Trinitas Gymnasium
Welkom ouder(s)/verzorger(s)
van onze leerlingen uit
Gymnasium leerjaar 4

Alle relevante informatie
van deze avond en de
presentatie is op de site van
Trinitas Gymnasium
beschikbaar!
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Het examenreglement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee delen; algemeen en locatie specifiek
Rechten en plichten van/voor alle partijen
Wat te doen bij afwezigheid, ziekte e.d.
Te laat komen
Beroepsprocedure
Bevorderingsnormen
Vrijstellingen
Herkansingsregeling
Uitslagregeling
En nog veel meer . . .
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Het PTA (programma van toetsing en afsluiting)
• Algemeen
– alle vakken
– profielwerkstuk
– uitleg van de
onderdelen in het pta
– handleiding voor
bronvermeldingen

• Per vak
– periodisering
– stofomschrijving
– studielasturen
– toets status
– schoolexamens
– gewicht
– toetsvorm
– lengte van de toets
– andere producten
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PTA GYMNASIUM AARDRIJKSKUNDE
Aanmaakdatum G4: 01-07-2018

SLU: 440
Auteur(s): Rtt

COHORT 2018, leerjaar 4: 2018-2019, leerjaar 5: 2019-2020, leerjaar 6: 2020-2021.

Periode Onderdeel

Vorm

Tijd SLU's

G4-1

Wereld Arm en rijk H1
Wereld Arm en rijk gehele domein

S
S

45'
90'

25
25

1

1
1

G4-2

Wereld Globalisering H1,2

S

45'

35

2

1

G4-3

Wereld Globalisering H3,4
Vaardigheidsopdracht eigen omgeving
met ict gebruik in geografische
informatiesystemen

S

90'
---

35

2

1

6

1

1

G4-4

Aarde Klimaatvraagstukken H1
Aarde Klimaatvraagstukken
gehele domein

S
S

45'
90'

25
25

1

1
1

G5 en 6

X

X

X

264

27

X

Ws

Weging van de toetsen
SE
Overgang
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" Gewogen en voortschrijdend "
Gewogen: het cijfer telt met
een bepaald gewicht mee in
de berekening van het
gemiddelde (eindcijfer)
Voortschrijdend bij SE's:
het cijfer telt mee gedurende de gehele
bovenbouwperiode van 3 leerjaren
Voortschrijdend bij overgangstoetsen: het
cijfer telt mee gedurende één leerjaar
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Het eerste onderdeel in leerjaar 4
opbouw van het overgangsdossier (1 leerjaar)
• Overgangstoetsen (alle cijfers)
– van alle vakken van de leerling
– van alle toetsen:
– schriftelijk
– mondeling
– praktische opdrachten
– portfolio’s
– andere producten
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Het tweede onderdeel
opbouw van het ExamenDossier (3 leerjaren)
•SCHOOLEXAMEN (= SE/ED)
–
–
–
–
–
–
–
–

Alle vakken van de leerling
Per vak een selectie van toetsen
Schriftelijke toetsen
Mondelinge toetsen
Praktische opdrachten
Portfolio’s
Andere producten
Profielwerkstuk
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Status van toets of product
• Telt altijd mee in het overgangseindcijfer en
• soms ook in het schoolexameneindcijfer
(= examendossier)
• Verplichte deelname; moet worden ingehaald
• ALLEEN herkansing voor examendossiertoets
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Waar mag de herkansing voor worden ingezet?
PTA GYMNASIUM DUITS fictief
Periode Onderdeel
G4-1

G4-2

Vorm

Tijd SLU's

S
Wv

45'
---

35
10

S
Wv

90'
---

35
10

S
Wv

90'
---

35
10

Spreektoets in tweetallen
Taaldossier incl. literatuur

M
Wv

30'
---

35
10

X

X

X

300

Neue Kontakte Kapitel 1
Schriftelijke toets grammatica / idioom /
woordenschat
Taaldossier

