Geachte ouder(s), verzorger(s),
Er van uitgaande dat het examen dit schooljaar op een ‘normale’ manier doorgaat, wil ik u
informeren over dit examenjaar.
In de bijgevoegde powerpointvoorstelling kunt u zien hoe dit schooljaar er in grote lijnen uitziet.
U kunt door de voorstelling navigeren door op [enter] te drukken.
Naast alle toetsen die de leerlingen dit schooljaar maken, zullen zij ook examens maken. Examens
voor alle vakken; dus ook het praktijkvak. Alle leerlingen van BB en KB maken hun theorie-examens
digitaal (achter een pc dus). Uiteraard wordt hiermee, later in het schooljaar, geoefend.

PTA – (Programma van Toetsing en Afsluiting)
PTA compleet
Om aan het examen deel te
mogen nemen, moeten ALLE
toetsen, opdrachten,
mondelingen enz die in het PTA
vermeld staan, gedaan zijn!
Dit PTA staat op de website van
het Hondsrugcollege.
Wanneer een PTA niet compleet
is, mag de leerling NIET
deelnemen aan het examen.

PTA cijfers
Van alle vakken wordt het
gemiddelde cijfer berekend.
Deze cijfers tellen voor de helft
mee voor het diploma. De
andere 50% wordt behaald op
het examen.

Examentraining
Voorafgaand aan het examen
wordt er getraind voor de
examens.
Uiteraard zijn deze
examentrainingen verplicht!

De leerling krijgt vóór het
examen nog de kans om enkele
toetsen te herkansen om
zodoende met een zo goed
mogelijk gemiddelde aan het
examen te kunnen beginnen.

Examens
Examens AVO-vakken
Van de AVO-vakken (theorievakken: Nederlands,
Engels, wiskunde, maatschappijkunde, biologie,
natuur-scheikunde en economie) worden de
examens digitaal gemaakt. Het behaalde cijfer telt
voor 50% mee; net als het PTA cijfer.

Examens Praktijkvak
Voor het praktijkvak (PIE, MVI, BWI, E&O, Zorg en
Welzijn) wordt ook een examen, verspreid over
meerdere dagen, afgenomen.
De leerlingen ontvangen hiervan een rooster van
hun praktijkdocent.

Het gemiddelde van het PTA cijfer én het
examencijfer komt (afgerond op een geheel cijfer)
op het diploma te staan. De leerlingen ontvangen
voor de examens een rooster van school. Digitale
examens zijn namelijk geen landelijke examens.
De digitale examens van de theorievakken worden
afgenomen van 11 april t/m 14 april 2022.

De praktijkexamens worden afgenomen in de
periode 9 t/m 13 mei 2022.

Diploma
Op het diploma komen de resultaten van onderstaande vakken te staan. Afgerond op hele cijfers.
Nederlands
Engels
wiskunde of maatschappijkunde
(keuzevak voor leerlingen Zorg en Welzijn)
economie
(alleen de leerlingen E&O)
biologie
(alleen de leerlingen Zorg en Welzijn)
natuur- scheikunde
(alleen de leerlingen PIE, MVI en BWI)
maatschappijleer
(dit cijfer heeft de leerling al in klas 3 behaald)
profielvak
(dit is het praktijkvak: PIE, MVI, BWI, E&O of Zorg en Welzijn)
combinatiecijfer
(het gemiddelde van de keuzevakken die de leerling tijdens de praktijklessen volgt)
kunstvakken
bewegingsonderwijs

Slaag/zakregeling
Geslaagd:
1. Het gemiddelde van de examens is 5,50 of
hoger.
2. Het EINDCIJFER voor Nederlands is een 5 of
hoger.
3. Eén 5 als mag, als de rest een 6 of hoger is.
4. Twee 5-en mag, met minimaal één 7.
5. Eén 4 mag, met minimaal één 7.
6. Gym moet ‘voldoende’ zijn.
7. Kunstvakken moet ‘voldoende’ zijn.

Nog niet geslaagd:
Bij een eindcijfer lager 4.
Bij drie (of meer) eindcijfers lager dan een 6.

Herkansing
Een leerling mag één theorie-examen én het profielvak herkansen.
Als een leerling nog een kans heeft om te kunnen slagen dan wordt, in overleg met de leerling en
ouder(s)/verzorger(s), bepaald welk vak wordt herkanst.
Ook als een leerling al geslaagd is mag hij/zij deelnemen aan een herkansing, bijvoorbeeld voor
cijferverbetering.

Niet geslaagd
Als een leerling niet geslaagd is doet deze leerling, na overleg met school, het 4e leerjaar over.

Belangrijk tijdens de examens!
-

Bij ziekte schriftelijke melding bij de examensecretaris (mail) én telefonisch bij school.
De leerling moet 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig zijn.
Te laat? De leerling mag nog worden toegelaten tot 30 minuten na aanvang van het examen.
Examen gemist zónder geldige reden? De leerling maakt dit examen als herkansing in het 2e tijdvak.

