Sittard, 1 april 2020
Betreft: informatie schoolexamen laatste periode 4.2.2
Beste ouder(s)/verzorger(s) en 4e jaars leerlingen,

In dit bericht staan alle belangrijke data en feiten met betrekking tot de invulling van de
laatste periode van het schooljaar 2019 – 2020 en aanmelding vervolgopleiding.
Schoolexamen - centraal examen
Het ministerie heeft besloten dat het centraal examen dit schooljaar niet doorgaat en
leerlingen dit jaar een diploma kunnen behalen op basis van de resultaten van het
schoolexamen. Alle centrale examens komen te vervallen.
Het schoolexamen wordt in de komende periode conform het vastgestelde PTA afgerond. Op
30 maart heeft u van school een brief ontvangen over het inhaalprogramma. Het
inhaalprogramma bestaat uit alle openstaande werken van de voorgaande PTA’s.
Tot begin juni heeft school de ruimte om de schoolexamens af te ronden en daarmee te
voldoen aan het PTA. In de maand juni volgen de herkansingen conform de nog vast te
stellen landelijke slaag-, zakregeling. De toetsing van periode 4.2.2 gaat plaatsvinden
vanaf 7 mei. Op dit moment is de deadline nog niet bekend voor het aanleveren van de
schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing (slaag,-zakregeling) en hoe
de mogelijkheid op een herkansing wordt vormgegeven. Zodra het ministerie de regelgeving
hierover bekend maakt, wordt u daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
De school blijft door de verlenging tot en met de meivakantie gesloten met uitzondering van
de groep leerlingen die zijn uitgenodigd voor het inhaalprogramma. School houdt zich hierbij
aan de richtlijnen van het RIVM.
Inmiddels zijn wij al gestart met het inhalen van nog openstaande werken. Dit betreft alle
openstaande werken tot en met periode 4.2.1 inclusief het mondeling Nederlands. Op deze
manier zorgen wij ervoor dat het examendossier (t/m periode 4.2.1) van uw dochter / zoon
compleet wordt gemaakt voor de meivakantie (vóór 18 april).
Met het oog op het behalen van het diploma zijn een aantal zaken van belang:
1. Cijfers tot periode 4.2.1 inclusief mondeling Nederlands afronden voor de
meivakantie
Er mogen in periode 1 (4.1.1 + 4.1.2) en in periode 2 (4.2.1) geen “Inhaal-code(s)
in Magister staan. In Magister staat dan “Inh”. Alles moet ingehaald zijn voor de
meivakantie. Nogmaals, zonder compleet schoolexamen-cijfer (SE-cijfer),
geen diploma.

2. Profielwerkstuk
Je moet voor maandag 6 april het profielwerkstuk gemaakt en gepresenteerd
hebben. Leerlingen die leerjaar 4 doubleren, hoeven geen nieuw profielwerkstuk te
maken.
3. LOB
In het examenjaar 2019 - 2020 zal uw zoon/dochter minimaal 2 gesprekken moeten
voeren met de mentor/coach over loopbaanoriëntatie en - begeleiding. Uw zoon
dochter moet verslagen indienen van LOB-activiteiten conform het PTA. Zorg dat je
de LOB-verslagen bij jouw mentor inlevert uiterlijk op vrijdag 10 april.
4. Lichamelijke Opvoeding
Je moet ook minimaal een “voldoende” beoordeling voor Lichamelijke Opvoeding
(LO) hebben. Leerlingen die nog iets moeten inhalen voor het vak LO zijn hierover
geïnformeerd en moeten de opdracht uiterlijk inleveren op dinsdag 14 april.
5. KCKV
Ook voor dit vak geldt dat je minimaal een “voldoende” beoordeling moet hebben.
Betreffende leerlingen zijn hierover geïnformeerd en dienen de opdracht uiterlijk in te
leveren op vrijdag 3 april. Zonder KCKV, geen diploma!
Vervolgonderwijs en aanmelden vervolgopleiding
De aanmelddatum voor vervolgopleidingen is verplaatst van 1 april naar 1 mei.
Aanmeldingen die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen,
of worden op een wachtlijst geplaatst.
Met betrekking tot de aanmeldingsprocedure willen wij graag het volgende opmerken:
1. De leerling dient zich altijd digitaal aan te melden voor een MBO – vervolgopleiding.
Leerlingen die de overstap maken van 4 VMBO naar Havo 4 (Trevianum) kunnen op
school bij de decaan een aanmeldingsformulier afhalen. Het is dus van groot belang
dat de leerlingen hun inschrijving bijtijds regelen. Indien leerlingen niet aan de
gestelde criteria voldaan hebben, draagt de school voor de gevolgen hiervan geen
verantwoording!
2. Nadat je je digitaal hebt aangemeld voor een MBO - vervolgopleiding ontvang je
bericht om deel A van het digitaal doorstroomdossier in te vullen. Om een digitaal
doorstroomdossier in te vullen, ga je eerst naar www.digitaaldoorstroomdossier.nl
Alle eindexamenleerlingen hebben in het begin van dit schooljaar hierover een
persoonlijke brief met persoonlijke activatiecode ontvangen. Nadat je deel A hebt
ingevuld, vult jouw mentor deel B in. Zodra deel B is ingevuld, ontvang je een e-mail
dat je de akkoordverklaring in kunt vullen. Na het invullen van de akkoordverklaring
is het dossier afgerond en zichtbaar voor het MBO.
3. Het MBO kan je alleen uitnodigen voor een intakegesprek als je je zowel digitaal
hebt aangemeld als het digitaal doorstroomdossier helemaal hebt ingevuld en hebt
afgerond.
4. Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan tijdig contact op met de
decaan/mentor!

