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Welkom

namens:

teamleider vwo-bovenbouw: mevrouw S. van Schaik

leerlingcoördinator: mevrouw R. Bisoen

decaan: de heer S. Janssen

de mentoren van V5: mevrouw M. Antheunisse, 

mevrouw C. Kamerling, mevrouw M. den Boer,

de heer J. Rotte & de heer F. van Doeselaar

jaarlaagcoördinator V4/V5/V6: mevrouw C. Schoonen
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Communicatie

mentor is spil in de leerlingbegeleiding en eerste

aanspreekpunt: studievoortgang, welbevinden 

en gedrag

verschillende digitale systemen: 

- Zermelo is het leidend rooster

- Som (hangt daarachter) bevat de voortgang

- it’s learning (elo) is de communicatietool voor jalaco,

mentor en docent 
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vwo-5

vwo-5 in beeld: 98 leerlingen in 4 klassen

verdeeld over de profielen:

CM = 8 / EM = 29 / NG = 38 / NT = 23
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vwo-5

PTA

Programma van toetsing en afsluiting = wettelijk kader 
en beschrijft de totstandkoming van het schoolexamencijfer.

Voor (bijna) alle vakken geldt dat vanaf vwo-5 wordt begonnen 
met de opbouw van het SE-cijfer.

Het PTA bestaat uit 2 delen: de algemene regelgeving en de 
informatie per vak.

Het PTA per vak bestaat uit vier aspecten: de soort toets, de 
toetsstof, het wegingspercentage en het moment van afnemen.



7

vwo-5
PTA's vanaf 1 oktober op de site
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vwo-5 voorbeeld
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vwo-5

Opbouw eindcijfers vwo

totaal aan schoolexamens = 50% van het eindcijfer

centraal eindexamen = 50% van het eindcijfer

vwo-4: een aantal vakken, CKV en maatschappijleer

vwo-5/6: alle vakken en het profielwerkstuk

combinatiecijfer: CKV + maatschappijleer + PWS



10

vwo-5

Op weg naar diplomering

De kernvakkeneis beschrijft: in de drie kernvakken 
(Nederlands, Engels en wiskunde) mag ten hoogste maar 
één vijf voorkomen.

Bij de examens geldt dat het gemiddelde van alle 
examens 5,5 of hoger moet zijn.

Een leerling mag twee vijven hebben, als er maar 
voldoende compensatie tegenover staat. Ook het 
combinatiecijfer kan een compensatiepunt opleveren.



11

vwo-5

Op weg naar diplomering

Voor een aantal leerlingen geldt een bijzondere regeling.

Het vak LO geeft geen cijfer, maar een waardering 
(onvoldoende/voldoende/goed). Minimale eis: voldoende 
afgerond.

CKV wordt afgesloten in vwo-4.

Maatschappijleer wordt afgesloten in vwo-4.

Het profielwerkstuk wordt opgestart in vwo-5 en 
afgesloten in vwo-6.
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vwo-5

Profielwerkstuk

Leerlingen werken alleen, in tweetallen of in kleine 
groepjes.

Tijdsbesteding per persoon: 80 uur (verantwoording 
afleggen).

Gebruik van minimaal 10 wetenschappelijke bronnen.

Er wordt beoordeeld op: onderzoeksopzet, compleet 
verslag en het proces van plannen/samenwerken/initiatief 
nemen.
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Toetsweken

toetsweek 1: week 42 
→ van maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober

toetsweek 2: week 50 
→ van maandag 12 december t/m vrijdag 16 december

inhaalmomenten toetsweken 1 & 2 in week 51 (volgens rooster)
toetsweek 3: week 16
→ van maandag 17 april t/m vrijdag 21 april

toetsweek 4: week 26
→ van maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni

inhaalmomenten toetsweken 3 & 4 in week 27 (volgens rooster)

Geen verlof voor open dagen, rijbewijs, e.d. in toetsweken.
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Kennismaking mentoren


