
SCHOOLJAAR 2021-2022

Informatie leerjaar 4



Begeleiding vanuit school

Cornelis-Jan Karsemeijer Afdelingsleider 4 VMBO Lichte ondersteuning 

maandag t/m donderdag c.karsemeijer@broeckland.nl

José Brouwer Afdelingsleider 4 VMBO

maandag t/m vrijdag j.brouwer@broeckland.nl



Voorstellen mentoren

Thijs Coers LWT 1

Mark van Rooijen basis en kader BWI

Rijmond de Man basis en kader PIE

Katinka Celie en Hetty van Ginkel basis en kader E&O 

Hanna Meijers en Sarah Verwoerd basis en kader Z&W

Siwanthi Leijen LWT 2

Sonja Sanramat basis en kader Groen

Mathieu van Hienen basis en kader M&T

Martien Plasmeijer T41



Algemene informatie

 Fijn dat we elkaar fysiek weer kunnen ontmoeten

 Door afgelopen twee schooljaren zijn er achterstanden opgelopen 
op diverse vlakken. Hiervoor is er een Nationaal Programma 
Onderwijs opgezet (NPO)

Wij hebben gekozen voor:

 Extra kennismakingsactiviteiten en mentorondersteuning

 Huiswerkklas op donderdag

 Bijles in kleine groepjes

Hierdoor is er op donderdag een verkort rooster

 Studiewijzers in Magister



Indeling examenjaar
Klas 4 heeft vier periodes voor het schoolexamen

Periode 6: 1 t/m 5 november

Periode 7: 17 t/m 24 december

Periode 8: 21 t/m 25 februari

Periode 9:   6 april – 12 april

CSPE en CE  

CSPE: vanaf 16 februari starten tot eind april (eventueel uitloop)

CE BB en KB: vanaf 10 mei 

CE TL: vanaf 12 mei t/m 23 mei

Uitslag examen

Woensdag 15 juni



Naast lessen ook stage

► Basis en kaderleerlingen lopen één keer in de week stage

► Verdeeld over twee periodes

► Iedere periode maakt de leerling een verslag

► Stage-adres vinden via je netwerk of via de site

► De stages moeten voldoende worden afgerond

► De leerlingen van de theoretische leerweg hebben een 

stageweek in november (liefst passend bij PWS)



Schoolexamen week

► Leerstof in het PTA, PTA staat op de site.

► Een apart rooster via magister, max. 3 toetsen per dag.

► Daarnaast, waar mogelijk, les voor het profielvak.

► Vast inhaalmoment: BB en KB op donderdag in de SE week

TL op vrijdag in de SE week

► Bij afwezigheid: Vooraf een telefoontje

Achteraf een schriftelijke bevestiging



Herkansingen

► Iedereen heeft recht op één herkansing

► Ook een voldoende mag worden herkanst

► Inschrijvingen via Magister, ouders krijgen bericht via mail

► Na de herkansingen definitieve cijfers in Magister.



Vakinhoudelijk gedeelte PTA boekje 



Deelname Centraal Examen

Een leerling mag deelnemen aan het examen als:

► Alle PTA toetsen zijn gemaakt

► Alle praktijkopdrachten zijn gemaakt

► Alle handelingsopdrachten voldaan zijn (voldoende gemaakt 

zijn)

► De TL leerlingen het PWS met minimaal een voldoende hebben 

afgesloten

► Deadline avo-vakken = 20 april

► Examen basis en kader volgens flex-examens

► Examen theoretisch leerweg volgens vast landelijk rooster



Je bent geslaagd als…

 de gemiddelde score van het CE (de examens in mei) een 

5,5 is

 Nederlands minimaal een 5 is 

 voor alle vakken een voldoende is behaald of

één 5

 er tweemaal een 5 is gescoord, gecompenseerd door een 7

 er eenmaal een 4 is gescoord, gecompenseerd door een 7

 LO, KC en stages voldoende zijn afgerond

 LWT heeft een eigen slaag-zakregeling



Belangrijk

 Belangrijke data zijn te zien in de agenda op de 

website.

 Wilt u zelf uw Magister account actueel houden 

wat betreft telefoonnummer en e-mailadres.

 Bij rapportgesprekken willen we graag in gesprek 

met u en de leerling.

 Neem contact op met vragen. Liefst via de mail, 

maar bellen kan ook altijd.


