
 

Ouder-informatieavond 
klas 4 - vmbo bl/kl

20 september 2022



Programma (20:00 -20:45 uur)
● Doel van de avond
● Gewenst gedrag
● Maatwerk
● Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)
● Uitleg over PTA en examenreglement
● Dyslexie
● Vragen via chat
● Afronding

Welkom



 

Doel: Specifieke informatie geven die 
belangrijk zijn voor dit examenjaar zoals 
o.a. maatwerk, LOB en het examendossier.

Doel van de avond



 

Peter Bos
Mentor 

Gewenst gedrag en Maatwerk



 

Gewenst gedrag

➢ Leerklimaat verbeteren

➢ Duidelijkheid voor 
leerlingen én docenten

➢ Dubbele bel -> te laat 
komen

➢ Ongeoorloofd afwezig 
-> terugkomuur



 

Maatwerk

➢ Alle AVO vakken bieden maatwerk

➢ In leerjaar 3 en 4 alleen intensieve 
begeleiding. Leerling kan uitgenodigd 
worden door de docent, maar ook zelf 
aangeven er gebruik van te willen maken.



 

Tim Bijpost
LOB / Decanaat

Loopbaanoriëntatie



 

Loopbaanoriëntatie- en 
begeleiding



Leerlingbezoekdagen MBO
(3 en 4 november 2022)

Leerlingpresentatie   
 (28, 30  november  en 1 
december 2022)

Beroepsgeoriënteerde stage
(5 t/m 16 december 2022)

Herfst

Kerst

Thuisopdracht: Bezoek 
een MBO
(januari/februari 2023)

Voorjaar

Plusdocument invullen
(maart/april  2023)

Leerling-oudergesprek    
(13 t/m 15 maart 2023)
              

Mei

Centraal Examen
 (mei/juni 2022)

Loopbaandossier eindgesprek 
(april 2023)

Ouder informatieavond 
(20 september 2022)

Zomer

Zomer

LOB-activiteitenkalender

klas 4 vmbo bl/kl - 2022/2023



Leerlingbezoekdagen

➢ Donderdag 3 en vrijdag 4 november
➢ De leerlingbezoekdagen zijn verplicht (PTA 

onderdeel LOB).

Op 29 september krijgt de leerling via de mail een 
startmail.
➢ 29 september t/m 5 oktober oriëntatie op de 

leerlingbezoekdagen.
➢ Vanaf 6 oktober aanmelden met link in startmail.
➢ aanmelden t/m 13 oktober
➢ Je mag eenmalig wisselen van opleiding.



Leerlingbezoekdagen

Maandag 31 oktober ontvangt de leerling een 
bevestiging met de datum en de tijd waarop je 
wordt verwacht.

Het eventuele vervoer is op eigen kosten.



Stage

➢ De stage is van 5 t/m 16 december.
○ minimaal 30 uur per week 

verdeeld over vijf dagen in de 
week.

➢ Stage aanmelden via stagewebsite 
(te vinden via het leerlingportaal).

➢ Stage aanmelden tot uiterlijk 16 
november.

➢ Stage afronden door het inleveren 
stageboek en eindopdracht (verplicht 
PTA onderdeel).

Doel van de stage:

de leerlingen krijgen door middel 

van de beroepsstage een 

beeld/indruk in welke 

werkrichting zij in de toekomst  

willen gaan werken.



Open dagen

➢ Thuisopdracht: Bezoek een MBO-school

Document met overzicht van alle open dagen van 
de MBO-scholen in Noord-Holland. De mentor 
stuurt dit overzicht naar de leerlingen.
Overzicht is beschikbaar op de website van het 
Regius College.

Bezoek verschillende scholen om eens te kijken 
welke school/opleiding het beste bij jou aansluit.



Aanmelding MBO

➢ Vroegtijdig aanmelden 
Iedere leerling die zich vòòr 1 april aanmeldt bij een mbo 
heeft toelatingsrecht. Na die datum kan een leerling alleen 
toegelaten worden als er nog plek is in de opleiding.

Sommige opleidingen hanteren een numerus fixus, er is 
dan een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vroeg 
aanmelden maakt dan de kans groter dat een leerling een 
plekje heeft. 

Zie voor meer informatie over het toelatingsrecht:  
https://www.mboraad.nl/themas/toelatingsrecht

https://www.mboraad.nl/themas/toelatingsrecht


Aanmelding MBO

Weet je echt niet welke opleiding je moet kiezen? 

➢ Ga in gesprek met je mentor of vakdocent.

➢ Doe een interessetest.

➢ Plan een gesprek in met de decaan (met of 
zonder ouders)

ikkiesmbo.nl

https://www.kiesmbo.nl/


 

Erik de Groot
Examensecretaris

Examinering en toetsing



 

➢ Examenreglement: alle regels omtrent 
schoolexamens (SE) en Centrale Examens 
(CE)

➢ Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

PTA en Examenreglement



 

PTA

Voorbeeld Engels:
Hoe lees je een PTA?

➢ In het PTA staat;
➢ Alles wat een examenkandidaat moet 

kennen en kunnen
➢ Wat en hoe er getoetst gaat worden
➢ De berekening van de eindcijfers



 Regius College vmbo-bb                                             Programma van toetsing en afsluiting 2022 - 2023

vak: Engels
leerjaar: 4
niveau: basis

Periode Inhoud schoolexamen: wat moet je hiervoor leren en hoe ga je dat 
doen ?

