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Exameninformatie vmbo basis-, kader- en
gemengde leerweg.
Betreft:
- cohort 2019-2021
- cohort 2020-2022
- vmbo leerjaar 3 en 4
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Beste eindexamenkandidaat,
Deze exameninformatie is specifiek voor Het Goese Lyceum, locatie Bergweg. Alleen de
exameninformatie voor de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de
gemengde leerweg en het leerwerktraject zijn opgenomen. Het volledige examenreglement met alle
opleidingen van de Scholengroep is in te zien bij de administratie en tevens op de website
(www.pontes.nl) te vinden.
Het is belangrijk om de informatie goed door te nemen en te lezen.
Namens het gehele docententeam wensen wij jullie veel succes toe bij je studie.
Mevr. L. Vos
Teamleider vmbo basis, kader en gemengde leerweg
Mevr. C.M. Hereijgers
Examensecretaris
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Algemeen
Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte Profielvak is in de vorm van een centraal
schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Basis - en kaderberoepsgerichte leerweg
Het beroepsgerichte programma in de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de
volgende vakken:

1. het profielvak.
Het profielvak wordt met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) afgesloten. Tevens
wordt over de stof van het profielvak ook een schoolexamen (se) afgenomen.
Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het se en het cspe
elk voor 50% mee.
Het schoolexamen moet afgesloten zijn voor dat de leerling deelneemt aan het centraal
examen.
De opbouw van het eindcijfer voor het
profielvak in schema:

2. (minimaal) vier beroepsgerichte keuzevakken.
De beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen (se) conform het
PTA). Dit levert per keuzevak een afgerond cijfer (tevens afgerond eindcijfer) op.
Combinatiecijfer basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen.
Het gemiddelde van de eindcijfers se van ten minste vier keuzevakken vormen samen het
combinatiecijfer dat meetelt. De opbouw van het combinatiecijfer keuzevakken in een schema:

Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Als daarvoor gekozen wordt,
moeten de se- cijfers van alle keuzevakken opgeteld worden en gedeeld worden door het aantal
keuzevakken. Alle keuzevakken die in de berekening worden meegenomen, worden met naam en
se-cijfer vermeld op de cijferlijst.
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Uitslagbepaling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken tellen
elk één keer mee bij de slaag-zak regeling.

Gemengde leerweg
Het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bestaat uit
de volgende vakken:

1. het profielvak
Het profielvak bestaat uit twee aangewezen profielmodulen, dat met een cspe wordt afgesloten.
Over de stof van het profielvak wordt ook een schoolexamen (se) afgenomen. Dit se moet afgesloten
zijn vóór het cspe aanvangt. Voor de bepaling van het
eindcijfer voor het profielvak tellen de resultaten van het schoolexamen (se) en cspe elk voor 50% mee.
1. (minimaal) twee beroepsgerichte keuzevakken
De eindcijfers voor de beroepsgerichte vakken worden gecombineerd tot één cijfer
gemengde leerweg.
Het combinatiecijfer voor het beroepsgericht programma (profielvak + twee
beroepsgerichte keuzevakken) in de gemengde leerweg
telt net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken.
De opbouw van het combinatiecijfer beroepsgericht programma in
schema:

Meer beroepsgerichte keuzevakken in de berekening meenemen mag. Alle gevolgde keuzevakken staan
met naam en behaald se-cijfer (tevens eindcijfer) op je cijferlijst. Bij de uitslagbepaling telt het eindcijfer
van het profielvak net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken.
Het cijfer behaald voor het cspe telt één keer mee in het berekenen van het gemiddeld over de
centrale examens. Dit gemiddelde moet ten minste een 5.5 zijn.
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Bijzonderheden:
•

•

•

•

Op de locatie Bergweg worden voor de basisberoep- en kaderberoepsgerichte leerweg voor alle
vakken de examens digitaal afgenomen. De school plant zelf de examens in, waarbij de
leerlingen een persoonlijke oproep krijgen wanneer zij examen hebben. Dit is afwijkend van de
landelijke planning.
Voor de gemengde leerweg worden enkel de beroepsgerichte examens door de school
ingepland. De theoretische examens zijn volgens de landelijke planning en worden schriftelijk
afgenomen.
Herkansingen CE en CSPE: voor de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn
twee herkansingen mogelijk (één voor het centraal praktijk examen en één voor een
theorievak). Voor de gemengde leerweg is er één herkansing. Daarbij kan gekozen worden
voor een theorievak of voor het beroepsgerichte profielvak.
Herkansingen SE: in het PTA staat beschreven welk vak en welk onderdeel herkansbaar is.
In klas 3 heeft een leerling 9 herkansingsmogelijkheden, per periode 3, in klas4 heeft een
leerling 6 herkansingsmogelijkheden. Deze worden in overleg met leerling, mentor en
vakdocent afgenomen.

