Programma van Toetsing en Afsluiting
leerjaar 3-4

2018-2019
Basisberoeps leerweg
Kaderberoeps leerweg
Leerwerktraject
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg MAVO
1

Inhoudsopgave
Algemeen Deel Programma van toetsing en afsluiting (PTA) ........................................................................ 3
Begrippenlijst: ............................................................................................................................................ 3
Samenvatting Examenreglement Atlascollege ........................................................................................... 4
Indeling van het eindexamen: schoolexamen, centraal examen en landelijk examen (artikel 4a) ........ 4
Inhoud van het examen (artikel 4b) ....................................................................................................... 4
Afname van de examens (artikel 10) ..................................................................................................... 4
Toelating tot het examen, start en afsluiting schoolexamen (artikel 5) ................................................. 4
Onregelmatigheden (artikel 11) ............................................................................................................. 4
Beroep (artikel 12) ................................................................................................................................. 4
Verhindering (artikel 14) ........................................................................................................................ 4
Klachtencommissie schoolexamen en klachten m.b.t. het centraal examen (artikel 14) ...................... 4
Vaststelling uitslag eindexamen (artikel 16) .......................................................................................... 4
Regels aan de hand waarvan de uitslag van het examen wordt vastgesteld (artikel 17a) ..................... 4
Herkansing centraal examen (artikel 18a) ............................................................................................. 4
Herkansing schoolexamen (artikel 18b) ................................................................................................. 5
Diploma’s, certificaten en cijferlijsten (artikel 20) ................................................................................. 5
Aanvullende bepalingen Examenreglement .............................................................................................. 5
Toegestane hulpmiddelen vmbo 2018-2019 ............................................................................................. 6
Belangrijke gegevens 2018-2019 ............................................................................................................... 7
Totstandkoming Examencijfer ................................................................................................................... 8
Datumoverzicht ......................................................................................................................................... 8
Eerste tijdvak 2018 centrale examens ................................................................................................... 9
Bekendmaking N-termen ........................................................................................................................... 9

2

Algemeen Deel Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
Begrippenlijst:
BWI - Het profiel Bouwen, Wonen en Interieur.
CvTE – College voor Toetsing en Examens
Cse – Centraal Schriftelijk Examen
Cspe – Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
MVI - Het profiel Media, Vormgeving en ICT
PIE – Het profiel Produceren, Installeren en Energie
PTA – Programma van Toetsing en Afsluiting
Repeterende toetsen – In deze toetsen wordt de huidige kennis getoetst van de cumulatieve leerstof.
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Samenvatting Examenreglement Atlascollege
In het examenreglement staan de rechten en plichten van de kandidaten vermeld. Het examenreglement
van SG De Triade is eenzelfde als van het Atlascollege, verder in deze tekst als ‘examenreglement’. De
belangrijkste bepalingen zijn hieronder opgenomen. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten
ontleend worden. Het examenreglement ligt ter inzage op de administratie van de locatie. De onderdelen
en inhoud van het examenprogramma die worden getoetst in het schoolexamen staan vermeld in het
vakgedeelte van het PTA.
Indeling van het eindexamen: schoolexamen, centraal examen en landelijk examen
Zie artikel 4a van het examenreglement voor de indeling van het eindexamen.
Inhoud van het examen
Zie artikel 4b van het examenreglement voor de inhoud van het examen.
Toelating tot het examen, start en afsluiting schoolexamen
Zie artikel 5 van het examenreglement voor de toelating, start en afsluiting van het eindexamen.
Afname van de examens
Zie artikel 10 van het examenreglement voor de wijze van afname van het eindexamen.

