WELKOM
Informatieavond
4 havo t/m 6 vwo
donderdag 4 oktober 2018

Programma vanavond
• 19.00 -19.25 uur
informatie werkweken H4 en V5
• 19.30 uur
welkom en algemene inleiding
• 19.50 uur
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Het examen
School

Examen

eindcijfer
Centraal
Eindexamen

Het eindcijfer
• Als een vak zowel een Schoolexamen als een Centraal Examen
heeft dan is het eindcijfer het gemiddelde van het
Schoolexamen en het Centraal Examen, afgerond op een heel
cijfer.

• Als het vak alleen een Schoolexamen heeft dan is het
afgeronde schoolexamencijfer tevens het eindcijfer.
• Het profielwerkstuk en maatschappijleer (en havo ckv)worden
in een combinatiecijfer weergegeven. Elk onderdeel telt daarin
even zwaar en moet beoordeeld zijn met een vier of hoger.

Het profielwerkstuk
Het profielwerkstuk is een werkstuk met
een studielast van 80 uur.
Het profielwerkstuk wordt met een cijfer beoordeeld
(moet minimaal een vier zijn) en telt mee
in het combinatiecijfer.
De leerlingen (van H5 en V6) hebben een profielwerkstukboekje
met o.a. het tijdschema en de beoordelingscriteria.

Begin november is er een profielwerkstukweek i.p.v. lessen.
December is er een centrale presentatieavond en moet het
profielwerkstuk afgerond worden/zijn.

De slaag-/zakregeling
De leerling is geslaagd als:
• het gemiddelde cijfer voor het Centraal Examen 5,5 of hoger is, en
• de eindcijfers:
• allemaal voldoende zijn, of
• 1x5 en de rest voldoende, of
• 1x4 of 2x5 of 1x4 + 1x5 en de rest voldoende. Het gemiddelde moet
tenminste 6,0 zijn. (dus bijv. 2x5, dan ook 2x7 of 1x8)
• aanvullend:
– LO (en CKV voor vwo) is voldoende of goed;
– Bij de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag niet
meer dan één onvoldoende staan, niet lager dan een 5;
de rekentoets moet worden gemaakt, het cijfer komt op de cijferlijst.

Eindexamenresultaten
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De inhoud van het Schoolexamen
is beschreven in het PTA

Het Programma van Toetsing
en Afsluiting
Dit PTA bestaat uit 2 gedeelten:
• Het examenreglement
• De beschrijving van het
Schoolexamen per vak

• www.dehogeberg.nl

Gepersonaliseerd leren
• Antwoord op veranderingen in samenleving en
arbeidsmarkt
• Behoud van alle soorten voortgezet onderwijs op
Texel
• Leerling eigenaar van leerproces, krijgt meer eigen
keuzes in de weg waarlangs resultaten gehaald gaan
worden
• Portal (nog) niet in 4e klassen

lesrooster
• Lesuren en hbu-uren
• Coachingstijd aan het einde van de dag
• Hoe nu verder ?

Activiteiten
• maandag 18 t/m vrijdag 22 november:
→ werkweken naar Londen (H4) en Berlijn (V5)
→ profielwerkstukweek H5 en V6
→projectweek V4
•
•
•
•
•

6 december → profielwerkstukpresentaties
20 december → kerstgalamaaltijd
maart
→ eindexamentrainingen
CKV –programma
sportoriëntatie / sportdagen

Vervolg Programma

havo 4a, 4b, 4c

havo4d vwo 4,5

havo 5

vwo 6

19.50-20.10 PTA
→ aula

IJslands model
→ beige plein

Loopbaan Oriëntatie
& Begeleiding
→ rode plein

20.10-20.30 IJslands model
→ beige plein

PTA
→aula

De Tweede Fase
Het onderwijs in de klassen 4 t/m 6 havo-vwo
• 4 profielen met een samenhangend vakkenpakket en daarbinnen
beperkte keuzes
• het jaar is verdeeld in 4 lesblokken, elk afgesloten met een
toetsweek
• van leerlingen wordt een actievere, meer zelfstandige
studiehouding verwacht
• Coaches begeleiden
• de studielast is 1600 uur per schooljaar (40 weken van 40 uur !!!)

Lessen en huiswerk
• De studiewijzer geeft informatie over de leerdoelen,
de planning en de afsluiting.
• Naast het werk op school hebben leerlingen ook
huiswerk.
• Leerlingen kunnen dagelijks op school huiswerk maken
(na 15 uur op de leerpleinen).

De toetsweek
• Elk lesblok van ca. 7 à 8 weken wordt
afgesloten met een toetsweek.
• De leerlingen krijgen twee weken voor de
toetsweek een toetsrooster.
• Maximaal twee leertoetsen per dag.
• Er zijn in die week geen lessen.