Planning
(ma) 6 april:
Profielwerkstuk gepresenteerd en beoordeeld
(di) 7 april:
Inhaalprogramma vakken aardrijkskunde, scheikunde, wiskunde en Frans
(wo) 8 april:
Inhaalprogramma vakken biologie, natuurkunde en Duits
(do) 9 april:
Inhaalprogramma Nederlands, economie en afname instroom PTA
(vr) 10 april:
LOB-dossier compleet en beoordeeld
Inhaalprogramma maatschappijleer, geschiedenis en Engels
(ma) 13 april:
Pasen
(di) 14 april:
Vervangende opdracht ingeleverd en het vak LO beoordeeld
(wo) 15 april:
KCKV compleet ingeleverd en beoordeeld
(wo) 15 april – vr(17) april:
Administratieve afhandeling inhaalprogramma
(ma) 20 april – (vr) 1 mei:
Meivakantie
(ma) 4 mei:
Geen lessen conform jaaragenda (lesvrij)
(di) 5 mei:
Bevrijdingsdag
(wo) 6 mei:
Voorbereiding PTA-week
(do) 7 mei – (do) 14 mei:
Afsluitende PTA-week (4.2.2)
(do) 7 mei:

lesuur 2

maatschappijleer

(vr) 8 mei:

lesuur 2 en lesuur 3
lesuur 5 en lesuur 6

wiskunde
geschiedenis

(ma) 11 mei: lesuur 2
lesuur 5 en lesuur 6

Duits
biologie

(di) 12 mei:

lesuur 2
lesuur 4 en lesuur 5

Frans
economie

(wo) 13 mei: lesuur 2
lesuur 4 en lesuur 5

Engels
natuurkunde

(do) 14 mei: lesuur 2 en lesuur 3
lesuur 5 en lesuur 6

scheikunde
aardrijkskunde

(ma) 18 mei:
Behaalde resultaten zijn vanaf 12.00 uur zichtbaar in Magister
(ma) 18 en (di) 19 mei:
Inhalen gemiste werken schoolexamen 4.2.2 volgens rooster (wordt te zijner tijd tijdig
bekend gemaakt)
(wo) 20 mei:
In de ochtend is de vaststellingvergadering van het schoolexamen. Tussen 12.00 uur en
13.00 uur krijgen alle kandidaten telefonisch bericht of zij wel of niet geslaagd zijn conform
de slaag-, zakregeling die nu nog niet bekend is. Diezelfde middag moeten alle kandidaten
tussen 14.00 uur en 15.00 uur hun voorlopige SE –lijst komen ophalen op afdeling 3.
Degenen die moeten herkansen of een cijfer willen verbeteren, krijgen hiervoor een
aanmeldingsformulier mee.
Toelichting:
In het examenreglement is opgenomen dat het de kandidaat is toegestaan bij de AVOvakken het PTA 4.1.2 en 4.2.2 te herkansen. Zoals iedereen weet, is PTA 4.1.2. inmiddels
afgerond. Wat het PTA 4.2.2. betreft kan de kandidaat middels een door school verstrekt
formulier (zie bijlage) aangeven of hij/zij van de herkansing gebruik wil maken. Dit formulier
dient uiterlijk woensdag 20 mei vóór 16.00 uur te zijn ingeleverd in lokaal 3.23 bij de
examensecretaris, de heer J. Thissen, en/of de afdelingsleider, de heer M. Lejeune.
(do) 21 mei:
Hemelvaartsdag
(vr) 22 mei:
Vrije dag
(ma) 25 mei:
13.00 – 15.00 uur: herkansing PTA 4.2.2
(di) 26 mei:
Informeren leerlingen resultaten herkansing vanaf 13.00 uur
(wo) 27 mei:
Herkansing van het vak maatschappijleer (gehele leerstof)
(do) 28 mei:
Uitslag herkansing maatschappijleer
(vr) 29 mei:
Vanaf 13.00 uur ophalen definitieve SE-lijst

School is in afwachting van de regelgeving van het ministerie op het gebied van de slaagzakregeling en de herkansingen en het eventueel aantekenen van beroep. Op het moment
dat deze bekend zijn, wordt u hierover geïnfomeerd.
Tot slot
Houd de komende tijd jouw leerling e-mail en Magister goed in de gaten. Het kan zijn dat we
nog iets van je nodig hebben. Reageer op de e-mail of op een afspraak in Magister!
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.
Veel succes met de afsluitende PTA’s
Met vriendelijke groet,

M. Lejeune,
afdelingsleider bovenbouw TL/GL

Bijlage 1
Herkansing PTA-toets 4.2.2 periode 7 mei – 14 mei schooljaar 2019 - 2020
Als je wilt deelnemen aan de herkansing PTA toets periode 7 mei – 14 mei, dan dien je dit
formulier uiterlijk op woensdag, 20 mei, vóor 16.00 uur persoonlijk in te leveren bij de
examensecretaris , de heer J. Thissen , en/of de afdelingsleider, de heer M. Lejeune in lokaal
3.23 .
Leerlingnummer

:

_________________________________________________

Naam

:

_________________________________________________

Vak

:

_________________________________________________

Docent

:

_________________________________________________

N.B.: Dit formulier hoef je niet in te leveren, als je niet deelneemt aan de herkansing.

De herkansing is op maandag 25 mei 2020
Maandag 25 mei 2020 13.00 – 15.00 uur:

Herkansing PTA toets
Lokaal 3e etage volgt

