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Voorwoord
Examenleerlingen
Voor je zie je, digitaal of op papier het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van Goese Lyceum Bergweg.
Je denkt misschien: Examen? Geldt dat ook voor mij? Het antwoord is: Ja, dit geldt ook voor jou! Jij zit namelijk
in het vmbo en daarin is geregeld dat het examen al begint in leerjaar 3.
Toetsen
In klas 3 en klas 4 krijg je 2 soorten toetsen:
Formatieve toetsen: deze toetsen staan niet in dit PTA. Deze toetsen tellen niet mee voor je examen. Het zijn
toetsen die voor jou en de docent aangeven dat je op de goede weg bent.
Summatieve toetsen: deze staan wel in dit PTA en tellen mee voor je examen. Daarnaast tellen ze ook mee
voor de overgang naar klas 4.
Toetsing en Afsluiting (PTA)
In dit PTA staat per schoolexamen een korte uitleg, de weging, de exameneenheden, de duur van de toets, de
toetsvorm, wel of niet herkansbaar is.
Alle schoolexamens van jouw vakkenpakket die in dit PTA staan moeten afgewerkt zijn om uiteindelijk
gediplomeerd te kunnen worden.
Uitleg schoolexamen
Een uitgebreide uitleg over de schoolexamens krijg je van je mentor en van je vakdocent
Exameneenheden
Wat elke exameneenheid precies inhoudt kun je per vak in de syllabus lezen op www.examenblad.nl
Profielwerkstuk
Elke leerling die in het vmbo de gemengde leerweg volgt, moet als onderdeel van zijn schoolexamen (SE) een
profielwerkstuk maken. Wij geven op school onze eigen draai aan het profielwerkstuk. In de handleiding staat
uitgelegd wat een profielwerkstuk is en wat bij ons op school van de leerlingen verwacht wordt. De handleiding
ontvang je van je PWS begeleider.
Herkansing
Je hebt het recht om te herkansen. Bij een herkansing telt altijd het hoogste punt. In het PTA zie je of een
schoolexamen herkansbaar is.
Examenreglement
In het examenreglement staan alle regels rondom de (school) examens beschreven. Je vindt het
examenreglement op de website.
Tot slot
Wij wensen allen een goede examenperiode!
Mede namens alle docenten,
de examencommissie
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