Herkansingen
Elke toetsweek één onderdeel
• Na elke toetsweek mag één PTA-onderdeel uit die
toetsweek worden herkanst.
• Als de leerling in een toetsweek een onderdeel gemist heeft (bijv.
door ziekte) bestaat de herkansing uit het inhalen van dat
onderdeel.
• Een leerling die in een blok meer dan twee uur ongeoorloofd
absent is geweest verspeelt het recht op herkansing in dat blok.
• Aanpassing toetsbeleid in de maak
Heel vak herkansen (een vak zonder Centraal Examen)
Het Schoolexamen van één van de vakken maatschappijleer,
culturele en kunstzinnige vorming en informatica mag in zijn geheel
worden herkanst als het (afgeronde) eindcijfer lager was dan 6.

Rapporten en Magister
Na elke toetsweek krijgen de leerlingen een rapport mee.

Dit rapport bestaat uit:
• De voortgangscijfers van alle vakken. Dit cijfer is bepalend voor de
overgang.
• De tussenstand van de PTA-cijfers. Alle tot dan toe behaalde
cijfers voor schoolexamenonderdelen. Dit rapport maakt deel uit
van het examendossier.

Magister
Cijfers en absentiegegevens zijn ook steeds te raadplegen in het
administratieprogramma Magister.

Overgangsnorm
Voor het bepalen van het recht op overgang naar het volgende
leerjaar wordt gebruik gemaakt van de cijfers van de 4e en laatste periode.
De leerling is over naar het volgende leerjaar bij:
• alles voldoende, of
• 1x5 en de rest voldoende, of
• 1x4, 2x5, 1x4 + 1x5 en de rest voldoende. (gemiddelde tenminste 6,0 )
• aanvullend:
– bij de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde
staat niet meer dan één onvoldoende, niet lager dan een 5, en
– LO is voldoende of goed
– Rekentoets telt niet mee bij slaag/zak -regeling
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PTA - examenreglement
enkele artikelen:
1.2

2.5

De kandidaat is verplicht alle lessen volgens het voor hem geldende
rooster te volgen. Uitzonderingen hierop kunnen slechts door de
rector worden toegestaan.
Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over
een kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig
mogelijk in kennis.
Dit zal als regel binnen een week zijn, al zijn bij omvangrijke correcties
uitzonderingen daarop mogelijk.

en verder o.a.:
2.6
bezwaarprocedures
2.10 herkansingsregeling
2.11 vrijstellingen
enz.

Onregelmatigheid / geschil
• In het examenreglement staan de mogelijke gevolgen bij een
onregelmatigheid tijdens een (PTA) toets.
• In geval van onregelmatigheid/geschil beslist de rector.

• Tegen deze beslissing kan in beroep gegaan worden bij een
commissie van beroep. De rector maakt hier geen deel van uit.

Aardrijkskunde 4 havo 2018/2019
schoolexamenonderdelen 4 havo
onderdeel
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toetsen (T..)
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1
2

T1
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wijze van
toetsen
Schriftelijk
Schriftelijk

3

T3

Schriftelijk

Hfst.3: leefomgeving, stedelijke gebieden

4

T4

Schriftelijk

Hfst.4: leefomgeving, wateroverlast

omschrijving
Hfst.1: wereld, wereldbeeld
Hfst.2: aarde, klimaat en landschap

praktische opdrachten (PO..)
blok
onderdeel Omschrijving
2/3
PO1
Het mondiale klimaatvraagstuk
opmerkingen: de praktische opdrachten moeten ingeleverd worden uiterlijk op de data
genoemd in de studiewijzers

De coach
• ziet de leerling dagelijks (co-coach)
• is hét aanspreekpunt voor de leerling en de
ouders/verzorgers
• helpt de leerling bij het bepalen van doelen, let op
studievoortgang, gebruik van keuzeuren en
huiswerkuren, planning van toetsen en herkansingen
• besteedt aandacht aan de vervolgstudie (LOB)
• spreekt de leerling aan op absentie

Doorstromen
Leerlingen die doorstromen van HAVO
naar VWO
• hebben een vrijstelling voor de vakken:
• maatschappijleer,
• culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
• moeten op de HAVO ook Duits en wiskunde hebben gevolgd;
• moeten op de HAVO een extra vak hebben gevolgd (omdat
het eindexamen op het VWO één vak meer betreft dan op de
HAVO)

Tot slot

Aan ons om de leerlingen op een goede manier aan het werk te
het werk te krijgen.
Aan u om er altijd in te blijven geloven.

Maar de leerling zal het uiteindelijk zelf moeten laten zien

