
SCHOOLJAAR 2019-2020

Informatie leerjaar 4



Voorstellen afdelingsleiders

Cornelis-Jan Karsemeijer Afdelingsleider 4 VMBO LO

ma-di-wo-do Docent Groen en NASK 

c.karsemeijer@broeckland.nl

José Brouwer Afdelingsleider 4 VMBO

ma-di-wo-do-vr Docent E&O

j.brouwer@broeckland.nl



Voorstellen mentoren

Katinka Celie B43 E&O 

Melissa Voogt K42 E&O

Jeroen Sengers B44/45 E&O

Siwanthi Leijen basis Z&W

Hanna Meijers kader Z&W

Clara Mur Groen

Mathieu van Hienen MOBT

Rijmond de Man PIE 
(verhinderd)

Mark van Rooijen BWI

Thijs Coers LWT

Martien Plasmeijer T41



Begeleiding naar een 

vervolgopleiding
Broeckland College



• Basisdiploma -> MBO niveau 2

• Kaderdiploma -> MBO niveau 3/4

• Theoretisch/MAVO diploma -> MBO niveau 4

HAVO

• BBL = 4 dagen werken en 1 dag naar school

• BOL = school en stage

Naar welke vervolgopleiding kan uw kind na 

het VMBO?



 Gesprek mentor/decaan en leerling

 Informatie verstrekken over open dagen en doe dagen 

MBO en ROC

 Opleidingenmarkt Broeckland College

Hoe helpt school bij de keuze voor een 

vervolgopleiding?



 In gesprek gaan met uw zoon/dochter

 In gesprek gaan met de mentor/decaan

 Meegaan naar open dagen

 Samen websites opzoeken

Wat kunt u doen?



 Aanmelden via de website van de opleiding vóór 1 april

 Digitaal Doorstroomdossier invullen door leerling en 

mentor

 Naar het intakegesprek gaan

 Eventueel een test maken

Wat moet er gedaan worden?



Indeling examenjaar

Klas 4 heeft vier periodes voor het schoolexamen

Periode 6: 14 oktober – 18 oktober

Periode 7: 16 december – 20 december

Periode 8: 10 februari – 14 februari

Periode 9:   30 maart – 3 april

CSPE en CE  

CSPE: vanaf 6 april t/m 21 april (eventueel uitloop)

CE BB en KB: vanaf 7 mei t/m 18 mei

CE TL: vanaf 7 mei t/m 19 mei

Uitslag examen

Woensdag 10 juni



Schoolexamen week

► Leerstof in het PTA boekje, PTA komt ook op de site.

► Een apart rooster via magister, 1 of 2 toetsen per dag

► Daarnaast wel les voor het profielvak.

► Vast inhaalmoment: BB en KB op donderdag 7e en 8e uur

TL op vrijdag 5e en 6e uur

► Bij afwezigheid: Vooraf een telefoontje

Achteraf een schriftelijke bevestiging



Herkansingen

► Iedereen recht op één herkansing

► Ook een voldoende mag worden herkanst

► Inschrijvingen via Magister, ouders krijgen bericht via mail

► Na de herkansingen definitieve cijfers mee naar huis



Vakinhoudelijk gedeelte PTA boekje 

► Voorwoord (exameninstructie, examenreglement staat op de site)



Deelname Centraal examen

Een leerling mag deelnemen aan het examen als:

► Alle PTA toetsen zijn gemaakt

► Alle praktijkopdrachten voldoende zijn gemaakt

► Alle handelingsopdrachten voldaan zijn

► De TL leerlingen het PWS met minimaal een voldoende hebben 

afgesloten



Geslaagd voor LWT als…

 Je voor het vak Nederlands een 5,5 of hoger hebt

 Je voor je profiel vak een 5,5 of hoger hebt

 Je gemiddelde van je vier keuzevakken een 5,5 of 

hoger hebt

 Je je stages met minimaal een voldoende hebt 

afgerond.



Geslaagd voor B, K of T als…

 de gemiddelde score van het CE (de examens in 

mei) een 5,5 is

 Nederlands minimaal een 5 is 

 voor alle vakken een voldoende is behaald of

één 5

 er tweemaal een 5 is gescoord, gecompenseerd 

door een 7

 er eenmaal een 4 is gescoord, gecompenseerd 

door een 7

 LO, KC en stages voldoende zijn afgerond


