
 

 
 
Zwolle, 15 september 2020  
  
  
Aan:     Ouders en verzorgers leerlingen havo en atheneum 4 
  
Betreft:  Algemene informatie havo-atheneum 4 
 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
 
Inleiding 
Bij de start van een nieuw schooljaar organiseren wij normaal gesproken informatieavonden om u te 
informeren over de gang van zaken voor het komende schooljaar. Er wordt op deze avonden eerst 
algemene informatie gegeven over het verloop van het jaar, vervolgens wordt er kennis gemaakt met 
de mentor.  
 
Vanwege het coronavirus kunnen wij de informatieavonden niet organiseren zoals wij gewend zijn te 
doen. Wij vinden persoonlijke aandacht voor de leerlingen belangrijk. Hierbij is een goede afstemming 
tussen thuis en school belangrijk. In aangepaste vorm willen wij daarom wel een kennismaking met de 
mentor organiseren.  
 
De algemene informatie wordt echter niet centraal gepresenteerd. De belangrijke informatie over het 
schooljaar komt in de bijlage uitgebreid aan de orde. Dit is de informatie die wij als teamleiders 
normaliter verzorgen bij de start van de avond in de aula. Mochten er hierover nog vragen zijn, dan 
kunt u na afloop van het mentorgedeelte in gesprek met de teamleider. 
 
 
Algemene informatie 
Vanaf klas 4 spreken we van de bovenbouw of tweede fase. In de tweede fase wordt kennisgemaakt 
met schoolexamens en toetsweken. Tevens oriënteren de leerlingen zich op een vervolgopleiding.  
In klas 4 zijn er nieuwe vakken bijgekomen: CKV, wiskunde A, B of C (ath.), filosofie en 
maatschappijleer. Daarnaast krijgt de leerling niet alleen les in de eigen (stam)klas, maar ook in 
clusters. Dat zijn wisselende lesgroepen met leerlingen die hetzelfde vak hebben gekozen. De 
leerlingen zullen merken dat de lesstof specialistischer wordt en dat het belangrijk is om bij te blijven 
qua lesstof. Elke dag 2 tot 2,5 uur aan school werken is normaal.  
 
 
Profiel 
De tweede fase houdt ook in dat elke leerling een vakkenpakket heeft gekozen met een algemeen 
deel, een profieldeel en een vrij deel. Het pakket is samengesteld volgens een van de volgende 
profielen: 
 

 Cultuur & Maatschappij 

 Economie & Maatschappij 

 Natuur & Gezondheid 

 Natuur & Techniek 

 
 



 
 

 

Het algemene deel is voor iedereen gelijk en houdt het volgende in: 
• Nederlands, Engels, Levensbeschouwing, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige 

Vorming (CKV), Lichamelijke opvoeding 
• loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB) 
• profielwerkstuk (PWS, groot onderzoek in H5 en A6) 

 
 
De vier profielen hebben de volgende profielvakken, tussen haakjes hebben we een vervolgrichting 
aangegeven:  

• Cultuur en Maatschappij (kunst, talen, onderwijs) 

GS en DU of FA 

• Economie en Maatschappij (bedrijf, commercieel) 

GS, EC en WI-A, WI-B of WI-C *) 

• Natuur en Gezondheid (gezondheidszorg, landbouw, natuurbeheer) 

SK, BI en WI-A, WI-B of WI-C *) 

• Natuur en Techniek (toegepaste techniek, onderzoek)  

WI-B, NA, SK 

 
*) wiskunde C alleen op atheneum 

 
In het vrije deel van havo 4 heeft elke leerling één vak gekozen :  

• CM: AK, EC, BE, WI-A, BIOL, DU, FA, FI, TE of MU 

• EM: AK, BE, DU of FA, BIOL, NAT, FI, TE of MU 

• NG: AK, BE, DU, BIOL, NAT, TE of MU 

• NT: AK, BE, DU, NAT, TE of MU 

 
Of, in atheneum 4: 

• CM: AK, EC, BE, BIOL, DU, FA, FI, TE of MU 

• EM: AK, BE, BIOL, NAT, DU, FA, FI, TE of MU 

• NG: AK, EC, BE, NAT, FI, TE of MU 

• NT: AK, EC, BE, FI, TE of MU 

 
 
Schoolexamen en eindexamen 
Wat is de verhouding tussen het schoolexamen en het eindexamen? 

• In de tweede fase hebben de leerlingen toetsen in toetsweken over grote eenheden stof. 

Daarnaast zijn er ook tussentijdse toetsen, maar die tellen nooit mee voor het schoolexamen. 

• Alle toetsen (in toetsweken én tussentijds) tellen mee voor het overgangscijfer naar klas 5. 

