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Voorwoord
In het Programma van Toetsing en Overgang (PTO) en Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) staan alle toetsen en opdrachten beschreven die een leerling gedaan moet hebben,
om over te kunnen naar leerjaar vier. Voor alle vakken staat daarin precies aangegeven
welke toetsen, praktische opdrachten, handelingsopdrachten en schoolexamens (SE’s) je dit
jaar moet doen. Volgend jaar krijg je een dergelijk PTA, maar dan voor het vierde leerjaar.
Daarin staan alle schoolexamens voor klas 4 vermeld.
De PTO-PTA’s zijn te vinden op de website onder het kopje LEERLINGEN. Wij hopen op twee
hele goede examenjaren, die uiteindelijk voor jou het fel begeerde diploma zal opleveren.
De examencommissie wenst je heel veel succes toe!
De examencommissie bestaat uit de volgende leden:
M. Bosch
J. Brouwer, examensecretaris
D. Fronik
C.J. Karsemeijer
H. La Nooy
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PTO-PTA
Dit PTO-PTA is bedoeld voor de leerlingen van klas 3, die de Theoretische leerweg volgen.
Het vakkenpakket in klas 3 ziet er als volgt uit:
Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis, nask1, nask2, biologie,
economie, maatschappijleer, bewegingsonderwijs, kunst en cultuur en LOB. Ook heb je nog
een mentoruur.
In klas 3 ga je je al voorbereiden op het examen in klas 4. In klas 3 tellen alle opdrachten en
cijfers mee met je PTO en de daarbij behorende cijferlijst. Vanaf de tweede periode kunnen
cijfers ook meetellen voor het PTA. Deze cijfers tellen mee voor je examendossier wat
afgerond wordt in klas 4.
In de 3e klas loop je twee keer stage. De eerste stage vindt plaats in november, de tweede
stage in april.
Aan het einde van klas 3 kies je voor een profiel. Tijdens de overgangsvergadering wordt er
gekeken of je voldoet aan de slaag-/zakregeling om over te kunnen naar klas 4. Alle toetsen
en opdrachten, beschreven in het PTO-PTA moeten gedaan zijn. De docentenvergadering
beslist hier uiteindelijk over.
In klas T4 volgt iedere leerling de vakken Nederlands, Engels en bewegingsonderwijs.
Daarnaast heb je twee profielgebonden vakken en heb je minimaal twee vakken uit het vrije
keuzedeel gekozen. Ook maak je een profielwerkstuk. Het cijfer voor Maatschappijleer en de
beoordeling van Kunst en Cultuur tellen in klas 4 mee binnen de slaag-/zakregeling.
Data SE-weken 2021-2022, leerjaar 3
SE 1 deel 1:
11 t/m 15 oktober 2021,
SE 1 deel 2:
10 t/m 12 november 2021, lessen gaan zoveel mogelijk door
SE 2:
17 t/m 24 december 2021
SE 3:
21 t/m 25 februari 2022
SE 4:
08 t/m 14 april 2022
SE 5:
27 juni t/m 1 juli 2022 (1 juli is tevens inhaaldag)
De cijfers zijn zichtbaar vanaf donderdag in de eerste lesweek na de SE-week. Na de
herkansingen krijg je je definitieve cijferlijst. Je moet goed controleren of de behaalde
schoolexamenresultaten die in magister staan, correct zijn. Indien dit niet zo is moet dit
z.s.m., direct na elk SE, gemeld worden aan de vakdocent, de afdelingsleider of de secretaris
van de examencommissie.
Het schoolexamenrooster wordt minimaal 1 week van tevoren bekend gemaakt via de
Magisteragenda.
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Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB):
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is bedoeld om je te helpen bij de ontwikkeling van je
loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Die competenties moeten ervoor
zorgen dat je loopbaankeuzes leert maken, voor nu en in je toekomstige loopbaan. Hiervoor
zal de mentor regelmatig gesprekken met je hebben en je houdt via Qompas een loopbaandossier bij. Het LOB is ook beschreven in een PTA.
Ook is er in maart een LOB-avond, waar jij je als leerling presenteert voor je ouders en de
mentor.
Regels rond toetsen, schoolexamens en centrale examens
In het examenreglement, dat je kunt vinden op de website van school, staan alle regels rond
het schoolexamen en het centrale examen. De belangrijkste regels zijn:










Je bent 10 minuten voor tijd in het lokaal.
Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
Afhankelijk van het vak heb je ook nog een geodriehoek, passer, koersmeter,
kleurtjes en een woordenboek bij je.
Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider,
die brengt je naar het lokaal.
Bij kijk- en luistertoetsen mag je niet meer naar binnen als de toets is begonnen.
Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
Bij een 1-uurs toets mag je, als je klaar bent na een half uur weg; bij een 2-uurs toets
na 1 lesuur.
Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier
wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant beide hun verhaal hebben vertelt, wordt
er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je
ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het
examenreglement lezen.

