Algemene informatie leerjaar 3 - 4 voor het schooljaar 2016 – 2017.
Het Programma van Toetsing en Afsluiting
Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing
en afsluiting (PTA) vast, dat betrekking heeft op de schooljaren van een kandidaat waarin het
examenreglement van toepassing is. In het PTA wordt in elk geval aangegeven welke
onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van
de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de
herkansing van het schoolexamen, alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer van het
schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.
Het volledige PTA voor klas 3 en 4 is na 1 oktober terug te lezen op de website van van
Maerlant.
Examenreglement
In dit reglement, dat geldt voor leerjaar 3 en 4, staan alle regels vermeld die een zo goed
mogelijk verloop van het examen kunnen bewerkstelligen. Het reglement komt tijdens de
algemene ouderavond in september aan bod en zal tevens met de leerlingen doorgenomen
worden. Tevens zal het reglement, tezamen met het PTA na 1 oktober op de internetsite van
van Maerlant, www.vanmaerlant.nl, worden gezet. Indien noodzakelijk, zijn exemplaren van
PTA en examenreglement op school ter inzage beschikbaar.
Jaarlijks stelt het bevoegd gezag, zo nodig, de lopende examenreglementen en/of PTA bij,
indien nieuwe regelgeving, wijzigingen in het vakprogramma en veranderende inzichten dit
noodzakelijk maken. In gevallen waarin het PTA niet voorziet, beslist de locatiedirectie.
Toetsweken klas 3 en 4
In het schooljaar 2016-2017 zijn voor klas 3 2 toetsweken gepland:



29 maart t/m 4 april 2017
3 t/m 6 juli 2017

Voor klas 4 is er 1 afsluitende toetsweek in het jaarrooster opgenomen:


29 maart t/m 4 april 2017

Herkansingsmogelijkheid Leerjaar 3 en 4
De herkansingsregeling ziet er op van Maerlant voor leerlingen van klas 3 en 4 als
volgt uit:
Alle leerlingen die de Basisberoepsgerichte- en Kaderberoepsgerichte Leerweg
volgen, krijgen 2 herkansingen per schooljaar aangeboden. Voor de leerlingen in
Gemengd/ Theoretische Leerweg zijn dit er 3.
In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat per vak vermeld, welke toetsen
herkanst mogen worden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de
herkansingen ligt bij de leerling en de vakdocent.




De herkansing moet door de leerling bij de vakdocent aangevraagd worden.
De inschrijving moet via Magister gedaan worden.
De herkansing is niet vakgebonden. Per vak mogen meerdere herkansingen
worden aangevraagd, rekening houdend met het totaal aantal
herkansingsmogelijkheden en de in het PTA aangegeven mogelijkheid tot
herkansen.
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Het hoogst behaalde cijfer telt mee voor het schoolexamen.
De herkansing geldt niet ter vervanging van ziekte e.d. Hiervoor moet de
leerling een aparte afspraak maken met de vakdocent.
De uiterlijke datum voor het maken van een afspraak bij de vakdocent
voor een herkansing is in het schooljaar 2016-2017:
Klas 4: vrijdag 7 april 2017
Klas 3: vrijdag 30 juni 2017
Na deze data worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.
Niet verschijnen bij het herkansen van een toets op het afgesproken tijdstip en
zonder geldige reden, betekent dat de herkansingsmogelijkheid vervalt en er
dus ook geen andere herkansing voor in de plaats aangevraagd mag worden.
Toetsen uit klas 3, komen in klas 4 niet meer in aanmerking voor een
herkansing.

Vakken met alleen schoolexamen
Maatschappijleer 1, Lichamelijke Opvoeding 1 en Kunstvakken 1 kennen alleen een
schoolexamen. De resultaten van deze vakken worden opgenomen in het examendossier.
Kunstvakken 1 moet in het derde leerjaar en LO 1 in het vierde leerjaar afgesloten zijn met
voldoende of goed. Indien deze vakken niet met voldoende of goed zijn afgesloten kan wel
worden deelgenomen aan de centrale examens maar kunnen slechts deelcertificaten
uitgereikt worden. Er mag dus geen diploma uitgereikt worden!
Deze vakken kunnen niet alsnog op het VAVO of MBO afgesloten worden; ze worden daar
niet aangeboden. Zonder diploma kan een leerling op het MBO in principe alleen instromen
in een opleiding niveau 1.
Maatschappijleer 1 wordt in het 3e leerjaar afgesloten met een eindcijfer. Dit cijfer telt
mee voor de slaag/zakregeling aan het einde van het 4e leerjaar.

Schoolexamencijfer
Het schoolexamencijfer is het cijfer, waarmee de kandidaat naar het centraal eindexamen
gaat. Dit cijfer is het gemiddelde cijfer van alle toetsen en opdrachten per vak, die over de twee
schooljaren in de bovenbouw gemaakt en beoordeeld zijn. Het schoolexamencijfer wordt op
tienden afgerond.

