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Voorwoord 
 
Beste leerling, 
 
Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle 
informatie over je schoolexamens (SE). Het SE vormt –met uitzondering van D&P- 
de helft van je diplomacijfer. Het schoolexamen begint al in leerjaar 3. Vier keer per 
jaar wordt vastgesteld hoe je ervoor staat. Aan het einde van leerjaar 3 krijg je een 
overgangsrapport. Deze cijfers bepalen of je overgaat naar leerjaar 4.  
 
De meeste vakken worden getoetst in de SE-weken. Er zijn ook vakken die op een 
andere momenten getoetst worden. Denk aan Dienstverlening & producten. 
 
Wat staat er in het PTA en waar heb je het PTA voor nodig? 
Per vak vind je een overzicht van de schoolexamens. Hierin kun je lezen welke 
toetsen je hebt. Voor elk vak wordt achtereenvolgens aangegeven: 
 

1. de periode waarin het schoolexamen plaatsvindt; 
2. het onderwerp dat wordt getoetst; 
3. de examenheden, deze geven aan waar het examen over gaat. (De letters 

verwijzen naar de officiële landelijke examenprogramma’s.); 
4. de toetsvorm van het schoolexamen: 

a. S = schriftelijk (een schoolexamen waarvoor je een cijfer krijgt) 
b. M = mondeling (een schoolexamen waarvoor je een cijfer krijgt) 
c. PO = praktische opdracht (een schoolexamen waarvoor je een cijfer 

krijgt, of die je voldoende moet afronden.) 
d. HD = handelingsdeel (een schoolexamen waarvoor je geen cijfer krijgt, 

maar dat voldoende moet zijn om een latere toets af te leggen, of om je 
diploma te krijgen); 

5. de werktijd: hoelang je maximaal over de toets mag doen, aangegeven in 
minuten; 

6. de wegingsfactor: hoe zwaar weegt het betreffende schoolexamen; 
7. het percentage dat de toets meetelt voor het schoolexamencijfer; 
8. of het schoolexamen wel of niet herkansbaar is; 
9. eventuele opmerkingen. 

 
Alle schoolexamens zijn bouwstenen voor je diploma. Daarom vallen volgens de wet 
alle schoolexamens onder het examenreglement. Het niet nakomen van 
verplichtingen kan leiden tot consequenties. Stel je daarom goed op de hoogte van je 
rechten en plichten. 
 
Namens het hele mavo-team wensen we jou een plezierig en succesvol jaar toe. 
 
mevr. Els Wieman    mevr. Ella Verweij 
examensecretaris    afdelingsleider 
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Overgangsnorm van klas 3 naar klas 4 
 
Het bevorderingsreglement geldt voor leerjaar 3 op gl/tl niveau.  Een leerling wordt 
naar leerjaar 4 bevorderd, indien hij/zij voldoet aan de geldende overgangsnormen: 
 
 

• Het gemiddelde van SE-vakken een 5,5 of hoger is; 
• Voor het vak Nederlands, het eindcijfer* een 5 of hoger is; 
• Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, of; 
• Maximaal één 5, en alle andere cijfers een 6 of hoger zijn; 
• Twee keer een 5, en alle andere cijfers een 6 of hoger, waarvan tenminste 

één 7 of hoger, of; 
• Maximaal één 4 (niet voor Nederlands) en alle andere cijfers een 6 of hoger, 

waarvan tenminste één 7 of hoger, of; 
• Geen eindcijfer lager dan een 4;  
• LO1 en LOB met een voldoende of goed is afgerond, of; 
• Alle handelingsdelen en/of praktische opdrachten met een ‘voldoende’ of 

‘goed’ zijn afgerond** 
 
* Definitie eindcijfer: het afgeronde gemiddelde gehele getal (bijvoorbeeld cijfer 6,45 
= 6 en cijfer 6,5 = 7) 
 
** Voor de overgang in de bovenbouw moet het vakinhoudelijke deel van het PTA 
zijn afgerond. Dit betreft cijfers en alle handelingsdelen en praktische opdrachten. 
 
 
Bespreekzone: 
Een leerling die niet voldoet aan de gelden overgangsnormen is een bespreekgeval. 
Tijdens de vaststellingsvergadering analyseert het docententeam in samenwerking 
met de coach, zorgcoördinator en afdelingsleider wat de juiste keuze is; doublure, 
overstap naar een vervolgschool of bevordering naar leerjaar 4. Bij bevordering naar 
leerjaar 4 worden afspraken gemaakt over interventies die in leerjaar 4 ingezet 
worden, zodat de leerling zijn/haar diploma kan behalen. 
 

