
Welkom
Examenvoorlichting klas 4 

24 maart 19:00 uur



• Jacq Top, teamleider
• Nick Elzinga, examensecretaris

Presentatie

Examentip:
Geen afkortingen 
gebruiken



Agenda

• Examenvakken
• Belangrijke momenten
• De school
• Ouders
• Leerlingen
• Afronding SE
• Dag van het examen
• Digitale examens
• Zak/slaag regeling
• De uitslag/Diplomering
• MBO
• Emailadressen



Inhoud examenvakken over SE en CE
vak SE CE Eindcijfer

Nederlands X X X

Engels X X X

Wiskunde / Mask X X X

Biologie / Economie / Nask1 X X X

Beroepsgericht: Profielmodulen X X X

Beroepsgericht: Keuzevakken X X

Lichamelijke Opvoeding X X

Maatschappijleer X X

Kunstvakken X X

Rekentoets X

LOB X



Belangrijke momenten 

• April Oefenen met Facet
• 12 april Rekentoets
• 14 april Herkansingen
• 19-20 april Mondeling Engels
• 22 april Bepaling cijfers SE, 23 April, inleveren beroep
• 10 mei SE cijfers definitief
• 25 mei Start CE
• 16 juni Uitslag examen
• 25 juni Herkansingen
• 7 juli Diplomering
• 13 juli Inleveren boeken en kluissleutel



De School

• Examenboekje 
• Examentrainingen 2 x Facet in examenlokaal
• Na de meivakantie, zoveel mogelijk les
• Examentrainingen voor CE, 2 x per vak
• CE datums bekend, staan in magister en boekje
• Examentraining per vak verplicht
• Corona: zie website school en magister

Examentip:
Maak je werk met 
aandacht



U als ouders/verzorgers

• Controle op openstaande SE onderdelen in Magister
• Leerling stimuleren, positief zijn
• Overzicht bewaken
• Maken samen een planning
• Op tijd laten leren
• Laat uw zoon/dochter de examenstof aan u uitleggen
• Zorg voor ontspanning
• Thuis helpen met examentraining
• Samen nakijken, leerzaam



De leerling :

• Zelf verantwoordelijk voor afronding SE onderdelen
• Oefenen van oude examens
• Maak een lijstje met vragen voor de docent
• 30 minuten leren, 15 minuten ontspannen 
• Maken samen met ouders een planning
• Examens gaan voor werk, afspraken maken met het werk
• Op tijd naar bed, voldoende slaap

Examentip:
Let op spelling en 
grammatica



Afronding SE

• Inhaalwerk: eigen verantwoordelijkheid
• Herkansingen, kies bewust, let op wegingen

• Afronding SE is voorwaardelijk om deel te mogen nemen 
aan het examen

• 22 april brief met SE cijfers

• 10 mei is definitieve vaststelling SE cijfers



De dag van het examen

• Op tijd uit bed, goed ontbijt
• Tas pakken, pennen in orde
• Vervoer goed regelen, rekening houden met OV, 

files, bandenspanning fiets etc.
• Minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig
• Flesje water mee
• Ziekte: bellen met teamleider 0317-466599
• Te laat? Max 30 minuten, geen extra tijd

Examentip:
Schrijf of tp
duidelijk



Digitale examens: Facet

CSPE minitoetsen

CE centrale examens

www.Oefenen.facet.onl

http://www.oefenen.facet.onl/






Zak/slaagregeling: Eindcijferbepaling

Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het SE en het 
CE, afgerond op een geheel cijfer. 

Voorbeeld:
> 5,45 wordt een 5
> 5,50 wordt een 6 

Voorbeeld:
Stel voor Nederlands: SE een 7,4 en CE een 5,3
Dan is het gemiddelde: (7,4 + 5,3) : 2 = 6,35. 
Het eindcijfer wordt afgerond op een 6.



Zak/slaagregeling: opmerkingen

• LO heeft geen CE, cijfer wordt omgezet in O, V of G op de eindlijst

• KV heeft geen CE, cijfer wordt omgezet in O, V of G op de eindlijst

• MA (afgerond in leerjaar 3) heeft geen CE, cijfer van het SE is cijfer CE 
afgerond op een geheel cijfer op de eindlijst

• Rekentoets heeft geen CE, cijfer wordt direct afgerond op een geheel cijfer. 
Telt niet mee in de zak en slaagregeling

• Keuzevakken Beroepsgericht moeten minimaal met het cijfer 4.0 zijn 
afgesloten



1. Het gemiddelde van de CE moet 5,5 of hoger zijn.
2. LO en KV moet ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
3. Het eindcijfer (gem. SE en CE) van het vak NE is een 5 of hoger
4.      De leerling mag eventueel 1 vak laten vallen, geen NE
5.      De eindcijfers moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt max. één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, 

waarvan er tenminste één 7 of hoger is, of
- Je hebt maximaal twee 5-en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, 

waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
- Geen eindcijfer is 3 of lager

Zak/slaagregeling: 5 eisen om te slagen



Uitslag

• Woensdag 16 juni Uitslag examen, mentor belt na   
14.00 uur

• Donderdag 17 juni Ophalen cijferlijst om 12.15 uur

• Donderdag 17 juni Afgewezen leerlingen komen met 
ouders op school, i.v.m. herkansing

• Vrijdag 2 juli Uitslag herkansingen

• Woensdag 7 juli Diplomering, uitnodiging volgt



Diplomering in stijl



Na het vmbo: MBO

• Een goede keuze maakt u samen
• MBO = een ROC
• BOL of BBL
• Niveau 2, 3 of 4
• Begeleiding door de mentor en decaan
• Invullen DDD in Intergrip
• Inschrijving op MBO/ROC voor 1 mei 2021



• 4 D&P:  nbos@pantarijn.nl
eweterings@pantarijn.nl

• 4 E&O:  aveer@pantarijn.nl
• 4 PIE:    skersten@pantarijn.nl
• 4 Z&W:  rvries@pantarijn.nl

Examensecretaris:
Nick Elzinga nelzinga@pantarijn.nl

Teamleider
Jacq Top jtop@pantarijn.nl

Emailadressen 

mailto:nbos@pantarijn.nl
mailto:eweterings@pantarijn.nl
mailto:aveer@pantarijn.nl
mailto:skersten@pantarijn.nl
mailto:rvries@pantarijn.nl
mailto:nelzinga@pantarijn.nl
mailto:jtop@pantarijn.nl


Belangrijke momenten  

• april Oefenen met Facet examenprogramma
• 12 april Rekentoets, laatste kans
• 14 april Herkansingen 2 x
• 19 april Mondeling Engels
• 21 april Bepaling cijfers SE
• 23 april Aangeven afwijkend CE en/of inleveren beroep 

SE cijfer
• 10 mei SE cijfers definitief
• 25 mei Start CE
• 16 juni Uitslag examen
• 25 juni Herkansingen
• 7 juli Diplomering
• 13 juli Inleveren boeken en kluissleutel



Einde presentatie, ruimte voor vragen
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