Informatie mavo 4
Om goed van start te kunnen gaan, is het handig om bij aanvang van het schooljaar te weten wat er
allemaal te gebeuren staat. Zeker met het oog op het eindexamen.
De onderwerpen die in deze informatiebrief aan bod zullen komen zijn:
- het school- en het eindexamen
- belangrijke data
- loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
- de cultuurreis
- informatiebronnen
School- en eindexamen
Het examenjaar zal met name gericht zijn op het behalen van het diploma.
Het eindresultaat (het cijfer zoals per vak op het diploma komt te staan) is een combinatiecijfers van:
- schoolexamen (SE) cijfers en het centraal schriftelijk examencijfer (CSE).
SE
Leerling volgen per vak een programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA staat precies
omschreven wat er in welke periode getoetst gaat worden, wat de wijze van toetsen is en hoe vaak dit
meetelt. Het gemiddelde cijfer van alle PTA-onderdelen vormt het schoolcijfer. Het PTA is in te zien via
onze website: https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/programma-van-toetsing-enafsluiting/
In de derde week van september zullen de PTA’s voor dit schooljaar worden gepubliceerd.
CSE
Op maandag 17 mei begint het eindexamen. Leerlingen doen in zes (regulier) of zeven (één extra vak)
vakken centraal eindexamen. Het CSE is een landelijke toets die voor alle mavoleerlingen in heel
Nederland hetzelfde is.
Tijdens het examenjaar worden de leerlingen vakinhoudelijk voorbereid op zowel de schoolexamens
als het centraal eindexamen. Ook zullen tijdens de examentraining aandacht besteed worden aan de
praktische gang van zaken tijdens het examen.
PWS
Naast het volgen van de vakken maken de leerlingen ook een profielwerkstuk (PWS). Om deel te
mogen nemen aan het CSE moet het profielwerkstuk met minimaal een voldoende zijn afgerond.
Maatschappijleer, gym en LOB
Voor de vakken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en LOB volgende de leerlingen wel een PTA,
maar hierin doen zij geen centraal eindexamen. Gym en LOB (hierover later meer) moeten met een
voldoende zijn afgesloten om deel te mogen nemen aan het CSE. Het PTA cijfer (SE-cijfer) voor
maatschappijleer komt op de eindlijst van de leerling en telt mee voor de slaag-zakregeling. Stel dat
een leerling een 7 staat voor maatschappijleer, dan is dit 1 compensatiepunt voor een vak met als
eindcijfer 5.

Uitslagbepaling
De cijfers op de eindlijst zijn bepalend voor het slagen/zakken van de leerling.
De eindcijfers per vak zijn het gemiddelde van het SE en het CSE.
Voorbeeld 1
een leerling scoort voor het vak Nederlands een 6,7 op het SE. Voor het CSE scoort deze leerling een
6,4. Het cijfer wordt dan als volgt berekend en afgrond;
6,7 + 6,4 = 13,1 => 13,1 : 2 = 6,55
6,55 wordt afgerond op een 7
Voorbeeld 2
Een leerling scoort op het SE een 5,7 voor geschiedenis en haalt op het CSE een 5,2. Het cijfer wordt
dan als volgt berekend en afgerond;
5,7 + 5,2 = 10,9 => 10,9 : 2 = 5,45
5,45 wordt afgerond op een 5
Wanneer is een leerling geslaagd?
Een leerling slaagt voor de mavo als het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen ten
minste een voldoende is. Dat is een 5,5 of hoger. Daarnaast geldt één van de volgende voorwaarden.
Een leerling 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.

Daarnaast moet er voor Nederlands minimaal een 5 behaald zijn.
Ook moet er minimaal een voldoende behaald zijn voor:
-

lichamelijke opvoeding
het profielwerkstuk
LOB
CKV

Herkansing bij SE en CSE
Leerlingen mogen SE toetsen van TW1, TW2 en TW3 herkansen. Voorwaarde is dat in het PTA vermeld
staat dat de toets herkansbaar is. Er geldt een maximum herkansing van één toets per periode.
Herkansingen vinden ongeveer twee weken na elke toetsweek plaats.
Indien een leerling een schriftelijke toets in een toetsweek mist (door ziekte of een andere
omstandigheid), dan moet de herkansing gebruikt worden om deze toets in te halen.
Heeft een leerling meer dan twee toetsen gemist? Dan worden er meerdere inhaalmomenten gepland
in overleg met de teamleider/leerlingcoördinator. Deze afspraak is bindend. Dit kan bijvoorbeeld

betekenen dat een leerling op een lesvrije (studie) dag naar school moet komen om achterstanden
weg te werken.
De herkansingsregeling voor het CSE houdt in dat alleen de kandidaten die een volledig examen
hebben afgelegd één vak mogen herkansen, waarbij het hoogst behaalde cijfer telt. Indien een leerling
een examen mist, dan moet deze als herkansing worden gemaakt.
Voor het vak maatschappijleer geldt een aparte herkansingsregeling.
Belangrijke data
Toetsweken
-

Toetsweek 1: maandag 26 oktober t/m dinsdag 3 november 2020
Toetsweek 2: woensdag 13 januari t/m woensdag 20 januari 2021
Toetsweek 3: woensdag 24 maart t/m woensdag 21 maart 2021