G5 en 6

1
0,25
1

2
0,25

1

2
0,25

1

2
0,25

8

X

Neue Kontakte Kapitel 3
Vaardigheden: Lezen / luisteren
Taaldossier

G4-4

Weging van de toetsen
SE
Overgang

Neue Kontakte Kapitel 2
Vaardigheden: Lezen / luisteren
Taaldossier

G4-3

SLU: 480

Neue Kontakte Kapitel 4

Niet herkansbaar

Wel herkansbaar

Geen herkansing in periode 4
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Herkansingsregeling
• 1x in resp. p1 en 2 / 2x in p3 / 0x in p4; hoogste cijfer telt
• Examendossiertoets inhalen door herkansen
• Overgangstoets 1x inhalen mag zonder herkansen
• Alleen een gehele toets is herkansbaar, geen delen
• Overgangstoets is niet herkansbaar
• Maximaal 2x inzetbaar voor één vak per schooljaar
• Herkansingen kunnen niet opgespaard worden
• Er is 1 herkansingsafname per periode; BIJ
AFWEZIGHEID VERVALT DIT RECHT !
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Overgangstoetsen inhalen
• Overgangstoetsen kennen geen herkansing
• Binnen 1 week na eerste afname afspraak maken
• Overgangstoetsen worden centraal ingehaald op
vaste momenten in het schooljaar
• Steeds op 9e en 10e lesuur, diverse dagen
• Bij afwezigheid het cijfer 1,0
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G4 in de jaarcyclus
•
•
•
•

Periode 1: alle toetsen worden in de les gemaakt
Periode 2: toetsen in de les en een lesvrije SE periode
Periode 3: toetsen in de les en een lesvrije SE periode
Periode 4: toetsen in de les en een lesvrije SE periode

• Inhalen of herkansen van SE toets op een deel van de
lesdag; start 8.30 uur; geen lesvrij
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Jaarcyclus in 2018-2019
• SE-1 (05-11 / 12-11)

- herkansen of
inhalen: 30-11; 8.30u

• SE-3 (05-04 / 12-04)

- herkansen of
inhalen: 21-05; 8.30u

• SE-2 (28-01 / 04-02) • SE-4 (24-06 / 28-06)
- herkansen of
inhalen: 07-03; 8.30u

- geen herkansen
- wel inhalen: 01-07
• SE4 inhalen valt onder
herkansingsregeling !
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Periodecyclus in 2018-2019
Cyclus van SE periode 1 (van totaal 4 SE perioden) in leerjaar 4
Informatie-avond G6

20-09-18 19.30 uur

Informatie-avond G5

26-09-18 19.30 uur

Informatie-avond G4

02-10-18 19.30 uur

SE1-week G56

05-11-18 t/m 12-11-18

Inleveren opdrachten / pws G6 fase 4

06-11-18 16.00 uur

Verzoeken indienen voor de examencommissie G456

26-11-18 13.00 uur

Examencommissievergadering G456

27-11-18 10.45 uur

Opgave voor inhalen en herkansen G456

27-11-18 13.00 uur

Inhalen en herkansen periode 1 G456

30-11-18 08.30 uur
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Vakken met een korter
curriculum
•
•
•
•

Filosofie algemeen- leerjaar 5
Levensbeschouwing - leerjaar 4
Maatschappijleer - leerjaar 5 en 6-2
Profielwerkstuk - leerjaar 5-2 en 6

Alle andere vakken - leerjaar 4 t/m 6
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Vakken zonder centraal examen
•
•
•
•
•
•
•

Informatica
Filosofie algemeen*
Levensbeschouwing*
Profielwerkstuk*
Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer*
Wiskunde D

* = onderdeel van het combinatievak en combinatiecijfer

Trinitas Gymnasium

Vak met of zonder centraal examen
100% of 50% eindcijfer

50% eindcijfer

• SCHOOLEXAMEN (SE)
• CENTRAAL EXAMEN (CE)
– Alle vakken
– Meeste vakken
– Schriftelijke toetsen
– Schriftelijke toetsen
– Mondelinge toetsen
– Praktische opdrachten
– Portfolio’s
– Andere producten
– Profielwerkstuk
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Combinatievak