Overgangsnormen van klas 3 naar 4
In principe doubleren leerlingen in leerjaar 3 niet.
Leerlingen die in de derde klas kader niet voldoen aan de slaag/zak regeling worden
dwingend/dringend (afhankelijk van het perspectief) geadviseerd om over te stappen naar de
vierde klas basis.
Leerlingen die in de derde klas basis niet voldoen aan de slaag/zak regeling worden besproken
tijdens de lerarenvergadering en wordt er bekeken of een Leerwerktraject of PreMbo een
optie is.
Leerlingen die in de derde klas van de gemengde leerweg niet voldoen aan de slaag/zak
regeling worden dwingend/ dringend (afhankelijk van het perspectief) geadviseerd om over te
stappen naar de vierde klas kader.
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JAARPLANNING KLAS 3 2020-2021
Wat

Week

(Start)dag Datum

Voorlichtingsavond, aangepast digitaal
Refleksweek
Einde periode SE 1
Contactmiddag/avond 1, invulling nog te bepalen
n.a.v. ontwikkelingen Covid19
Refleksweek
Einde periode SE 2
Contactmiddag/avond 2 invulling nog te bepalen
n.a.v. ontwikkelingen Covid19
Alle leerlingen klas 3 bkg stage
Alle leerlingen klas 3 bkg stage
Leerlingen klas 3 bk stage
Refleksweek, toetsweek alle leerlingen gemengd
Overgangsbespreking
Refleksweek
Uitdelen cijferlijsten

Week 40
Week 45
Week 45
Week 47

Dinsdag
Maandag
Vrijdag
Maandag

29-9-2020
2-11-2020
6-11-2020
16-11-2021

Week 4
Week 4
Week 6

Maandag
Vrijdag
Maandag

25-1-2021
29-1-2021
8-2-2021

Week 14
Week 15
Week 16
Week 16
Week 28
Week 28
Week 29

Dinsdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Woensdag

6-4-2021
12-4-2021
19-4-2021
19-4-2021
12-7-2021
12-7-2021
21-7-2021

Onder voorbehoud ontwikkelingen Covid19
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JAARPLANNING KLAS 4 2020-2021
Wat

Week

(Start)dag

Datum

Voorlichtingsavond, aangepast digitaal
1e stage klas 4, BWI/MT/PIE b/k/g
1e stage klas 4, ZW, HBR, Groen, DP g
Refleksweek
1e stage klas 4, BWI/MT/PIE b/k
Einde periode SE 4
Contactmiddag/avond 1 invulling nog te
bepalen i.v.m. Covid19 ontwikkeling
Refleksweek
Inhaaldag LO
Einde periode SE 5
PWS presentatie praktijkdocent en
PWS-begeleider
Contactmiddag/avond 2 invulling nog te
bepalen i.v.m. Covid19 ontwikkeling
Presentatieavond PWS gemengde leerweg
Uitdelen 1e rooster CSPE
Inleverdatum verslag PWS
2e stage klas 4, BWI/MT/PIE b/k/g
2e stage klas 4, ZW, HBR, Groen, DP g
2e stage klas 4, BWI/MT/PIE b/k
Toetsweek klas 4 gemengd
Laatste lesdag klas 4
Einde periode SE 6

Week 40
Week 44
Week 44
Week 45
Week 45
Week 45
Week 47

Dinsdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Maandag

28-9-2020
26-10-2020
26-10-2020
2-11-2020
2-11-2020
6-11-2020
16-11-2021

Week 4
Week 4
Week 4
Week 5

Maandag
Maandag
Vrijdag
Maandag

25-1-2021
25-1-2021
29-1-2021
1-2-2021

Week 6

Maandag

8-2-2021

Week 6
Week 8
Week 9
Week 10
Week 10
Week 11
Week 11
Week 12
Week 12

Donderdag
Donderdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag

11-2-2021
25-2-2021
1-3-2021
8-3-2021
8-3-2021
15-3-2021
15-3-2021
26-3-2021
26-3-2021

HANDELINGSOPDRACHTEN UITERLIJK KLAAR: 26-3-2021
Hiatenweek + examentrainingen
Start CSPE
Uitdelen roosters CE + cijferlijst
Examentraining (op inschrijving)

Week 13
Week
14,15,16
Week 16
Week 19

Start CE 1e tijdvak. GL volgens landelijk schema,
bk volgens planning school
Uitslag dag
Ophalen voorlopige cijferlijst
Diploma uitreiking 1
Diploma uitreiking 2

Week
20,21
Week 24
Week 24
Week 27
Week 27

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag,
woensdag

Woensdag
Donderdag
Woensdag
Donderdag

Onder voorbehoud ontwikkeling Covid19

29-3-2021
6-4-2021 t/m
23-4-2021
21-4-2021
11-5-2021 t/m
12/5/2021
17-5-2021 t/m
27-5-2021
16-6-2021
17-6-2021
7-7-2021
8-7-2021