Toets-
vorm

Tijds-
duur

Weging Her- 
kansing

SOM 
code

SE CE SEK

1

Week 45

SE Kijk/luister 
Voor dit schoolexamen oefen je jouw kijk- en luistervaardigheid door:

- oefeningen in het programma Holmwood’s te maken volgens 
persoonlijke planning
(minimaal A2/elementary)

- het kijken van tv/film zonder Nederlandse ondertiteling
- te oefenen op examensites
- het beluisteren van audiofragmenten. 

Tijdens het oefenen worden er meerkeuzevragen gesteld en leer je 
verschillende accenten verstaan.

TSE 60 1 ja B41h MVT
/B/5

MVT/
B/5



PTA 3e klas omvat:
- CKV incl kv1 (SE)
- Maatschappijleer (SE)
- Profielen (SE en CSPE)
- Uitzonderingen voor biologie, NASK1 en 

Economie: sluiten af met één SE die 
meetelt in het 4e leerjaar.



PTA 4e klas omvat:
- Alle AVO-vakken (SE en CE)
- De keuzedelen, minimaal 4 (SE)
- Lichamelijke opvoeding (SE)



 

Wanneer geslaagd voor het 
VMBO Basis/Kader?

Als je eindexamen VMBO BB/KB doet, dan slaag je wanneer je 
aan de volgende voorwaarden voldoet:

● Het gemiddelde van al je cijfers op het centraal 
examen is een 5,5 of hoger (voldoende).

● Je hebt voor het vak Nederlands een 5 of hoger 
behaald.

● Al je eindcijfers zijn een 6 of hoger (voldoende). Hier 
zijn enkele toegestane uitzonderingen op (zie hierna).

● Je hebt een voldoende of goed gehaald voor 
lichamelijke opvoeding.

● Je hebt een voldoende of goed gehaald voor het 
kunstvak (ckv) uit het gemeenschappelijke deel. 

● Een cijfer voor rekenen indien wiskunde geen 
examenvak is.



Toegestane uitzonderingen eindcijfers
Je bent geslaagd als al je eindcijfers 6 zijn of hoger, met de volgende 
uitzonderingen:

● Je mag één eindcijfer 5 halen, maar de overige vakken moeten dan 
allemaal een 6 of hoger zijn.

● Je mag één eindcijfer 4 halen, maar dan moet je voor één ander vak 
een eindcijfer 7 halen. De overige vakken moeten dan een 6 of 
hoger zijn.

● Je mag twee eindcijfers 5 halen, maar dan moet je voor één ander 
vak een eindcijfer 7 halen. De overige vakken moeten dan een 6 of 
hoger zijn.

● Een cijfer voor rekenen.

Onvoldoendes kun je op deze manier compenseren met een hoog cijfer. Let 
op: Je mag voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 4 hebben. Ook 
niet voor de afzonderlijke keuzevakken!

Wanneer geslaagd voor het 
VMBO Basis/Kader? (2)



 

Wanneer geslaagd voor het 
VMBO-LWT?

Als je een VMBO BB leerwerktraject volgt, dan 
slaag je wanneer je aan de volgende voorwaarden 
voldoet:

● Je hebt voor het vak Nederlands een 6 of 
hoger gehaald.

● Je eindcijfer voor het beroepsgerichte 
programma is een 6 of hoger.

● Je combinatiecijfer is een 6 of hoger. Dit 
cijfer bestaat uit het gemiddelde van de 
beroepsgerichte keuzevakken.



 

Martine Rooker
Ondersteuningscoach

Dyslexie en 
(taal)ondersteuning



 

➢ Leerlingen met dyslexie hebben recht op 20% 
extra tijd en auditieve ondersteuning 
(TextAid) tijdens het doen van SE’s en het CE.

➢ Een week van tevoren aangeven als ze een SE 
in TextAid willen maken.

➢ Het CE is automatisch met auditieve 
ondersteuning en bij Nederlands ook met 
spellingcontrole. 

➢ Alle leerlingen met dyslexie hebben een mail 
gekregen met uitleg over TextAid.

➢ Extra hulp via maatwerk

Dyslexie tijdens SE en CE



 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Teamleider dhr. De Haan:
htd@regiuscollege.nl 
Teamleider mevr. M van der Zaag: 
zam@regiuscollege.nl
Decaan dhr. Bijpost: 
bij@regiuscollege.nl
Dyslexie/taalondersteuning:
roo@regiuscollege.nl
Examensecretariaat:
grd@regiuscollege.nl
Gewenst gedrag:
bos@regiuscollege.nl

Afronding

mailto:htd@regiuscollege.nl
mailto:zam@regiuscollege.nl
mailto:bij@regiuscollege.nl
mailto:roo@regiuscollege.nl
mailto:grd@regiuscollege.nl
mailto:bos@regiuscollege.nl


Dank voor uw aandacht. 
Deze presentatie terugkijken? Op de website 
wordt een link geplaatst van deze 
informatie-bijeenkomst. Ook zullen wij de 
presentatie op de site plaatsen. 

Fijne avond!

Team VBK