(1 vak met 1 eindcijfer)
• Maatschappijleer (wettelijk)
• Profielwerkstuk (wettelijk)
• Levensbeschouwing/filosofie algemeen
(schoolbeleid)
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Berekening eindcijfer
combinatievak
Ieder van de 3 onderdelen wordt op een
heel getal afgerond
Het rekenkundig gemiddelde van deze
hele cijfers wordt op een heel getal
afgerond
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Bevorderingsnormen
Primaire eisen, zoals bij examen:
•
•
•
•
•

Alle vakprogramma’s zijn afgerond
Portfolio’s van het profieldeel in orde
Profielwerkstuk is beoordeeld
Lo is beoordeeld met voldoende of goed
Geen SE eindcijfer lager dan 4 (ook niet
voor een onderdeel van het combinatievak)
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Bevorderingsnormen 1 (van 2)
Eisen geldend bij de overgangscijfers:
•
•
•
•
•
•

Alle eindcijfers minimaal 6; of
Eén 5, rest 6 of meer; of
Eén 4, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; of
Twee keer 5, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; of
Eén 4, één 5, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; en
Maximaal één onvoldoende voor de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde en niet lager dan 5.
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Bevorderingsnormen 2 (van 2)
Eisen bij de cijfers in het examendossier:
De leerling is bespreekgeval als . . .
• één of meer van de afgeronde SE cijfers lager is dan 4 of
• het gemiddelde van de niet afgeronde SE cijfers lager is dan
5,5 of
• 3 of meer op hele getallen afgeronde SE eindcijfers
onvoldoende zijn
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Nieuw; de rekentoets
•
•
•
•
•
•

(1 van 2)

Start in leerjaar 5
Rekentoets heeft de status van examen
Toetsdeelname is verplicht; geen keuze
Toets wordt geheel afgenomen op de computer
Cito berekent het cijfer (heel getal)
Niek Admiraal organiseert de rekentoets
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Nieuw; de rekentoets

(2 van 2)

• 3 herkansingsmogelijkheden naar vrije keus;
geen koppeling met andere herkansingsregelingen
• In leerjaar 5 1x afname rekentoets en 1x
herkansing / in leerjaar 6 2x herkansing
• Hoogste cijfer telt
• Rekencijfer komt op de cijferlijst bij het diploma
• Telt niet mee in overgaan of zak/slaagregeling
• Telt niet mee in cum laude regeling
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Nieuw; filosofie algemeen (fil)
•
•
•
•
•
•

Schoolbeleid
Vanaf schooljaar 2014-2015 ingevoerd
Aangeboden in leerjaar 5; 2 lesuren per week
Verplicht voor iedere leerling
Telt mee in het overgangscijfer
Telt mee in het combinatiecijfer (=ED) als
onderdeel van levensbeschouwing
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Nieuw; filosofie (fi)
•
•
•
•
•
•

Schoolbeleid
Vanaf schooljaar 2017-2018 ingevoerd
Examenvak met eindexamen
Als verbredingsvak te kiezen
Telt mee in het overgangscijfer
Telt mee in het examendossier
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Judicium cum laude
• Toekenning “CUM LAUDE” voor het eerst in de
zakslaagregeling bij het CE 2016
• “CUM LAUDE” komt op het diploma te staan,
niet op de cijferlijst
• Het niet afgeronde gemiddelde eindcijfer van
alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling
is 8,0 of hoger (7,99 mag dus niet)
• Geen vak lager dan hele cijfer 7
• Verbredingsvak mag meetellen. Moet niet.
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Waar is alles terug te vinden?
o Ouders:
www.hetbaken.nl en onder doorklikken naar >>
Trinitas Gymnasium >> Leerlingen>> (School)Examens
www.examenblad. nl (officiële site van de overheid)
o Leerlingen:
• It’s learning https://trinitasgymnasium.itslearning.com/Index.aspx
• Op de roosterborden in school
• Op het mededelingenbord in de aula
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De examensecretaris
Theo

Roet
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