Inhaal/herkansing
-

Toetsweek 1: dinsdag 17 november 2020

Inhaal/herkansing
-

Toetsweek 2: dinsdag 2 februari 2021

Inhaal/herkansing
- Toetsweek 3: maandag 12 april 2021
Profielwerkstuk
- Inleveren voorlopige versie PWS:
- Inleveren definitieve versie PWS:
- Presentatieavond:

vrijdag 11 december voor 17:00 uur
woensdag 3 februari voor 17.00 uur
woensdag 10 februari

Controle SE-cijfers
-

Dinsdag 20 april 2021 - West 3

Examen 2020
-

-

Begin 2021 ontvangen de eindexamenleerlingen en ouders/verzorgers een examenboekje met
alle informatie over (de gang van zaken rond) het eindexamen.
Het rooster voor de eindexamens is nu al in te zien op examenblad.nl:
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021?v=1&p=2&t=1;2
Op deze website is overigens meer informatie te vinden over de examens
Oefenexamens:
maandag 10 mei 2021
Examen (CE1):
donderdag 17 mei t/m woensdag 31 mei 2021
Uitslag examen:
woensdag 16 juni 2021
Gezakte leerlingen worden gebeld, als zij de uitslag weten worden de geslaagden gebeld.
Gezakte leerlingen komen naar school. Exacte tijdstippen worden later gecommuniceerd.

-

Herkansingen examen (CE2): maandag 21 juni - donderdag 24 juni 2021
Uitslag CE2: vrijdag 2 juli 2021
Diploma-uitreiking: woensdag 7 juli 2021

LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding)
Met de start van dit laatste schooljaar komt de vervolgkeus voor een mbo-opleiding of havo 4 steeds
dichterbij. De komende maanden zullen de leerlingen (onder voorbehoud van een eventuele
aanscherping de Corona-maatregelen) een aantal opdrachten doen die helpen bij het maken van een
weloverwogen keuze. Deze opdrachten zijn opgenomen in het PTA en moeten met een voldoende
worden afgesloten:

1. Voorlichtingsavond MBO scholen op het Zone College
de leerling kiest drie opleidingen waar hij/zij informatie over wil en volgt een
voorlichting van een half uur. Ook kan er info opgehaald worden bij diverse stands.
2. Het bezoeken van open dagen
Op eigen initiatief bezoekt de leerling verschillende open dagen. Van deze bezoeken wordt
een verslag gemaakt waarin plus- en minpunten van de opleiding worden beschreven. De
bevindingen bieden een mooie ingang tot een gesprek met de leerling en mentor/decaan over
de te kiezen vervolgopleiding.
3. Het bijwonen van een meeloopdag naar keuze
Een open dag geeft niet altijd een juiste/volledige indruk van een opleiding. Om er echt achter
te komen of een opleiding bij de leerling past, volgt hij/zij een meeloopdag. Tijdens deze dag is
er les volgens het rooster van de opleiding naar keuze en gaat de leerling in gesprek met
studenten. Ook dit wordt verwerkt in een verslag.
4. Het invullen van het Paspoort voor succes
In het Paspoort voor succes beschrijft de leerling wie hij/zij is, wat hij/zij kan en hoe hij/zij
erachter gekomen is dat de gekozen opleiding wat voor hem/haar is. Ook kan in het paspoort
aangeven worden wat de leerling nodig heeft om de mbo-opleiding tot een goed einde te
brengen.
De leerling neemt het paspoort mee (dit is verplicht) naar het intakegesprek van de gekozen
vervolgopleiding.
5. Eindopdracht mavo 4
Elke leerling is verplicht om zich voor 1 april in te schrijven voor een mbo-opleiding, ook de
leerlingen die 7 vakken hebben gekozen en de wens hebben naar havo 4 te gaan. Mocht een
leerling op het laatste moment toch kiezen voor het mbo (en dit komt zeker voor!), dan is er
in ieder geval een plekje binnen de opleiding van jouw keuze.
Vragen over een vervolgstudie kunnen gesteld worden aan de decaan van de mavo dhr.
Barneveld: Noord 36 / gbarneveld@meandercollege.nl / 088-8507778

Cultuurreis Berlijn
De eindexamenreis is dit schooljaar verplaatst naar maart in de hoop dat het coronavirus dusdanig
onder controle is dat het veilig is om deze reis te maken. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan kunt
u deze stellen aan dhr. Barneveld: gbarneveld@meandercollege.nl.
Informatiebronnen
Behalve in de examengids die alle eindexamenleerlingen ontvangen + meandercollege.info, is er veel
informatie te vinden op de onderstaande websites:
•
•
•
•
•

www.examenblad.nl
www.mijneindexamen.nl
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vraag-en-antwoord/exameneisenvwo
https://www.laks.nl/vragen/eindexamens/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-mijn-eindexamenhavo-of-vwo

Met betrekking tot de keuze van vervolgstudie zijn de volgende websites handig:






www.roc.nl
tkmst.nl
mbostart.nl
beroepeninbeeld.nl
duo.nl (OV – kaart)