• In havo 4 gaan de meeste toetsweekcijfers mee naar klas 5. Samen met de toetsweektoetsen 
in havo 5 vormen zij het schoolexamen. Het schoolexamencijfer is dus het gemiddelde van alle 
SE-cijfers in havo 4 en 5. Het schoolexamencijfer is ‘klaar’ na toetsweek 3 in havo 5. 

• In atheneum 4 worden er ook toetsweektoetsen en tussentijdse toetsen afgenomen. Maar: 
van atheneum 4 naar atheneum 5 gaat NIETS mee in het schoolexamen. Het 
schoolexamencijfer is het gemiddelde van de schoolexamentoetsen in klas 5 en klas 6 en is 
klaar na toetsweek 3 in atheneum 6. 

• Er zijn vaste afspraken over hoe zwaar de cijfers van H4 naar H5 en van A5 naar A6 meetellen. 
Voor elk vak geldt dat in de voorexamenklas 25 procent van het schoolexamencijfer tot stand 
komt. In de examenklas bouw je dus de resterende 75 procent van het SE-cijfer op. 



 
 

 

• Als een leerling in maart van het examenjaar klaar is met het schoolexamen, gaat hij/zij 
eindexamen doen. Voor elk vak geldt: het schoolexamencijfer en het eindexamencijfer wegen 
beide 50 procent mee in het EINDCIJFER.  

• Men doet eindexamen in 7 (havo) resp. 8 (atheneum) vakken. De rest (bijvoorbeeld PWS, LOB, 

CKV) wordt eerder afgerond, soms al in havo 4 of atheneum 5. 

 
 
Toetsen 
In de bovenbouw zijn nog maar weinig schriftelijke overhoringen. In plaats daarvan zijn er grote 
toetsen die mee (kunnen) tellen voor het examen.  
Voor elk vak is er een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat precies beschrijft welke toetsen 
en opdrachten er zijn, waar ze over gaan en hoe zwaar ze meetellen in het schoolexamen. Alle PTA’s 
voor alle vakken staan gebundeld op de website.  
In elk PTA staat: 

• of de toets mee gaat in het schoolexamen of alleen meetelt voor het overgangscijfer   
• wanneer de toets wordt afgenomen 
• de leerstof of omschrijving van de opdracht 
• hoe zwaar de toets meeweegt (1, 2 of 3 keer) 
• of de toets herkansbaar is 

 

 
Inhalen 
 
Het kan zijn dat een leerling door ziekte of omstandigheden een toets mist. In de tweede fase moet 
iedereen het volledige PTA afleggen. Elk gemist onderdeel moet dus worden ingehaald. 
 

 Als een leerling een tussentijdse toets mist, maak hij/zij een afspraak met de docent om deze 
in te halen. 

 Als een leerling een toetsweektoets mist, moet hij/zij deze inhalen tijdens de inhaalmiddag na 
elke toetsweek. 



 
 

 

 Belangrijk: toetsen zijn een onderdeel van het (school)examen. Alles moet officieel verlopen. 
Wanneer een leerling ziek is, moet hij/zij zichzelf aan het begin van de schooldag afmelden 
(op de gebruikelijke manier). 

 
 
Herkansen 

 Omdat toetsweektoetsen belangrijk zijn, mag een leerling na elke toetsweek 1, 2 en 3 voor 
één vak een herkansing doen. Dat gebeurt op de officiële inhaal-/herkansingsmiddag na 
toetsweek 1, 2 en 3. 

 BELANGRIJK: als een leerling door ziekte een toets heeft gemist en deze moet inhalen, verliest 
hij/zij daarmee het recht op de herkansing. Dat staat in het examenreglement. Is er geen 
sprake van ziekte, maar van overmacht (bv. een begrafenis), dan kun de leerling de  
herkansingsmogelijkheid terugkrijgen. De teamleider beslist dan. 

 Als iemand bv. door ziekte meer dan twee toetsweektoetsen mist, past dat niet op één 
inhaalmiddag. De leerling maakt er dan twee op de inhaalmiddag. Voor de rest moeten 
individuele inhaalafspraken worden gemaakt. Daarvoor wordt contact opgenomen door de 
leerling met meneer Schregardus (examensecretaris). 

 
 
Examensecretaris 
Onze examensecretaris dhr. Schregardus zorgt voor de organisatie van het schoolexamen en het 
centraal examen op het Meander College. Hij is voor onze school de informatieschakel tussen Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO), inspectie en College voor Toetsen en Examens (CVTE). Mochten er 
klachten en/of bezwaren zijn, dan kan contact opgenomen worden via de mail: 
dschregardus@meandercollege.nl  
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