatig. Wij vergaderen over de uitslag en 
slagingsmogelijkheden. Daarom word je pas om 13.30 uur 
gebeld (als je nog niet bent geslaagd) of om 14.00 uur (als je 
wel bent geslaagd). Eventueel herexamens (CE2) 

• verre vakantie: pas ná tweede tijdvak!

Eventueel herexamens (CE2) 



Woensdag 10  juli  19.00 uur mavo 

Diploma-uitreiking



Uitslagbepaling mavo
‘voor-in-je-hoofd versie’

1. CE-regel: gemiddelde van je eindexamencijfers (CE1) minstens 5,5

2. Eindcijfers Nederlands een 5 of hoger

3. Compensatieregel: één 5 mag, bij 4 of 5-5 een compensatiepunt nodig (een 

7), een 3 mag niet. 

4. CKV + LO + Godsdienst voldoende/goed.

5. Rekentoets gemaakt.



SE-cijfer + CE-cijfer

2

= eindcijfer  > afronden

7,0 + 6,1

2

= 6,55  > 7

voorbeeld

SE/CE = 50/50



De onderwijsroute



De vier sectoren

Techniek Landbouw 

Economie
Zorg 

en 

Welzijn 



In gesprek met de leerling

1 Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat kan ik?

2 Motievenreflectie: wat wil ik, waar krijg ik energie van?

3 Werkexploratie:  welk soort werk past bij mij?

4 Loopbaansturing:  wat wil ik worden?

5 Netwerken:  wie kan me hierbij helpen?



Meander.dedecaan.net

https://meandervmbo.dedecaan.net/


• December – stand van zaken

• Januari – open dagen MBO

• Mentor spreekt iedere leerling

• Decaan voert gesprek met twijfelaars

• Januari / februari – aanmelden bij voorkeur digitaal 

• Na aanmelding volgt intakegesprek

• Bevestiging aanmelding of afwijzing

• Leerling met Havo wens meldt zich ook aan voor MBO

Aanmelding vervolgopleiding



Voorlichtingsavond mavo 4 22 november Meander College

Open dagen MBO januari 2019

Belangrijke data 

Vooraf inschrijven via de website 

Deelname gratis!

15 november open huis

6 oktober open huis 

30 november open huis 

16 november



Informatieve websites

roc.nl

tkmst.nl

mbostart.nl

beroepeninbeeld.nl

duo.nl (OV – kaart)

http://www.tkmst.nl/