Onregelmatigheden
Zie artikel 11 van het examenreglement voor zaken omtrent onregelmatigeheden.
Beroep
Zie artikel 12 van het examenreglement voor de wijze waarop in beroep kan worden gegaan.
Verhindering (artikel 14)
Zie artikel 14 van het examenreglement voor zaken omtrent verhindering.
Klachtencommissie schoolexamen en klachten m.b.t. het centraal examen (artikel 14)
Zie artikel 14 van het examenreglement voor klachtencommissie schoolexamen en klachten m.b.t.
centraal examen.
Vaststelling uitslag eindexamen
Zie artikel 16 van het examenreglement voor de vaststelling uitslag eindexamen.
Regels aan de hand waarvan de uitslag van het examen wordt vastgesteld (artikel 17a)
Zie artikel 17 van het examenreglement voor de regels aan de hand waarvan de uitslag van het
examen wordt vastgesteld.
Herkansing centraal examen (artikel 18a)
Zie artikel 18a van het examenreglement voor de herkansing centraal examen.
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Herkansing schoolexamen (artikel 18b)
Zie artikel 18b van het examenreglement en de aanvullende regels van het examenreglement in dit
algemeen deel van het PTA voor de herkansing schoolexamen.
Diploma’s, certificaten en cijferlijsten (artikel 20)
Zie artikel 20 van het examenreglement voor diploma’s, certificaten en cijferlijsten.

Aanvullende bepalingen Examenreglement
In het examenreglement staan de rechten en plichten van de kandidaten vermeld. Het examenreglement
van SG De Triade is eenzelfde als van het Atlascollege, verder in deze tekst als ‘examenreglement’
aangehaald. Hieronder volgt een opsomming van enkele aanvullingen op het examenreglement.
-

-

-

-

Repeterende toetsen moeten voldoende worden afgesloten.
Binnen het PTA van PIE, BWI en MVI staat alle keuzeonderdelen vermeldt. Kandidaten die PIE,
BWI en MVI volgen, dienen 4 keuzeonderdelen af te ronden binnen het PTA. Voor elke richting is
reeds vastgesteld om welke keuzeonderdelen dit betreft.
Indien een kandidaat een praktische opdracht niet tijdig inlevert, worden de ouders/verzorgers
geïnformeerd door de vakdocent waarbij een nieuwe eindtijd/datum wordt vermeld. Indien de
kandidaat wederom het werk niet tijdig inlevert, zal de vakdocent de casus aan de
examencommissie voorleggen omtrent de definitieve becijfering.
In geval van onregelmatigheden (bijv. fraude, spieken etc), worden de ouders/verzorgers
geïnformeerd door de vakdocent en wordt de casus vervolgens voorgelegd aan de
examencommissie omtrent de definitieve becijfering.
Betreft de herkansing schoolexamen (artikel 18b); voor de kandidaten is per periode één
herkansing mogelijk van een toets of schoolexamen. Deze dient uiterlijk drie dagen voor aanvang
van de herkansing door te worden gegeven aan de mentor van de kandidaat. Het
herkansingsmoment is opgenomen in de jaarplanning van de locatie. De herkansing zal worden
afgenomen op eenzelfde wijze als de te herkansen toets.
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Toegestane hulpmiddelen vmbo 2018-2019
Zie examenblad.nl.
vak

leerweg

hulpmiddel

Alle vakken

Alle leerwegen Basispakket, bestaande uit:
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- geometrische driehoek
- vlakgum
- elektronisch rekenapparaat (CvTE goedgekeurd)

Alle schriftelijke
examens

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands

Papieren cse’s
Nederlands

Alle leerwegen Voorbeeld briefsjabloon Nederlands (CvTE goedgekeurd)

wiskunde

Alle leerwegen Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een
windroos
Roosterpapier in cm2

nask 1, nask 2

Alle leerwegen BINAS (CvTE goedgekeurd)

cspe beroepsgericht en
cpe beeldend

BB, KB en GL
(cspe), GL en
TL (cpe
beeldend)

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen,
gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische
opdrachten van het cspe wordt elk jaar in de instructie voor
de examinator meegedeeld. Het gebruik van een
woordenboek Nederlands is bij deze praktische examens
niet toegestaan.
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Belangrijke gegevens 2018-2019
1.