Bepaling SE-cijfer klas 4 
 
Na afloop van de schoolexamenperioden wordt het eindcijfer voor de schoolexamens 
bepaald door het gewogen gemiddelde van de PTA-cijfers, die in het 3e en 4e 
leerjaar behaald zijn en af te ronden op één decimaal. 
Wanneer een gemiddelde een cijfer is met twee decimalen, dan wordt er naar 
beneden afgerond als de tweede decimaal 4 of lager is.  
Wanneer de tweede decimaal 5 of hoger is, wordt er naar boven afgerond. 
Voorbeelden:  5,44 wordt 5,4 
    5,45 wordt 5,5 
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Herkansen en inhalen 
 
Herkansen 

1. De herkansingen staan vermeld in het PTA. 
2. Een leerling mag per periode maximaal 2 toetsen in totaal herkansen.* 

Voorwaarden: 
a. Je bespreekt altijd je eerst je SE met de vakdocent.  
b. Je plant twee extra Amsfort-uren in om te studeren. 

3. Bij de herkansingen geldt het hoogste cijfer. 
4. Herkansingen vinden plaats binnen 4 weken na elke toetsweek, op een vaste 

dag. Dit is te lezen in Magister. 
5. De leerling vraagt een herkansing aan bij de examensecretaris via een digitaal 

formulier.  
 
* De herkansingsmogelijkheden voor de vakken: Maatschappijleer, Dienstverlening & 
Producten en Lichamelijke opvoeding 1 hebben een eigen regeling. Zie hiervoor het 
PTA van het vak. 
 
Inhalen 
Als een kandidaat met geldige reden een toets heeft gemist, dient hij/zij zo snel 
mogelijk contact op te nemen met de examensecretaris. Ouders/verzorgers dienen 
de afwezigheid altijd telefonisch door te geven aan de administratie en te bevestigen 
via de mail naar info@amsfortcollege.nl.  
De examensecretaris organiseert een inhaalmoment. 
 
Handelingsdelen en praktische opdrachten 
Voor handelingsdelen en praktische opdrachten die met een voldoende afgerond 
moeten worden geldt: wanneer deze niet op tijd/onvoldoende door de leerling 
ingeleverd is, maakt de leerling het voor of na de lessen op school af tot het wel in 
orde is. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gebracht middels een e-
mail van de examensecretaris.  
Zonder afgeronde handelingsdelen, kan de leerling het schoolexamen niet afsluiten 
en geen centraal eindexamen doen. 
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Nederlands 
	
	

	 	
periode 

inhoud/ 
stofomschrijving/ 

bronnen 

examen- 
eenheden toetsvorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

28 oktober - 1 
november 2019 

Cursus Lezen 5 K2, K3, K6 S 60 1 6,25% ja  

         

13 - 17 januari 
2020 

Cursus Schrijven 5 i.c.m. 
spelling en interpunctie 

K2, K3, K6, 
K7, V1, V2, 
V3 

S 90 1 6,25% ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

1. Cursus 
Lezen/Schrijven 6 
2. Kennismaking met het 
examen, les 1 t/m 3 

K2, K3, K6, 
K7, V2, V3 

S 90 1 6,25% ja  

         

1 juni Monoloog 
K2, K3, K5, 
V1, V3 

M/PO 5-10 1 6,25% nee 

Bij Maatschappijleer 
maken leerlingen de PO. 
De presentatie hiervan 
maken ze voor 
Nederlands. 
Filmpje inleveren op 
Peppels. 
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 Engels 
	
	

periode 
inhoud/ 

stofomschrijving/ 
bronnen 

examen- 
eenheden 

toets-
vorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

28 oktober - 1 
november 2019 

Unit 1 + 2 All Right + 
woordenschat: 
onregelmatige 
werkwoorden 

 
K/2, K/3, K/4, 
K/5, K/7 
 

S 80 1 6,25 % ja 

Toets is 2x 40 
minuten ivm afname 
tijdens Be Strong ipv 
toetsweek 

         