Mocht je het niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kunnen je ouders/verzorgers
beroep aantekenen bij de commissie van Beroep Eindexamens Willibrord Stichting. In de
regeling, die op de website staat van PCOU Willibrord, wordt dit verder uitgelegd.
Ben je meer dan 30 minuten te laat of ben je niet aanwezig bij een PTO-toets, SE of CE,
zonder te zijn afgemeld door een ouder/verzorger, dan krijg je voor die toets het cijfer 1. Je
kunt de toets herkansen, als dat aangegeven staat in het PTA.
Uitsluitend wegens zeer dringende redenen, die vooraf telefonisch en achteraf schriftelijk
kenbaar moeten worden gemaakt bij de afdelingsleider/examencommissie, is inhalen
mogelijk. Ben je ziek of kun je om een andere reden niet aanwezig zijn, dan verwacht de
school een telefoontje van thuis voordat de PTO-toets, het SE of CE begint!
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Herkansingen
Iedere leerling mag na elk schoolexamen maximaal één SE herkansen. De datum, waarop
deze herkansing plaatsvindt, wordt na elke SE-week tijdig doorgegeven.
Per vak staat in het PTA vermeld welk SE wel of niet voor herkansing in aanmerking komt.
Welk vak je wilt herkansen geef je op via Magister. Met je mentor en/of vakdocent bespreek
je welk vak je het beste kunt herkansen.
Handelingsopdrachten, praktische opdrachten en (profiel)werkstukken
Een handelingsopdracht: een (schriftelijke) opdracht, die geen cijfer oplevert, maar
voldoende beoordeeld moet worden. Bijv. je hebt een museum bezocht en maakt daarover
een verslag. De docent kan, alvorens de handelingsopdracht af te tekenen, de opdracht
geven om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen. Om te kunnen slagen moet je alle
handelingsopdrachten hebben gemaakt. Het is de taak van jou en de docent om ervoor te
zorgen dat al je handelingsopdrachten ingeleverd zijn.
Een kleine praktische opdracht/werkstukken: hiervoor wordt een cijfer gegeven, dat meetelt
voor het SE. De docent kan, voordat je een cijfer krijgt, opdracht geven
verbeteringen/aanvullingen aan te brengen.
Binnen de school is afgesproken dat alle opdrachten/werkstukken ingeleverd worden op
het tijdstip dat met de docent is afgesproken. Als het niet op tijd is ingeleverd, dan kan de
docent tot uiterlijk de woensdag voor de eerstkomende SE-week je de gelegenheid geven
om het werk alsnog in te leveren. Is dit dan nog niet gebeurd, dan neemt de afdelingsleider
contact op met thuis om af te spreken dat je op maandagmorgen in de SE-week om 8.30
uur op school komt om het werkstuk/de opdracht in te leveren. Ben je er dan nog niet mee
klaar dan ga je op school hieraan werken totdat dit af en ingeleverd is bij de
afdelingsleider. Je maakt wel gewoon de SE’s, maar je werkt daarnaast, desnoods tot
16.00 uur en eventueel zelfs de volgende dag(en), totdat de opdracht is afgerond.
Je krijgt pas een diploma als aan alle in het PTA opgenomen verplichtingen zijn voldaan.
Vrijdag 1 juli 2022 is de uiterste datum waarop werk ingeleverd kan worden.
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De slaag-/zakregeling
Je bent geslaagd voor je VMBO diploma als je aan alle eisen van de verschillende onderdelen
voldoet.








Gemiddeld cijfer centrale examens
Je bent geslaagd met een: 5,5 of hoger.
Eindcijfer Nederlands
Je bent geslaagd met een: 5 (afgerond) of hoger.
Eindcijfers alle examenvakken
Je bent geslaagd als:
o al je eindcijfers een 6 of hoger zijn, of;
o je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;
o je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
o je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
o geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is.
Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding
Je bent geslaagd als: je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor kunstvakken I en
lichamelijke opvoeding.
Loopbaandossier
Je bent geslaagd als: je een loopbaandossier gemaakt hebt volgens het Programma
van Toetsing en Afsluiting (PTA).
Stages
Je bent geslaagd als: je al je stages van klas 3 en 4 hebt afgerond en deze zijn
beoordeeld met een voldoende of goed.
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Afronding van de SE en CE cijfers
1. Het eindoordeel over het schoolexamen is een getal uit de rij 1 t/m 10 (met één
decimaal).
2. Het eindoordeel over het centraal schriftelijk examen is eveneens zo'n getal (met één
decimaal).
Voorbeeld 1:
Eindcijfer SE:
Eindcijfer CE:

Voorbeeld 2:
Eindcijfer SE:
Eindcijfer CE:

5,6
7,4
-----Definitief eindcijfer 13,0 : 2 = 6,5 dus 7

Definitief eindcijfer

6,6
4,3
-----10,9 : 2 = 5,45 dus 5

Afronding van de definitieve eindcijfers:
Het eindcijfer wordt afgerond op een heel getal. Is het eerste getal achter de komma een 5
of hoger, dan wordt het cijfer naar boven afgerond.
Is het eerste getal achter de komma een 4 of lager, dan wordt het cijfer naar beneden
afgerond.
Slotopmerking
De docenten mogen alleen afwijken van een PTA na overleg en met een akkoord van de
examencommissie. Dit moet dan schriftelijk worden meegedeeld aan jou en je
ouders/verzorgers.
Dit boekje is een beknopte weergave van het examenreglement. Aan deze tekst mogen geen
rechten worden ontleend. Bij twijfel geldt de formulering in het examenreglement, die te
vinden is op de website van de school. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist de examencommissie.
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