De samenstelling van de examencommissie luidt als volgt:
Dhr. J. Adels

Voorzitter

Mevr. J. Dijkstra

Adj. directeur

Dhr. I. Elzenaar

Secretaris

Aangevuld met:
De mentoren van de examenklassen.

2.

Kandidaten kunnen in beroep gaan tegen de uitslag van onderdelen van het schoolexamen. Het
beroep wordt behandelt door de klachtencommissie.
-

De klachtencommissie bestaat uit de examencommissie aangevuld met twee docentexaminatoren
die het beroep behandelt tegen de uitslag van enig onderdeel van het schoolexamen.
De klachtencommissie schoolexamen bestaat uit de locatiedirecteur (Jan Adels, tevens voorzitter
klachtencommissie), adjunct-directeur Jeanine Dijkstra, examensecretaris Ies Elzenaar,
docentexaminator Sander Middelbeek, docentexaminator Maggy van Pooij. Zie artikel 14 van het
examenreglement.

Klachten dienen binnen een week na behandeling van het werk schriftelijk ingediend worden bij
de locatiedirecteur

3.

Het rooster voor het schoolexamen en het centraal en/of landelijk examen staat vermeld in het
datumoverzicht. Het overzicht staat in de jaaragenda op de site van de school. In het
datumoverzicht staan ook de data van de schoolexamenperiode.
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Totstandkoming Examencijfer
Het voortschrijdend gemiddelde van de cijfers van leerjaar 3 vormt één derde van het schooleindcijfer.
Het voortschrijdend gemiddelde van de cijfers van leerjaar 4 vormt twee derde van het schooleindcijfer.
Bepaling Schoolexamencijfer:
(eindcijfer leerjaar 3) + 2x (eindcijfer leerjaar 4)
3
Bepaling diplomacijfer :
(gemiddelde Schoolexamencijfer) + (onafgerond Centraal Examencijfer)
2

Profielwerkstuk
De leerlingen zijn vrij een onderwerp te kiezen en krijgen een akkoord van de begeleider.
De aanpak is beschreven in het handleiding en logboek dat de leerlingen uitgereikt krijgen.
Presentatievorm is vrij; duur maximaal 15 minuten. Leerlingen presenteren voor klasgenoten en
begeleider en mentor. Leerlingen maken het profielwerkstuk met z’n tweeën of drieën.
Het profielwerkstuk:
Studielast: 20 uur
Beoordeling:

Procesbeoordeling maximaal 25 punten
Productbeoordeling maximaal 25 punten
Presentatie maximaal 50 punten.

Cijfer presentatie ( aantal punten gedeeld door 5 , dit moet voldoende zijn)
Cijfer product en proces, aantal punten gedeeld door 5, dit moet voldoende zijn)
Cijfer profielwerkstuk: (cijfer presentatie + cijfer Proces/product) : 2
Profielwerkstuk moet minimaal met een voldoende afgerond zijn
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Datumoverzicht
In de jaarplanning van de locatie is een datumoverzicht van de schoolexamens en eindexamens terug te
vinden.
Centrale examens 2019
Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) zal op 1 april 2019 starten. Het Centraal examen
Eerste tijdvak zal starten op 9 mei 2019. Het rooster zal in maart 2019 en de definitieve versie in juni 2019
bekend gemaakt worden. Het rooster wordt bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Bekendmaking N-termen
Eerste tijdvak
Voor VMBO worden de N-termen van het eerste tijdvak bekendgemaakt op woensdag 12 juni 2019 om
8.00 uur.
Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken
De definitieve N-termen van de beroepsgerichte vakken worden bekendgemaakt op woensdag 5 juni 2019
om 8.00 uur.
Tweede tijdvak
De N-termen voor het tweede tijdvak worden bekendgemaakt op vrijdag 28 juni 2019 om 8:00 uur.
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