
Hartelijk welkom 

ouders van 

leerlingen leerjaar 3 

Deltaweg MAVO – VMBO g/t



Agenda

• PTA (programma van toetsing en afsluiting)

• Activiteiten gedurende het schooljaar 

• Schoolse zaken

• Mentoraat “ik ben er voor jou”

• Vragen? Tijd met de mentor

• Informatie / communicatie



• Programma van toetsing en afsluiting

• Start examenperiode in klas 3

• Examenreglement door examensecretaris

• (PTA)toetsen

• Wat, waar, wanneer, weging…

• Gemiste toetsen inhalen binnen 5 dagen

• Deadlineregels 

PTA



Schoolse zaken



Verplichte onderdelen 
leerjaar 3

De volgende onderdelen moeten minimaal voldoende 
worden afgesloten:

• KV1: CKV (culturele en kunstzinnige vorming)

• Beroepsstage als onderdeel van maatschappijleer (dia 12)

• Maatschappelijke stage (dia 12)



• Maatschappijleer is een examenvak dat wordt afgerond in leerjaar 3. 
Het schoolexamencijfer is het eindexamencijfer.

• Het eindcijfer van leerjaar 3 van de gekozen vakken telt mee als eerste 
periodecijfer in leerjaar 4.

• Alle onderdelen in het PTA dienen afgerond te zijn (niet afgerond: *) 

• Einde periode mogelijkheid tot herkansen van 1 toets (dia 10).

Schoolexamen
Leerjaar 3



• exameneisen bij gekozen vakken.

• Bevorderd naar leerjaar 4 als:

• Alle vakken een score 6 of hoger hebben.

• Er maximaal 1 tekortpunt is.

• Er maximaal 2 tekortpunten zijn waar één 7 of hoger tegenover staat. 

• Nederlands mag niet lager zijn dan een 4,5.

• Voor de niet gekozen vakken geen cijfers lager dan een 4.0.

• De vakken ‘kunstvakken 1 (CKV)’ en beroepsstage moeten met een 
voldoende beoordeling zijn afgerond.

Bevorderingsnorm - 1



• Alle leerlingen die niet voldoen aan de 
bevorderingsnorm worden besproken in de 
eindvergadering. De eindvergadering beslist te allen 
tijde.

• Aandacht voor leerlingen met resultaten tussen de 5.5 
en 5.9. Op volglijst plaatsen leerjaar 4. 

Bevorderingsnorm - 2



Rekentoets

• Toetsweek periode 3 wordt rekenvaardigheden met de 
rekentoets afgesloten.

• Leerlingen die in leerjaar 4 geen wiskunde in hun 
vakkenpakket hebben, ontvangen een certificaat met 
het behaalde cijfer.



Periodes
leerjaar 3

Maximaal 4

PERIODE 1 SE- 1 1 HERKANSING RAPPORT - 1

PERIODE 2 SE- 2 1 HERKANSING RAPPORT - 2

PERIODE 3 SE- 3 1 HERKANSING RAPPORT - 3

PERIODE 4 SE- 4 1 HERKANSING RAPPORT - 4

SE-CIJFER LJ 4 (PER.1)



Activiteiten gedurende 
schooljaar



Activiteiten Leerjaar 
3

School Werk Dagen Beroepsstage Maatschappelijke
Stage ( MaS )

Doel Binding tussen de 
leerlingen.
Markeert de start 
van de bovenbouw 
periode.

Het oriënteren op 
beroep. 
Ervaring op doen, 
beroepsbeeld 
vormen.

Leerlingen kennis 
laten maken met een 
onbetaalde bijdrage 
aan de maatschappij.

Duur 3 dagen 4 schooldagen 30 uur

Periode 19 t/m 21 oktober 
2022

6 feb. t/m 9 feb. 
2023

Vanaf eind lj 2 tot 
einde schooljaar lj 3



The International award for young people

• Deelname van 14-24 jaar

• 4 onderdelen

• Voor iedereen

• Niet prestatief

• Persoonlijkheidsontwikkeling 

• UITDAGING

• Info-avond 11 okt. (19 uur t/m 21 uur)

Award-programma



Mentoraat



- Op weg naar zelfstandigheid / verantwoordelijkheid.

- Van 8 naar 6 mentorgesprekken dit schooljaar (lj 4 nog 4 
mentorgesprekken).

- Leerling wordt uitgenodigd voor een gesprek, maar kan 
ook op eigen initiatief een afspraak maken.

- De mentor is er voor de leerling!

Mentoraat



Informatie / 
communicatie

Informatie via de schoolsite:

• Cijfers (SOM)

• Belangrijke data

• Schoolgids

Communicatie via de mail:

• Nieuwsbrief voor ouders

• Brieven en uitnodigingen

Rooster bekijken via Zermelo



Hartelijk dank voor uw 

aandacht en tot ziens!


