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Voorwoord
Beste examenkandidaten,
Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort PTA. Per vak wordt weergegeven wat
je moet doen voor het schoolexamen. Een gedeelte van de leerstof van het schoolexamen komt terug
in het centraal examen in mei 2021.
Het gehele examen bestaat uit:
•
•

drie schoolexamenperioden
het centraal schriftelijk eindexamen

De schoolexamens bestaan uit:
•
•
•
•

schriftelijke examens
praktische opdrachten
kijk-/luistertoetsen
sectorwerkstuk

De mavokandidaten die “beeldend vak tekenen” hebben gekozen, krijgen bovendien te maken met het
Centraal Praktisch Examen.
Op de volgende bladzijden vind je informatie over de gang van zaken rond het examen.

VEEL SUCCES MET DE VOORBEREIDING OP JE EXAMEN!
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Perioden schoolexamens mavo, havo en vwo
Schoolexamens 1 (SE1)
Herkansingen
Inleveren profielwerkstuk
Presentatie profielwerkstuk
Schoolexamens 2 (SE2)
Herkansingen
Schoolexamens 3 (SE3)
Herkansingen
Centraal schoolexamen (CSE)
Herexamen

28-10-2020 t/m 03-11-2020
18-11-2020
09-12-2020
14-12-2020 t/m 16-12-2020
06-01-2021 t/m 12-01-2021
27-01-2021
17-03-2021 t/m 23-03-2021
07-04-2021
17-05-2021 t/m 01-06-2021
21-06-2021 t/m 24-06-2021

Berekening van de examencijfers
Per vak geldt:
(schoolexamen + centraal examen) : 2 = eindcijfer
Dit eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer.
Voorbeeld: 5,45 wordt 5.
Het schoolexamen wordt afgerond op één cijfer achter de komma nauwkeurig.
Voorbeeld: 5,45 wordt 5,5.
Voor het vak ‘beeldend vak tekenen’ geldt een andere berekeningswijze:
{SE + (gemiddelde van CPE + CSE)} : 2 = eindcijfer
SE = schoolexamencijfer
CPE = centraal praktisch examencijfer
CSE = centraal schriftelijk examencijfer

Slaag- zakregeling
Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het centraal examen (dat zijn cijfers met 1 decimaal) moet
minstens 5,5 zijn. Als dit niet het geval is, dan is de kandidaat “afgewezen” (gezakt)
Vervolgens wordt van alle vakken het (definitieve) eindcijfer bepaald. Dit is het gemiddelde van het
eindcijfer van het schoolexamen (in 1 decimaal) en het cijfer van het centraal examen (in 1 decimaal).
Beide onderdelen wegen daarbij even zwaar. Dit eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal.

Mavo
Je bent geslaagd als:
✓ al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
✓ je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
✓ je één 4 hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er ten minste één 7 of hoger is (het
cijfer 4 is niet bij Nederlands toegestaan);
✓ je twee 5-en hebt en al je andere cijfers 6 of hoger zijn, waarvan er tenminste één 7 of hoger is;
✓ kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk moeten met een 'voldoende' of
'goed' beoordeeld zijn.

Programma van Toetsing en Afsluiting mavo
OSG Hugo de Groot 2020-2021
Pagina 4

Wat te doen bij verhindering
Als je niet aan het schoolexamen deelneemt, geef jij of je ouders/verzorgers op de dag van het
schoolexamen vóór 8.15 uur je afwezigheid telefonisch door aan de school. Je kunt het gemiste
examen in principe niet inhalen. Wel kun je de herkansing gebruiken om dit examen alsnog te doen.
Mis je twee of meer examens in een periode door bijvoorbeeld ziekenhuisopname of een
onvermijdelijk bezoek aan een specialist of ernstige zaken in de privésfeer, dan beslist de
examencommissie of je deze wel of niet mag inhalen.
Let op!!!
• Niet gemaakte examens en praktische opdrachten krijgen het cijfer “0”, er is dan sprake van
een onvolledig examendossier.
• Niet op tijd ingeleverde praktische opdrachten krijgen het cijfer “0”, er is dan sprake van een
onvolledig examendossier.
• Inhaalschoolexamens kunnen niet worden herkanst.
• Gemiste herkansingen kun je niet inhalen. Het eerste cijfer van de periode blijft staan.
• Bij het vak dat je in een periode herkanst, geldt: hoogste cijfer telt.

