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INHOUD INFO-AVOND

1. Kennismaken

In deze presentatie wordt aandacht besteed aan:

2. Bijzonderheden 6VWO: het examenjaar

3. LOB* in klas 6

Presentator
Presentatienotities
LOB : Loopbaan Oriëntatie begeleiding



CORONA
1. Inhaalprogramma

(bv wisA is gestart, leerlinge zijn op de hoogte)

2. Extra herkansing (na tw2)

3. Buitenschoolse activiteit (volgens planning)

4. Oproep tot volgen RIVM-richtlijnen



KLAS 6V: EXAMENJAAR

Pak je kans, haal het beste uit jezelf!

Leerlingen, leraren en ouders zijn samen verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling (cognitief en sociaal/emotioneel) van 
de leerling.

leerling

oudersschool



Klas 6 afsluiting schoolloopbaan

Welke activiteiten ?

SE’s (SchoolExamens) 
worden o.a in drie toetsweken afgenomen

SE’s kunnen zijn: schriftelijk, mondeling en practica

LO (lichamelijke opvoeding) 
LOB (loopbaan oriëntatie)

CE (Centraal Examen in mei) schriftelijk

KLAS 6V EXAMENJAAR

SE moet 
afgerond zijn 

vóór CE

Handelingsdelen; 
deze moeten 

voldoende zijn



Programma van Toetsing en 
Afsuiting (PTA)
In het programma van toetsing en afsluiting vindt u:
• Het overzicht van alle schoolexamens

• Per toets
- de omschrijving van de stof
- de weging
- tijdstip van afname
- duur van de toets
- al of niet herkansbaar

• Niet gemaakte schoolexamens*

* In het examen-
reglement (terug te 
vinden op de site van 
de school) is te lezen 
hoe omgegaan wordt 
met afwezigheid 
tijdens schoolexamens. 
Mocht u hierover 
vragen hebben, kunt u 
contact opnemen met 
de examensecretaris 
van de afdeling.



TIJDLIJN  SE/CE
SE periode 1 28-10 t/m 03-11

SE periode 2 13 t/m 19- 01

Presentatie PWS week 10 (7-11 mrt)

SE periode 3 23- 03 t/m 30- 03

Definitieve eindcijfers SE 19- 04

Laatste lesdag 22- 04

CE 1e tijdvak 12 t/m 25- 05
Uitslag CE1 15 - 06

Start CE 2e tijdvak 20 t/m 23 - 06
Uitslag CE2 01 - 07

Diploma-uitreiking 04, 05, 06 juli 



AANDACHTSPUNTEN VOOR DE 
EXAMENKANDIDATEN 

1. Goede voorbereiding

2. Studeer(middagen/ dag)

3. Examentraining april 2021

4. Faalangstreductietraining (naar behoefte)

5. Carmel Award

Presentator
Presentatienotities
2 + 3. We hebben goede ervaringen met deelname aan studeerdagen en examentrainingen. Wanneer we de oud examenkandidaten vragen wat geholpen heeft bij de voorbereidingen op de schoolexamens en de centrale examens dan zijn dat de studeermiddagen en de examentrainingen. Tijdens bv een rapportvergadering dag, voor een schoolexamenweek kan een studeermiddag georganiseerd worden, waarbij de leerlingen werken aan een vak dat ze moeilijk vinden.4. Na de eerste SE week wordt er bekeken of er leerlingen zijn die last hebben van faalangst tijdens de toetsen. Wanneer er leerlingen zijn die daar behoefte aan hebben, dan worden er faalangst reductietrainingen georganiseerd. 5. De beste profielwerkstukken worden voorgedragen voor de Carmel Award. Deze award wordt in april uitgereikt.



HERKANSEN?
De reguliere herkansing van een SE uit 5V is na TW1, de extra 
(corona) herkansing is op 11-2 (zie dia 3).

Herkansing SE in 6V

 Iedereen kan deelnemen
 -1 herkansing + 1 reguliere herkansing uit 4H: na SE1 en 

- een extra (corona) herkansing na SE2 (11-2)
- 2 herkansingen na SE3

 Hoogste cijfer telt
 Een extra herkansingsmogelijkheid voor extra vak*

Herkansing CE (CE2- tweede tijdvak)

 Iedereen kan deelnemen
 Eén vak herkansen

 Tweede tijdvak in juni
 Hoogste cijfer telt

Presentator
Presentatienotities
* Een leerling met één of meerdere extra vakken, heeft recht op 1 ‘extra’ herkansing per extra vak die uitsluitend voor dat extra vak mag worden ingezet. De leerlingen ontvangen in de aanloop naar het centraal schriftelijk eindexamen een examenbulletin waarin gedetaillerde informatie over het cse is opgenomen. 



