
 

 

 
 
 
 

 
 
Belangrijke data en informatie mavo 4 schooljaar 2019-2020 
 
 
Toetsweken:  

- Toetsweek 1: dinsdag 29 oktober tot en met dinsdag 5 november 2019 

- Toetsweek 2: woensdag 15 januari tot en met woensdag 22 januari 2020 

- Toetsweek 3: maandag 23 maart tot en met maandag 30 maart 2020 
 
Inhaal/herkansing:  

- Toetsweek 1: dinsdag 19 november 2019  
Inhaal/herkansing:  

- Toetsweek 2: donderdag 6 februari 2020  
Inhaal/herkansing: 

- Toetsweek 3: dinsdag 14 april 2020  

Profielwerkstuk: 

- PWS-weken: week 38, 41, 46, 48, 50, 7 

- Inleveren voorlopige versie PWS: week van 9 december 

- Retour aan leerlingen met feedback: voor de kerstvakantie 

- Definitieve versie PWS inleveren: donderdag 30 januari voor 14.00 uur (niet ingeleverd 
betekent vrijdag 31 januari 's middags terugkomen en afmaken) 

- Presentatieavond: donderdag 6 februari 

Controle cijfers: 

- Maandag 20 april 2020 west 3 
 

Examen 2020:  
- Begin 2020 ontvangen alle leerlingen en de ouders een examenboekje met alle  informatie 
- Oefenexamens:22 april 2020 
- Examen (CE1)  donderdag 7 mei t/m woensdag 20 mei 2020 
-  Rooster volgens www.examenblad.nl (staat meer informatie op over de  examens) 
- Uitslag examen: woensdag 10 juni 2020 

Tussen 13:30 uur en 14:00 uur worden de gezakte leerlingen gebeld, als die de uitslag weten 
worden de geslaagden gebeld.  

- Gezakte leerlingen worden om 15:00  uur op Noord 2 verwacht. 
- Herkansingen examen (CE2): maandag 15 juni - donderdag 18 juni 2020 
- Uitslag CE2: vrijdag 26 juni 2020 
- Diploma-uitreiking: woensdag 1 juli 2020 
 
 
 

http://www.examenblad.nl/


 
 
 
Slaag- en zakregeling:  
Geslaagd voor het vmbo-examen 
• Je slaagt voor het vmbo als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het  centrale examen ten 
minste een voldoende is. Dat is een 5,5 of hoger.  Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden.  
Je slaagt als: 

- al je eindcijfers een 6 of hoger zijn, of; 

- je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of; 

- je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of; 

- je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; 

- geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is.  
Om te slagen voor het vmbo-examen moet je voor Nederlands minimaal een 5 halen. 
Daarnaast moet je de rekentoets afleggen. Ook moet je minimaal een voldoende hebben gehaald 
voor: 

- lichamelijke opvoeding 

- het Profielwerkstuk in de gemengde en theoretische leerweg (mavo) 

- LOB 
 

Maatschappijleer:  
Maatschappijleer is een vak waar je op kunt zakken. Je krijgt dit jaar elke toetsweek een toets voor 
Maatschappijleer. Er is geen examen. Na de toetsweken wordt de balans op gemaakt. Sta je een 5, 
dan ga je al met 1 tekort het examen in.  
Zorg dat je dit vak heel serieus neemt en dat je het minimaal met een 6 afsluit!!!  
Haal je afgerond een 7 of hoger, dan telt dit wel als compensatiepunt!!! 
 
Wil je weten wat er van je verwacht wordt per vak dit jaar, dan kun je dit opzoeken op de website van 
het Meander College. 
Daar ga je naar het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Deze informatie kun je gebruiken bij 
het maken van een planning voor de toetsweken.  
 
Succes!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
meneer Barneveld 
meneer Blom 
 
mevrouw Baars-Soppe 
mevrouw Dekker 
mevrouw Wevers 
 
 
 
 


