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Informatie LWT 4



Begeleiding vanuit school

Afdelingsleider 4 VMBO Lichte ondersteuning 

Cornelis-Jan Karsemeijer maandag t/m donderdag

E-mail: c.karsemeijer@broeckland.nl

Mentor LWT 4

Thijs Coers maandag t/m donderdag

E-mail: t.coers@broeckland.nl

mailto:c.karsemeijer@broeckland.nl
mailto:t.coers@broeckland.nl


LWT

 Nederlands (eventueel Engels en wiskunde)

 Profielvak: 4 verplichte modules / 4 keuzevakken
 Technische profielen: 3 keuzevakken

 Overige profielen: 1 module en 2 keuzevakken

 Rekenen (cijfer telt niet mee voor de slaag-zak regeling)

 Stage op woensdag, donderdag en vrijdag (3 x 7 uur)



Rapportage

► Magister: cijfers / afwezigheid / boeken vergeten / ELO 

(opdrachten en digitaal lesmateriaal)

► Cijferlijst na een SE

► Ouderavond: 17 november (scholenmarkt), 26 januari en 28 

maart



Indeling examenjaar

Klas 4 heeft vier periodes voor het schoolexamen

Periode 6: 17 t/m 21 oktober 

Periode 7: 14 t/m 22 december 

Periode 8: 20 t/m 24 februari

Periode 9: 03 t/m 06 april

CSPE en CE  

CSPE: vanaf 11 april tot eind april (eventueel eerder beginnen)

CE BB: vanaf 09 mei 

Uitslag examen

Woensdag 14 juni



Schoolexamen week

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

► Een apart rooster via magister, 1 of 2 toetsen op maandag en 

dinsdag

► Daarnaast wel les voor het profielvak.

► Bij afwezigheid: Vooraf een telefoontje



Herkansingen

► Iedereen recht op één herkansing

► Ook een voldoende mag worden herkanst

► Inschrijvingen via Magister

► Na de herkansingen definitieve cijfers mee naar huis



Vakinhoudelijk gedeelte PTA boekje 

► Voorwoord (exameninstructie, examenreglement staat op de site)



Deelname Centraal examen

Een leerling mag deelnemen aan het examen als:

► Alle PTA toetsen zijn gemaakt

► Alle praktijkopdrachten voldoende zijn gemaakt

► Alle handelingsopdrachten voldaan zijn



Geslaagd voor LWT als…

 Je voor het vak Nederlands een 5,5 of hoger hebt

 Je voor je profiel vak een 5,5 of hoger hebt

 het gemiddelde van je vier keuzevakken een 5,5 of 

hoger is

 Je de stages voldoende hebt afgerond.

 LOB dossier moet afgerond zijn



Begeleiding naar een 

vervolgopleiding
Broeckland College



Naar welke vervolgopleiding kan uw kind na 

het VMBO?

• Basisdiploma -> MBO niveau 2

• BBL = 4 dagen werken en 1 dag naar school

• BOL = school en stage



Een keuze maken

 Gesprek ouders/ mentor

 Open dagen bezoeken

 Proeflessen volgen

 Opleidingenmarkt Broeckland College 17 november 2022

 Beroepskeuzetest maken

 Decaan Siwanthi Leijen

decaan@broeckland.nl
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Aanmelden bij een vervolgopleiding

 Aanmelden via de website van de opleiding vóór 1 april

 Digitaal Doorstroomdossier invullen door leerling en 

mentor

 Naar het intakegesprek gaan

 Eventueel een test maken




