
WELKOM!! 
FIJN DAT U ER BIJ BENT …

… op deze algemene ouderavond voor klas 3!



PROGRAMMA:

1. Algemene informatie over het examen

2. LOB ( LoopbaanOriëntatie en Begeleiding )

3. Verdere informatie

4. Vragenrondje



KLAS 3 EN 4: 2 JARIG EXAMEN !!



OPBOUW EXAMEN:
 Klas 3: 3 periodes

SE ( SchoolExamen )

 Klas 4: 2 periodes     
+ C(P)E ( Centraal (Praktijk )Examen )

 Bij het SE werken wij met een voortschrijdend gemiddelde !



(NIET)GESCOORDE 1,0  
Wanneer een leerling een toets/overhoring/opdracht heeft gemist zal hij/zij 
een uitnodiging krijgen van de docent om dit in te halen. 

De leerling zal dan een afspraak moeten maken met de desbetreffende 
docent. 

Wanneer een docent 2 keer een afspraak heeft gemaakt en de leerling 
het werk niet heeft ingehaald wordt er een 1,0 ingevoerd en deze wordt 
ook gemeld bij Inspectie.

Daarnaast kan de leerling ook écht een 1,0 scoren. Deze hoeft niet gemeld 
te worden bij Inspectie.



KEUZEVAKKEN BEROEPSGERICHT VAK:

 Eind klas 3 kiezen de leerlingen 4 keuzevakken. Drie 
daarvan mogen gekozen worden in een ander profiel. Eén 
keuzevak is straks gekoppeld aan de stage klas 4. 
( www.nieuwvmbo.nl )

 Deze keuzevakken worden allemaal afgesloten met een heel 
cijfer. Het gemiddelde van deze cijfers telt 1x mee in de 
zak- slaagregeling.

http://www.nieuwvmbo.nl/


WAT ZIJN DE AANVULLENDE “EISEN”?
 Het gemiddelde van alle vakken van het CS(P)E moet minstens 

een 5,5 zijn. Het cijfer voor het CSPE van het beroepsgerichte 
vak én het gemiddelde van de keuzevakken tellen beide 1 keer 
mee!!

 Nederlands moet minstens een 5 zijn. 
( Uitzondering: LWT        6,0 ! )

 CKV én LO moeten voldoende zijn afgerond.

 Meer details vindt u in het Examenreglement . Dit hebt u 
afgelopen week via mail ontvangen.



DE VMBO PROFIELEN

ZW

EO

MVI

PIE

BWI

M&T
D&P



VERPLICHTE EN KEUZEVAKKEN

 ZW: Engels – Nederlands – ZW – biologie  ( verplicht )
Wiskunde/ Mask ( keuze einde klas 3 )

 MVI: Engels – Nederlands – MVI – Wiskunde - NASK( verplicht )
( géén keuze einde klas 3 )

 EO: Engels – Nederlands – EO - economie ( verplicht )
Wiskunde/Duits ( keuze einde klas 3 )

 Daarnaast hebben álle klassen Ma, CKV, LO en LOB!!



VAK OP EEN HOGER NIVEAU:

 Een aantal leerlingen zal in klas 3 een vak op een hoger 
niveau gaan volgen. 

 De leerling zal in, elk geval tot de kerst, op dat hogere niveau 
getoetst gaan worden.

 Op basis van het cijfer aan het einde van de 1e periode wordt 
tijdens de rapportvergadering in december de beslissing 
genomen of de leerling inderdaad op een hoger niveau 
examen gaat doen óf dat de leerling verder gaat op het 
oorspronkelijke niveau.



PLV & PLM
Op het rooster van uw zoon/dochter ziet u PLV en PLM staan:
- PLV = Persoonlijke Leertijd Vakdocent
- PLM = Persoonlijke Leertijd Mentor

Hoe werkt dit?
1. De leerling kiest een vak of onderdeel van een vak waar hij/zij aan wil 

werken. De betreffende vakdocent geeft uitleg + werk voor het PLM.
2. Tijdens het PLM werkt de leerling aan de opdrachten uit het PLV
3. Er wordt gewerkt met periodes van 6 weken.

Vakken:  NE – EN – WI – BIO – NASK – EC 





HET EMMACOLLEGE ZET 4 JAAR IN OP LOB 
LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING

 LOB is een rode draad van klas 1 t/m klas 4

 Hiervoor gebruiken we o.a. YUBU

 Activiteiten: beroepenavond, bezoek Info avonden MBO ( óók al in 
klas 3 ), snuffelstage,…

 Klas 4: 1 dag per week stage in een instelling/bedrijf.



AANMELDING MBO

Vanaf dit schooljaar is aanmelding mogelijk vanaf 4 oktober.

Dit speelt een rol bij opleidingen die maar een beperkt aantal leerlingen 
aannemen.

We streven ernaar dat leerlingen einde klas 3 weten welke 
vervolgopleiding ze willen gaan volgen



SCHOOL KAN HET NIET ALLEEN!!!

• Jullie , als ouder(s)/verzorger(s), zijn ook belangrijk binnen dit proces!

• Jullie kennen jullie zoon/dochter het beste.

• Praat dus ook thuis regelmatig over de keuzes die uw zoon/dochter 
moet gaan maken. Immers: kiezen is moeilijk op die leeftijd!!!

• En … bezoek alvast, samen met uw zoon/dochter, de Info avonden van 
het MBO.  Voor basis leerlingen16 maarten en voor kaderleerlingen 17 
maart.

• Hebben jullie meer informatie nodig over vervolgopleidingen: maak 
een afspraak met mevr.de Ruijter, onze decaan!



ZIJN ER VRAGEN?

• Deze PowerPoint komt op onze site te staan onder de knop 
“ouders”. U kunt alles dus nog eens rustig nalezen!

•
voor uw aanwezigheid
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