13 - 17 januari 
2010 

Unit 3 + 4 All Right + 
woordenschat: 
signaalwoorden 

 
K/2, K/3, K/4, 
K/5, K/7 
 

S 90 1 6,25 % ja 
 
 

         

15 juni – 23 juni 
2020 

Toets lees- en 
luistervaardigheid 

 
K/3, K/4, K/5, 
V/1 
 

S 90 1 6,25 % ja  

         

6 mei – 5 juni 
2020 

PO schrijf- en 
spreekvaardigheid 

 
K/1, K/2, 
K/3, K/4, K/6, 
K/7,  
V/1, V/4, V/5 
 

PO 720 1 6,25 % nee 

Onderdelen: A 
virtual tour of 
England + video for 
a tourist 

         

14 – 18 oktober 
2019 

HD Reading File 

K/1, K/2, 
K/3, K/4,  K/5, 
K/6, K/7,  
V/3, V/4, V/5 

S 240  - - ja 

30 minuten per 
week lezen en 
vastleggen in 
Reading File 

6 – 10 januari 
2020 

HD Reading File K/1, K/2, S 240 - - ja 
30 minuten per 
week lezen en 
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K/3, K/4,  K/5, 
K/6, K/7,  
V/3, V/4, V/5 
 

vastleggen in 
Reading File 

30 maart – 3 
april 

HD Reading File 

K/1, K/2, 
K/3, K/4,  K/5, 
K/6, K/7,  
V/3, V/4, V/5 
 

S 240 - - ja 

30 minuten per 
week lezen en 
vastleggen in 
Reading File 
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Duits 
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

periode 
inhoud/ 

stofomschrijving/ 
bronnen 

examen- 
eenhede

n 

toets-
vorm 

werk-
tijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

4 - 8 nov 2019 

1. VMBO GT(H)3  
Schritt 5 - 13 
2. Leesvaardigheid A1 
(1. 80 % cijfer, 2.  20 % 
cijfer) 

K/2, K/3, 
K/4,K/5 
 
 

S 60 1 6,25 % ja 

K/1/2/3 Basisvaar-
digheden en Leervaar-
digheden worden weke-
lijks aangeboden en in 
samenhang getoetst. 

         

13 – 17 jan 2020 

1. Zugspitze VMBO 
GT/(H)3 Schritt 14 - 
22 (80% cijfer) 

2. Leesvaardigheid A1 
(20 % cijfer) 

K/2, K/3, 
K/4,K/5 
 
 

S 60 1 6,25 % ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

1. VMBO GT(H)4/5 
woordenschat 
Schritt 23 - 32 (80% 
cijfer) 

2. Leesvaardigheid 
A1/A2 (20% cijfer) 

3. Schrijven: 
Persoonlijke brief 
(10% cijfer) 

K/2, K/3, 
K/4, K/5, 
K/7 
 

S 60 1 6,25 % ja  

         

13 april – 29 mei 
2020 

Praktische Opdracht 
K/6, V/3, 
V/5 

PO 800 1 6,25 % nee 
Praktische opdracht 
‘Zweimal Deutschland’ 
(Duitsland na WO2) 
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Wiskunde 

	
	

	
	
	 	periode 

inhoud/ 
stofomschrijving/ 

bronnen 

examen- 
eenheden 

toets-
vorm 

werk-
tijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

14 – 18 oktober 
2019   

Formules en grafieken K2, K3, K4 S 60 1 6,25 % ja  

         

13 - 17 jan 2020 
Procenten, 
grote/kleine getallen 
en statistiek 

K2, K3, K7, 
V3 

S 60 1 6,25 % ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

Verschillende 
verbanden, grafieken 
en vergelijkingen 

K2, K3, K4	 S 90 1 6,25 % ja  

         

18 mei – 1 juni 
2020 

Kaart, doorsnede, 
oppervlakte en inhoud 

K1, K3, K5, 
K6, K8, V4, 
V2 

PO       180 1 6,25 % nee  
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Economie 
	
	

	
	
	
	
	 	

periode 
inhoud/ 

stofomschrijving/ 
bronnen 

examen 
eenhed

en 

toets-
vorm werktijd weging percentage 

SE 
her-

kansing opmerkingen 

         

4 - 8 nov 2019 

Consumptie, behoeften, middelen, 
marketing, begroten, 
consumenten, huur, 
maatschappelijke kosten 