SLAAG- EN ZAKREGELING*
Geslaagd:

 Onderdelen combinatiecijfer (*) ≥ 4
en

 alle cijfers ≥ 6
 1x5  en  andere vakken    ≥ 6
 1x4  en  gemiddeld cijfer  ≥ 6
 2x5  en  gemiddeld cijfer  ≥ 6
 1x5 en 1x4 en  gemiddeld cijfer ≥ 6

 CE: gemiddelde voldoende

 max. 1x5 voor Ne, En, Wi

(*) = hele cijfer voor pws, ma, lv, ckv en anw

Presentator
Presentatienotities
Pws: profielwerkstukMa: maatschappijleer (afgesloten in 4V)Lv: levensbeschouwing (afgesloten in 4V)Ckv: culturele en kunstzinnige vorming (afgesloten in 5V)Anw: algemene natuur wetenschappen (afgesloten in 5V)



PROFIELWERKSTUK
Nadruk op:
• Informatie zoeken en verwerken
• Onderzoeken en ontwerpen
• Samenwerken, houden aan afspraken
• Zelfstandig werken

Studielast 80 uur per leerling

Start: juni 2021
Afronding: week 10 (7 t/m 11 maart 2021)

drietallen



VERZUIMPROCEDURE 
Zie ‘downloads’ op de website: 
‘verzuimkaart VO’ voor de volgende zaken:

- Te laat (volgende dag melden)

- Verwijdering uit de les

- Ongeoorloofd en luxe verzuim 
(bv vrije dag/ vakantie buiten de schoolvakantie)

- Geoorloofd verzuim 
(25 jarig huwelijksfeest ouders)

downloads: aanvraag bijzonder verlof               

Presentator
Presentatienotities
Het TCC heeft zich te conformeren aan de regionale verzuimkaart voortgezet onderwijs.



* PTA : informatie per vak (begin oktober 2021)

* Examenreglement

* Jaaragenda TCC Lyceumstraat

te vinden onder ‘downloads’ via    
www.twentscarmelcollege.nl

WAAR NA TE LEZEN? 

Presentator
Presentatienotities
Begin oktober staat het aangepaste (ivm corona) PTA op de website van onze school. Ook het examenreglement, waarin de septembermededelingen van het ministerie zijn opgenomen staat begin oktober online.De jaaragenda is tot de kerstvakantie ingevuld. Deze jaaragenda wordt regelmatig bijgewerkt.

http://www.twentscarmelcollege.nl/


Wanneer nu na de infoavond nog vragen heeft over de eerste 13 
sheets dan kunt u vragen stellen tijdens de online afspraak met de 
mentor of na contact opnemen met mevrouw J. Klumper
j.klumper@twentscarmelcollege.nl (coördinator 5 havo en 6 vwo)

Voor vragen over het eindexamen kunt u zich richten tot de 
eindexamensecretarissen: 
mevrouw T. de Sousa; t.desousa@twentscarmelcollege.nl of 
mevrouw J. Klumper; j.klumper@twentscarmelcollege.nl

mailto:j.klumper@twentscarmelcollege.nl
mailto:t.desousa@twentscarmelcollege.nl
mailto:j.klumper@twentscarmelcollege.nl


STUDIEKEUZE

1. LOB-plan: met als doel

 Tot een passende studiekeuze komen van de vervolgopleiding

 Het voorkomen van studie-uitval en studie-switchen

Presentator
Presentatienotities
LOB = loopbaan Oriëntatie begeleiding



ADVIEZEN VOOR STUDIEKIEZERS
 Pak de draad nu weer op, ook wat de keuze betreft

 Maak gebruik van meerdere informatiebronnen, dus oriënteer je niet 
alleen via internet

 Ga naar een open dag, loop een dag mee, ga proefstuderen

 Informeer je goed over het programma, de vakken, het niveau en de 
aanpak. Niet alleen op baankans, salaris, status of bijv. leuke stad

 Past het echt bij mijn belangstelling, vaardigheden, motivatie?

 Eventueel gesprek met studiekeuzeadviseur op HO/WO

 En bij twijfel uiteindelijk: overweeg een tussenjaar

Presentator
Presentatienotities
HO: hoger onderwijsWO: wetenschappelijk onderwijs



WERKWIJZE
 Plan opstellen en met de mentor en ouders bespreken

 Deelname aan LOB-activiteiten, zoals een open dag of meeloop dag

 Korte verslagen en eventueel voortgangsgesprek met mentor

 Definitieve keuze vervolgstudie

 Aanmelding studie



REGELS BIJ EEN LOB ACTIVITEIT

 Verlof vragen aan de mentor:
 Passend in het plan: goede motivatie
 Een week van te voren aanvragen
 Schoolexamens gaan voor
 Deelname op zaterdag, tenzij het aanbod alleen onder schooltijd is

 Kort verslag maken na afloop: ervaringen, conclusies en vervolg

Activiteiten zijn onder voorbehoud ivm Corona. Het kan zijn dat activiteiten 
online zullen plaatsvinden of zelfs vervallen.



27 SEPTEMBER online infoavond:
- examenzaken door examensecretarissen

- studiekeuze
- studiefinanciering

door de decaan
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