
Mentoravond 4 mavo 
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Zowel de leerlingen als hun 
ouders/verzorgers zijn van de 
inhoud op de hoogte. 

De belangrijkste data staan 
hierin vermeld. 
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      Voorbeeld op de website: 

 

www.gr.penta.nl / 

onderwijs/PTA 
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Het PTA bestaat uit twee 
delen: 

1. Examenreglement 

2. Toelichting PTA mavo 
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        Examenreglement: 
Bestaat uit een aantal regels: bijv.  

- Inleverdata. PO en Handelingsdelen 

- Wat te doen bij onregelmatigheden 

- Afwezigheid bij toetsen 

- Regels herkansing 

- etc. 
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Het examen bestaat uit : 
                  Schoolexamens = SE 

                                    + 

Centraal Schriftelijk Eindexamen = CSE 
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         TOETSPERIODES 

Eindcijfer van klas 3 is het 1e SE cijfer 

Er zijn 3 periodes: Se2, Se3, Se4 

Elke periode sluit af met een toets  
week 

Ook zijn deeltoetsen mogelijk 
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  TOETSVORMEN 

Deeltoetsen 

 SE toetsen 

Praktische opdrachten 

Handelingsdelen 

 Sectorwerkstuk 
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          HERKANSINGEN 
 

 1 HERKANSING PER TOETSPERIODE 

 Gaat over de hele stof van de periode 

 Extra herkansing bij maatschappijleer 
over de hele stof van het jaar. Alleen SE 
examen. 
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    SCHOOLEXAMEN : SE 
               Voorbeeld van Nederlands: 

 

          SE1 + SE2 + SE3 + SE4  = 5.43 

 ________________________ 

      4 

Eindcijfer SE = 5.4 
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HET SECTORWERKSTUK 

 
 

 Is gestart op 29 augustus 

 Inleveren voor 13 februari 2018 

 Dhr. Alblas is de begeleider 

 Studielast van ongeveer 20 uur 

 Datum presentatie 20 februari 2018 
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Toetsweken en leerstof 

 VOORBEELD VAK NEDERLANDS 

 

 Toetsweek 1 
 Hoofdstuk 1,2,3 Nieuw Nederlands+stencils 

 Toetsweek 2 
 Hoofdstuk 4,5 Nieuw Nederlands +stencils 

 Toetsweek 3  
 Literaire begrippen 

 Mondeling fictiedossier + Inleveren dossier 



     BEPALING EINDCIJFER 

 
 Schoolexamen + CSE  : 2 = Eindcijfer 

 Dit cijfer wordt afgerond op een heel getal 

 Uitslag op Woensdag 14 juni 
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     WANNEER GESLAAGD ? 
 Alles voldoende 

 1x5 de rest voldoende 

 2x5 en één 7 (of hoger) 

 1x4 en één 7 (of hoger) 

 Handelingsdelen en sectorwerkstuk moeten 
voldoende zijn 

 Algemeen: Gemiddelde cijfer CSE moet 5,5 of 
hoger zijn 

 Rekenen: Telt niet mee voor de slaag-
zakregeling. Cijfer wordt wel vermeld op de 
cijferlijst 
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         HET EINDEXAMEN 
 Datum: 14 t/m 24 mei 

 Zet de datum en vakken in de familiekalender 
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          TWEEDE TIJDVAK 
Wie geslaagd kan: 

 Cijfer verbeteren in 1 vak. 

 

Wie niet geslaagd is kan 

 Voor 1 vak het cijfer ophalen 

 Data: 18, 19 en 20 juni 

 Extra gemist examen inhalen max. 1 vak 
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VEEL SUCCES IN MAVO 4 

 

Nu het woord aan de mentor 

          de heer de Zoete. 

GR meer dan geslaagd! 