EC/K4 S 60 1 6,25 % ja  

         

13 - 17 januari 
2020 

Consumptie, geld, rente, sparen, 
lenen, beleggen, vreemde valuta, 
verzekeren 

EC/K4 S 60 1 6,25 % ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

Arbeid en Productie, arbeidsrecht, 
rechtsvormen, arbeidsmarkt, 
productiefactoren, markten, prijs 
rekenen 

EC/K5 S 90 1 6,25 % ja  

         

29 mei 2020 

Grote Praktische Opdracht: 
Overheid en Bestuur, 
Internationale Ontwikkelingen, 
Fair Trade 

EC/K1, 
K2,K3,6,7 

PO 720 1 6,25 % nee  

 

15 oktober 
2019 

Opdracht Prinsjesdag EC/K3,6 HD 180     

21 januari 2020 Opdracht Verzekeren EC/K3,4 HD 180     

24 maart 2020 Opdracht Toegevoegde Waarde EC/K3,5 HD 180     
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Geschiedenis 
 
 
	
	 	periode 

inhoud/ 
stofomschrijving/ 

bronnen 

examen- 
eenheden 

toets-
vorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

14 - 18 oktober 
2019 

Nederland en 
Indonesië 

K1/K2/K3/K
4/V1/V7/V8 

S 60 1 6,25 % ja 

K: Ontwikkelingen relatie 
Nederland-Indonesië. 
V: Proces van dekolonisatie 
en onafhankelijkheid 
Indonesië. 

         

13 - 17 januari 2020 
Nederland als 
industriële 
samenleving 

K1/K2/K3/K
6/V3/V7/V8 

S 60 1 6,25 % ja 

K: Verandering Nederlandse 
samenleving door 
industrialisatie. 
V: Invloed van mens op 
milieu en oplossingen 
milieuproblemen. 

         

15 juni – 23 juni 
2020 

Nederland na 1945: 
cultuur en mentaliteit 

K1/K2/K3/K
8/V5/V7/V8 

S 60 1 6,25 % ja 

K: Cultureel 
maatschappelijke 
ontwikkeling Nederlandse 
samenleving. 
V: Gevolgen verzuiling 
Nederlandse samenleving en 
proces ontzuiling. 

 

29 mei 2020 De Koude Oorlog 
K1/K2/K3/K
9/V6/V7/V8 

PO 720 1 6,25 % ja 

K: Gevolgen Koude Oorlog 
voor wereldpolitiek en 
Europa. 
V: Beïnvloeding door 
Verenigde Staten van 
Nederlandse politieke 
stromingen 
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Aardrijkskunde 

	
		

	
	 	periode 

inhoud/ 
stofomschrijving/ 

bronnen 

examen- 
eenheden 

toets-
vorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

4 - 8 november 
2019 

Arm & Rijk  
K1/K2/K3/K7 
V7/V8 

S 60 1 6,25 % ja  

         

13 - 17 januari 2020 Bronnen van Energie 
K1/K2/K3/K5 
V7/V8 

S 60 1 6,25 % ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

Grenzen & identiteit  
K1/K2/K3/K9 
V7/V8 

S 90 1 6,25 % ja  

 

1 juni – 5 juni 2020 

Casus: 
Arm & Rijk 
Bronnen van Energie 
Grenzen & Identiteit 
 

K1/K2/K3/ 
V2/V4/V6/ 
V7/V8 

S 90 1 6,25 % ja  
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  Biologie 
	
	
 
  periode 

inhoud/ 
stofomschrijving/ 

bronnen 

examen- 
eenheden toetsvorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

28 oktober - 1 
november 2019 

Thema 7 ‘Stevigheid 
en beweging’ 

K/1, k/2, 
K/3, K/4, 
K/8 
 V/1, 
V/3, V/4 

S 60  1 6,25 % ja  

         

13 - 17 januari 2020   Thema 6 ‘Zintuigen’ 

K/1, K/2, 
K/3, K/11 
K/13, V/3, 
V/4 

S 90  1 6,25 % ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

Thema 2 
‘Voortplanting en 
ontwikkeling’ + 
Thema 3 ‘Erfelijkheid’ 

K/1, K/2, 
K/12, K/13 
V/3, 
V/4 

S 90 1 6,25 % ja  

         

18 mei – 31 mei 
2020  

Thema 4 ‘Ordening en 
evolutie’ 

V/2, K/5, 
K/6, K/13, 
V/3, V/4 

PO 360 1 6,25 % nee  

         

13 april – 17 mei 
2020 

Thema 8 ‘Gedrag’ 
Gedragsonderzoek bij 
een dier. Dit 
verwerken in een 
verslag. 

