




 
ouderavond leerjaar 4 

 

• maandag 18 september  

• 20.00 centrale opening  
• Mevr. Marian Konijn teamleider Bovenbouw Beroeps 

• Mevr. Meeuwsen decaan Bovenbouw Beroeps 

 

• 20.30 Gesprek met de mentor  
• Zoveel mogelijk op de afdelingen! 

 



Informatieavond leerjaar 4  
 

 
  Algemene informatie leerjaar 4 

 
 Schoolexamen (SE) en Centraal examen (CE) 
 Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.) 

  
  LOB (mevrouw Irene Meeuwsen) 

 
  Invulling mentor 

 



Globale weekindeling / keuzedelen 





algemene informatie leerjaar 4 

• Stage leerjaar 4 van  
• 20 november t/m 1 december 

• Kerstgala 
• Start Centraal Examen vanaf 15 mei 
• Na t examen gezamenlijke (mentor) activiteit 
• Diploma avond Zaantheater donderdag 12 juli 

 



• In leerjaar 3 al gestart met P.T.A.  
 

• Kunstvakken afgesloten in leerjaar 3 
• moet met een voldoende zijn afgerond 

 
• Maatschappijleer (Ma) afgesloten in leerjaar 3 

• wordt met een cijfer afgesloten 
 

• Stage leerjaar 3 moet zijn afgerond 
 

• Twee keuzedelen afgerond in leerjaar 3 
 

• Verder met P.T.A. in leerjaar vier 
 



Examenjaar (twee)! 
• Drie periodes telkens afgesloten met SE week 

– Lesweek 10 (13 nov), 18 (22 jan) en 28 (9 april) 

 

• Voorbereiden op het examen vanaf week 29 

  

• Start centraal examen  lesweek 31 (15 mei) 

 

• Ouderavond n.a.v. SE I 12 en 13 december 
‘verplicht’ voor alle ouders! 



SE (P.T.A) en centraal examen 

• Het examen bestaat uit twee onderdelen; 
 School Examencijfer  
 Centraal Examen 

 
• Programma van Toetsing en Afsluiting 4e leerjaar 

• P.T.A. beschrijft opbouw van SE cijfers 
 

• Centraal examen met CPSE voor de profieldelen 
en centraal(digitaal)examen voor de AVO vakken 

 
 





 

 13 juni 2018 

 bekendmaken normering 

 uitslag 1ste tijdvak 

29 juni 2018 

Bekendmaken normering 

Uitslag 2de tijdvak 

Diploma avond donderdag 12 juli 2018 



 Regels bij het missen van een schoolexamen  
 

• Als de leerling  ziek is  moet er door de 
ouders/verzorgers (het liefst voor 08.30 uur) gebeld 
worden naar school 
 

• Wanneer de leerling weer beter is, dan moet hij/zij  
een brief inleveren, getekend door de ouders, waarin  
de reden voor afwezig staat 
 

• De leerling  mag dan het SE inhalen 
 



 Regels bij het te laat komen bij een schoolexamen 
 

• Als de leerling  te laat komt bij een schriftelijk of 
digitaal SE dan mag hij/zij nog binnen komen maar 
krijgt  geen extra tijd.  
 

• Te laat bij een luistertoets of een mondeling SE!  
     De leerling mag niet meer binnen komen en 
 de docent beslist in overleg met de 
 examensecretaris wat er gaat gebeuren. 

 



Op het diploma 
Nederlands 

 Engels 

maatschappijleer 

 lichamelijke opvoeding (voldoende/goed) 

 kunstvakken (voldoende/goed) 

 twee profielgebonden AVO vakken 

 het profielvak 

 (min.) vier beroepsgerichte keuzevakken 

 

 Plusdocument in ontwikkeling 

 Cijfer rekentoets KB op lijst / BB aparte bijlage 

 



Weging profielvak 



Beroepsgericht keuzevak (P.T.A.) 



• Alle eindcijfers tellen één keer mee in de 
uitslagbepaling 
 

• Geslaagd als het gemiddelde cijfer voor het CE ten 
minste voldoende is. (afgerond een 5,5 dus een 5,4 is gezakt!) 

 
• Nederlands eindcijfer 5 of meer 
• BB en KB de rekentoets is afgelegd 

 
• Voor KV1, LO een voldoende of goed 

 
• De leerling een LOB dossier moet hebben 

samengesteld 
 

Gezakt of Geslaagd 1 



Gezakt of Geslaagd 2 als 
 

 alle eindcijfers een zes of hoger 

 één eindcijfer een vijf en alle andere cijfers een zes 
of hoger 

 één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers 
een zes of hoger, waarvan ten minste één eindcijfer 
een zeven of hoger is 

 voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en 
voor de overige eindcijfers een zes of hoger waarvan 
ten minste vakken één eindcijfer een zeven of hoger  

 geen cijfer lager is dan een vier 

 



LOB in de vierde klas  

Decaan BBB: mevrouw Irene Meeuwsen 
Doel van LOB in de vierde klas: Begeleiding naar het MBO! 
• Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (LOB) op Compaen. 

 Kiezen juiste opleiding, begeleiding aanmeldtraject 
 Bezoeken van open dagen en beroepenmarkten 
 Eerstelijns: mentor- en LOB gesprekken 
 Tweedelijns: decaan 

• Inschrijven op een MBO vanaf 1 oktober 2017 (nieuwe wet MBO)! 
• Invullen van het Digitaal Doorstroom Dossier.  
• Informatie over alle activiteiten en open dagen worden per mail aan 

ouders verstuurd en kunt u terug vinden op onze website (Open 
Dagenkalender). 



Belangrijke activiteiten LOB  

• Studie Experience op 12 oktober 2017 

• Leerlingbezoekdagen op het MBO: 7 en 8 
december 2017 

• Bezoek Open Dagen (zie Open Dagen 
kalender) 

• Proefstuderen op het MBO.  

• Beroepenmarkt op het Trias vmbo: 25 januari 
2018 

 

 



filmpjes 

 

• www.compaenvmbo.nl 



gesprek met de mentor 

• B4A mevrouw Cindy Postma                         000 (rest.) 

• B4B de heer Ivar van de Dobbelsteen         002 

• B4C de heer Jacko Water                               007 

• B4D de heer Jan Piet de Jong    008 (BWI.) 

• K4A mevrouw Bo Zuijderwijk                       001 

• K4B mevrouw Barbara Askovic                     009 

• K4C mevrouw Mirella Pijlsma                       010 