Te laat op het examen
Bij schriftelijke examens meld je je bij de afdelingsleider. Hij kan je tot een half uur na de aanvang van
het examen toelaten. Echter, je krijgt geen extra tijd.
Bij een mondeling examen of een luistertoets moet je op tijd aanwezig zijn. Zodra de deur van het
examenlokaal dicht is, heb je geen toegang meer tot het examen.

Herkansingen
In het PTA vind je per vak welke onderdelen je wel of niet kunt herkansen. Je kunt per schoolexamen
één vak herkansen. Je kunt herkansingen dus niet sparen.

Begrippenlijst/afkortingen
CE of CSE:

Centraal Examen, ook wel Centraal Schriftelijk Examen genoemd.

CPE:

Centraal Praktisch Examen = examen bij het vak “beeldend vak
tekenen”. De kandidaten maken op school over een aantal weken
verspreid een tekening op basis van vooraf geformuleerde eisen.

SE:

Schoolexamen = schriftelijke of mondelinge toets voor het
schoolexamen. In het schoolexamencijfer tellen schriftelijke toetsen
(schoolexamentoetsen), PO's (praktische opdrachten; meestal
werkstukken) en handelingsdelen (verplichte opdrachten) mee als
deze als zodanig in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)
staan vermeld.

PO:

Praktische Opdracht = een toetsvorm die kennis en
inzicht toetst door de leerstof te combineren met
basisvaardigheden en vakspecifieke vaardigheden.
Een PO wordt beoordeeld met een cijfer of met “voldoende /
onvoldoende / goed”.

PTA:
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PWS:

Het profielwerkstuk bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Plan van aanpak
2. Hoofdvraag en deelvragen
3. LOB opdrachten en activiteiten
4. Competentietest
5. Beroepentest
6. Conclusie
7. Logboek
8. PowerPointpresentatie
9. Profielopdracht (economie/ biologie/ nask1)
Je gaat individueel onderzoeken of je over de juiste
competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en
persoonlijke eigenschappen) beschikt om de juiste
vervolgopleiding te kiezen.
Naast het competentieonderzoek, maak je ook een profielopdracht die
hoort bij jouw gekozen profiel.
Profiel zorg en welzijn: biologie (mevr. el Bouzidi)
Profiel economie: economie (dhr. Broere)
Profiel techniek: nask1 (dhr. Azikci)
Deze opdracht krijg je van jouw vakdocent en wordt ook beoordeeld
door de vakdocent.
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Programma van Toetsing en Afsluiting per vak

PTA mavo 2020-2021.pdf
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Bijlage 1 kckv

Schriftelijk/
Mondeling

Herkansbaar

Tijd (uur)

Eindtermen

3 mavo
2020 - 2021

Gewicht

Leerjaar
Schooljaar
Toegestane hulpmiddelen

1

Culturele activiteit 1
Praktische opdracht cultuurdossier

1

P

J

10

K1, K2, K3, K4

2

Culturele activiteit 2
Praktische opdracht cultuurdossier

1

P

J

10

K1, K2, K3, K4

3

Culturele activiteit 3/4
Praktische opdracht cultuurdossier

1

P

J

10

K1, K2, K3, K4

Periode

omschrijving schoolexamens

Berekening van het cijfer voor het Schoolexamen
(SE)

Wordt afgesloten indien het totaalresultaat met “naar
behoren” is beoordeeld
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Bijlage 2 profielwerkstuk
Leerjaar
Schooljaar

Periode

1/2

PWS

4 mavo
2020 - 2021

Gewicht

Schriftelijk
Mondeling

Herkansbaar

O/V/G

S/M

J

Tijd
(uur)

code

20

Het profielwerkstuk geldt alleen voor leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg en heeft
betrekking op een thema uit het profiel (Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Landbouw) waarin de
leerling het onderwijs volgt.
Bij het profielwerkstuk gaat het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen het profiel. Dat is
heel breed en wordt ook wel als volgt vertaald: 'het onderwerp moet gaan over een maatschappelijk
relevant thema of moet te maken hebben met de beroepswereld die bij het profiel past'..
Het profielwerkstuk toetst kennis, inzicht en vaardigheden en vormt de afronding van de
vaardighedentraining die vanaf de eerste dag binnen de school vorm krijgt.
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