V/2, V/3, 
V/4 

HD 270 - - -  
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Nask 1 
	
	

	
	 	periode 

inhoud/ 
stofomschrijving/ 

bronnen 

examen- 
eenheden toetsvorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

4 - 8 november 
2019 

H1: Krachten 
H4: Het weer 

K1, K2, K3, 
K9, K12 

S 60 1 6,25 % ja  

         

13 - 17 januari 2020 
H7: Materie 
H8 Straling 

K1, K2, K3, 
K11 

S 60 1 6,25 % ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

H5: Licht 
H2: Elektriciteit 

K1, K2, K3, 
K5, K7 

S 90 1 6,25 % ja  

         

11 mei – 1 juni 
2020 

H3: Energie 
K1, K2, K3, 
K5, K6, V3, 
V4 

PO 180 1 6,25 % nee  

         

04 mei – 08 mei 
2020 

H2: Elektriciteit 
 

K1, K2, K3, 
K5, K6, V3, 
V4 

HD 120 - - - 
Verslaglegging van een 
onderzoek. 
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Kunstvakken 2 
	

	
	
	
	
	
	
	 	

periode 
inhoud/ 

stofomschrijving/ 
bronnen 

examen- 
eenheden 

toets-
vorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

28 oktober - 1 
november 

Boek ‘Basis beeldende 
begrippen’: Algemeen, 
verschijningsvormen, 
voorstelling, 
zeggingskracht en 
functionaliteit. 

K/3, K/8 S 60 min 1 6,25 % ja  

         

13 - 17 januari 2020 
Praktische opdracht n.a.v. 
thema 

K/2, K/4, K/5, 
K/6, K/7 

PO 720 min 1 6,25 % nee  

         

1 juni – 5 juni 2020 

Schriftelijke toets over het 
boek ‘Basis beeldende 
begrippen’: H6 Beeldende 
aspecten + documenten 
map; ‘leren voor kv2’ 

K/3, K/8 S 60 1 6,25 % ja  

         

4 mei – 19 juni 
2020 

Praktische opdracht n.a.v. 
thema 

K/2, K/4, K/5, 
K/6, K/7 

PO 600 1 6,25 % ja  

         

Periode 1 

Oriëntatie op de 
beeldende kunst en 
vormgeving in de 
maatschappij 

BV/K/1, 
BV/K/2 

HD 120 min - - -  

         

Periode 4 
Presentatie 
kunststromingen 

K/3, K/8 HD 180 min - - -  
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Dienstverlening & Producten  
	
	

	
	

periode 
inhoud/ 

stofomschrijving/ 
bronnen 

examen- 
eenheden 

toets 
vorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

periode 1 

Kern ABC 
M1 Organiseren van een activiteit:  

- Mentoruitje 
- Kantinedienst 

M4 Multimediaal product * 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3 
 
Keuze uit 4.1 
t/m 4.4 

PO 180 min 1 6,25% nee 

PO wordt beoordeeld met een 
eindpresentatie 
* afronding van het MP is 
beschreven in de studiewijzer.  

 

periode 2 

Kern ABC 
M1 Organiseren van een activiteit: 

- Kerstgala 
- Kantinedienst 

M4 Multimediaal product * 

1.1, 1.2, 1.3,  
1.4.3, 1.4.4 en 
1.4.5 
Keuze uit 4.1 
t/m 4.4 

PO 5 uur 1 6,25% nee 

PO wordt beoordeeld met een 
eindpresentatie 
* afronding van het MP is 
beschreven in de studiewijzer. 

         

periode 3 

Kern ABC 
M1 Organiseren van een activiteit: 

- Dinershow 
- Kantinedienst 

 
M4 Multimediaal product * 

1.1, 1.2 , 1.3  
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4 
1.4.5 en 1.4.6 
 
Keuze uit 4.1 
t/m 4.4 

PO 6 uur 1 6,25% nee 

PO wordt beoordeeld met een 
eindpresentatie 
* afronding van het MP is 
beschreven in de studiewijzer. 