Weging van de schoolexamencijfers in leerjaar 4



De cijfers, welke behaald zijn voor onderdelen van het Schoolexamen in leerjaar 3 en
4, wegen mee voor de bepaling van het cijfer voor het Schoolexamen, zoals vermeld
staat in de afzonderlijke Programma's van Toetsing en Afsluiting.
Voor alle leerwegen geldt in het schooljaar 2016-2017:
Het gemiddelde van de cijfers behaald bij het Schoolexamen en het cijfer behaald bij
het Centraal Schriftelijk Eindexamen worden voor de bepaling van het eindcijfer
opgeteld en gedeeld door twee, dus: (1 x SE + 1 x CE) : 2 = Eindcijfer.
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Rekenexamen
In het schooljaar 2016 – 2017 zal het cijfer voor dit examen niet mee tellen in de zak/slaagregeling
Eerste afnameperiode
2F: 10 t/m 23 januari 2017

2ER: woensdag 18 en donderdag 19 januari 2017

Tweede afnameperiode
2F: 7 t/m 20 maart 2017

2ER: woensdag 15 en donderdag 16 maart 2017

Derde afnameperiode
2F: 29 mei t/m 9 juni 2017

2ER: woensdag 7 en donderdag 8 juni 2016

Draaiboek Eindexamens 2017
In april 2017 krijgen alle leerlingen die eindexamen doen een examendraaiboek, waarin alle
belangrijke zaken, afspraken en regels rondom het eindexamen vermeld staan. Dit draaiboek
zal tevens met de leerlingen doorgesproken worden en op de website van van Maerlant
geplaatst worden.

Centrale Eindexamens 2017
Alle examens worden op de locatie van van Maerlant afgenomen.
Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Eindexamen voor het vak Diensten en Producten wordt
in twee dagdelen afgenomen. De afnameperiode is van 5 t/m 13 april 2017. Tijd en dag van
afname worden t.z.t. aan de leerlingen medegedeeld.
Afnamemomenten Eindexamen
Van Maerlant neemt de eindexamens in de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
flexibel en digitaal af. Dit houdt in dat de school de examens mag inplannen op de voor de
leerlingen en de organisatie geschikte data, rekening houdend met de wet- en regelgeving.
De afnamedata die op diverse internetsites voor de eindexamens in de genoemde leerwegen
worden genoemd, zijn de afnamedata voor de papieren examens, welke dus niet gelden
voor de leerlingen van Maerlant.
De schriftelijke eindexamens voor de Gemengd/Theoretische leerweg zijn wel landelijk
vastgelegd en worden derhalve ook hieronder al genoemd.
Zie voor verdere informatie over de gang van zaken rondom de schoolexamens en het
centraal examen het eindexamenreglement en het examendraaiboek, dat in april 2017 wordt
uitgereikt.
De examens voor het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten worden in de
periode van 5 april t/m 13 april 2017 ingepland. De leerlingen krijgen tijdig door welke 2
dagdelen aan dit examen zal worden besteed. Het rooster voor de overige dagen in de
betreffende periode zal t.z.t. bekend worden gemaakt.
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Basisberoepsgerichte Leerweg (digitaal)
Datum
Afnamen starten na de meivakantie
2017, vanaf 8 mei.
Afnamemomenten van de digitale
examens per vak worden in april bekend
gemaakt.

Kaderberoepsgerichte Leerweg (digitaal)
Datum
Afnamen starten na de meivakantie
2017, vanaf 8 mei.
Afnamemomenten van de digitale
examens per vak worden in april bekend
gemaakt.

Gemengde en Theoretische Leerweg (Schriftelijk)
Datum
Vrijdag 12 mei
Dinsdag 16 mei
Dinsdag 16 mei
Woensdag 17 mei
Woensdag 17 mei
Donderdag 18 mei
Vrijdag 19 mei
Vrijdag 19 mei

Vak
Nederlands
Geschiedenis
Engels
Duits
Wiskunde
Economie
Aardrijkskunde
Natuur-Scheikunde 1

Tijd
13.30 – 15.30 uur
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur
13.30 – 15.30 uur
09.00 – 11.00 uur
13.30 – 15.30 uur

Centraal Examen Tweede Tijdvak 2017 voor de leerlingen in leerjaar 4
Het Tweede Tijdvak is voor leerlingen die, door welke omstandigheid dan ook, na het Eerste
Tijdvak nog niet geslaagd zijn. Het Tweede Tijdvak begint op maandag 19 juni 2017. Vakken
en data per vak zijn pas in maart 2017 bekend. Alle informatie betreffende het 2e tijdvak
wordt in het draaiboek voor de examens vermeld.
Uitslag 1e en 2e Tijdvak
De uitslag van het Centraal Eindexamen 1e Tijdvak 2017 is op woensdag 14 juni 2017.
De uitslag van het Centraal Eindexamen 2e Tijdvak 2017 is op vrijdag 30 juni 2017.
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Zak-/slaagregeling eindexamen VMBO in schooljaar 2016 – 2017.
In het examenreglement staat uitgebreid beschreven hoe de zak- /slaagregeling binnen het
VMBO is voor de leerlingen uit klas 4 die schooljaar 2016 – 2017 eindexamen gaan doen.
Sectorwerkstuk
Leerlingen die de Gemengde/Theoretische Leerweg volgen, dienen in klas 4 het
Sectorwerkstuk te maken. Dit is een verplicht onderdeel van het examenprogramma.
Het sectorwerkstuk wordt door de leerlingen op diverse locaties van het Koning Willem 1
College gemaakt en moet voldoende of goed worden afgerond. Meer informatie is aan de
leerlingen en ouders gegeven aan het begin van leerjaar 4. Voor een aantal leerlingen geldt
het bovenstaande niet. Zij vullen het sectorwerkstuk, na overleg met de contactpersoon op
van Maerlant, op een andere manier in.
Resultatenoverzicht
De leerlingen van leerjaar 3 en 4 krijgen 2 keer per jaar een resultatenoverzicht mee naar
huis.
Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking staat gepland voor donderdag 6 juli 2017. Dit onder voorbehoud. Meer
informatie hierover in de loop van het schooljaar.

Evt. wijzigingen in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het Examenreglement of
andere geplande data, zullen op de website van van Maerlant aan u worden
medegedeeld.

Léon van Geffen
Examencommissie
van Maerlant
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