         

periode 4 

Kern ABC 
M1 Organiseren van een activiteit: 

- Extern opdrachtgever 
M4 Multimediaal product * 

1.1 t/m 1.4 
 
Keuze uit 4.1 
t/m 4.4 

PO 3 uur 1 6,25% nee 

PO wordt beoordeeld met een 
eindpresentatie 
* afronding van het MP is 
beschreven in de studiewijzer. 
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Maatschappijleer 1 
	
	

	
	
	 	

periode 
inhoud/ 

stofomschrijving/ 
bronnen 

examen- 
eenheden toetsvorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

         

4 - 8 november 
2019 

Wat is 
maatschappijleer, 
jongeren & politiek 

K1/K2/K4/K
6 

S 60 1 25 % ja  

         

13 - 17 januari 2010 

Pluriforme 
samenleving,  
Nederland en de 
wereld, Media 

K5/K6/K7 S 60 1 25 % ja  

         

15 juni – 23 juni 
2020 

Werk, Criminaliteit en 
Relaties 

K1/K2/K3/K
4/K6 

S 60 1 25 % ja  

         

29 mei 2020 

Grote Praktische 
Opdracht: Onderzoek 
naar zelf gekozen 
maatschappelijk 
probleem 

K1/K2/K3 PO 1080 1 25 % ja 

Herkansbaar in periode 1 
en 2 van klas 4. 
Presentatie van de PO 
vindt plaats bij 
Nederlands. 
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Lichamelijke opvoeding 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
  

periode 
inhoud/ 

stofomschrijving/ 
bronnen 

examen- 
eenheden toetsvorm werktijd weging percentage 

SE herkansing opmerkingen 

      	 	 	

3-9 t/m 10-7 

Softbal  
Flagfootball  
Basketbal 
Volleybal   

K/1,2,3,4 HD 

180 
180 
180 
180 

1 0% -  

         

3-9 t/m 10-7 Ringzwaaien K/1,2,3,5 HD 180 1 0% -  

         

3-9 t/m 10-7 
Fosbury flop 
Coopertest 
Speerwerpen 

K/1,2,3,7 HD 
180 
180 
180 

1 0% -  

 

1-6 t/m 10-7 Dans K/1,2,3,5 HD 180 1 0% -  

• Geblesseerde leerlingen kunnen kennis opdoen met hun aanwezigheid en ondersteuning (scheidsrechter, hulpverlener) tijdens de lessen. Hiermee 
kunnen ze een voldoende scoren op een theoretische toets over de leerlijn.  

• Leerlingen die afwezig zijn tijdens de lessen krijgen een vervangende opdracht die betrekking heeft op de leerlijn. 

• Aan het eind van het jaar moeten alle PO’s voldoende afgerond zijn om over te kunnen naar leerjaar 4. 

• Aanwezigheid van de lessen tenminste 85%. 
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LOB 
 

Alle opdrachten voor LOB zijn praktische opdrachten en moeten voldoende bevonden worden door de coach. 
De meeste opdrachten worden in het mentoruur voorbereid en worden in ‘eigen tijd’ uitgevoerd. 

 

 

 
inhoud 

 
data/planning opmerkingen 

Meet & greet ROC Midden Nederland*  7 nov, 2 uur 

Voorbereiding en bevindingen in Peppels-LOB 
document 

“ROC Meet&Greet” 
 

Voorlichtingsdag beroepsonderwijs*   14 nov,  2,5 uur 

Inschrijven via mijn.intergrip 
Verslag in Peppels-LOB document “Orientatiedag 

MBO” 
 

LOB-markt profielwerkstukpresentatie van 4e jaars* Eind feb Verslag in Peppels-LOB werklog  

 
Mocht je * deze activiteiten missen, dan staat daar een bezoek van een open dag (met verslag) tegenover. 

 

Stage 3 dagen 
Verslag aanhangen in Peppels-LOB 

 

MBO Doedagen  / oriëntatiedagen   1 dagdeel Minimaal 1 “MBO-doedag” in Peppels- LOB 

Evaluatie Peppels-LOB met coach    
3 weken vóór het 

eindgesprek 
Werklog en opdrachten Peppels-LOB 

ingevuld en afgerond 

Loopbaanonderdeel profielwerkstuk en eindgesprek 2,5 uur 
Verzamelde informatie in werklog, eindigend met 

een presentatie  


