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Welkom 

Programma:
• voorstellen, teamleider, decaan, 

examensecretaris en mentoren
• Regels, W. Ruijsch
• Examen, mevr. Ploumen
• LOB in havo 4, decaan mevr. Hoedemakers
• Met de mentor mee!



Regels

• Verlof, formulier, ouders, teamleider, goede reden
• Te laat, ongeoorloofd afwezig
• Verband afwezig vs resultaat
• Bijbaantje(s)
• Lestijden, 9.00 u tot 17.00 u, plan andere zaken erbuiten
• Rookvrij
• Voorexamen jaar, basis voor examen, neem je 

verantwoordelijkheid samen met ons



Examen



Het examen
De examensecretaris

- Ziet toe op de toepassing van het examenreglement
- Legt in voorkomende gevallen onregelmatigheden, verzoeken en 

bezwaren voor aan de examencommissie, ter beoordeling en advisering 
aan de locatiedirecteur

- Is contactpersoon met College van Toetsen en Examens(CvTE) en de 
inspectie

- Stelt samen met de directeur de uitslag vast
- Tekent evenals de directeur de diploma’s en de cijferlijsten



•Rechten en plichten
•Afmelden voor PTA-toetsen (geen herkansing)
•Verzoeken en klachten
•Examencommissie
•Onregelmatigheden (zie volgende dia’s)
•Commissie van beroep voor de examens

PTA (programma van toetsing en afsluiting)
www.sint-maartenscollege.nl
 School  PTA’s

Het Examenreglement

http://www.sint-maartenscollege.nl/


Onregelmatigheden
volgens artikel 5 examenbesluit

Schuldig aan enige onregelmatigheid, bv

Te laat inleveren van opdrachten

Fraude

Plagiaat, etc.

Zonder geldige reden afwezig bij onderdelen SE

Mobiele telefoon/smartphone

Maatregelen liggen vast in de wet!
Altijd melding bij de inspectie, aan kandidaat en ouders



Onregelmatigheden
volgens artikel 5 examenbesluit

De maatregelen zijn: afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid, mogelijk ook in 
combinatie:
• Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen.
• Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van 

het schoolexamen.
• Het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen.



Bezwaren en klachten 
volgens examenreglement

Alle correspondentie t.a.v. schoolexamens havo:

l.ploumen@stichtinglvo.nl

Denk bij bezwaren, klachten en verzoeken aan 
Benoemen: naam, klas, vak, PTA-code, datum toets; 
Onderbouwing met feiten; 
Bezwaartermijn (5 werkdagen).

mailto:l.ploumen@stichtinglvo.nl


Herkansingen

• Na periode 1 + 2 in januari, periode 3 in mei en na 

periode 4 in juli

• Zie PTA 

• Hoogste cijfer telt

• Ingehaalde toets kan niet herkanst worden

• Hardheidsclausule



Decanaat 



Decanaat 



Decanaat 



Decanaat 



Decanaat 



Decanaat 

De ROL SMC

Mentor/decaan < - > leerling

LOB in HAVO 4: PTA -> “V” in periode 4



Decanaat 

Tool:

https://www.beroepskeuzedagboek.nl



STUDIELOOPBAANPLANNER

JOUW STUDIEKEUZEPORTAAL VOOR DE 

BOVENBOUW

t 



Decanaat 

Portfolio
Het bijhouden van een portfolio belangrijk omdat:

 hogescholen en universiteiten GEEN centrale selectie ivv loting hebben. 

 decentrale selectie per hogeschool / universiteit verschillend is

 in decentrale selectie vaak een extra kennistoets, een intakegesprek of een motivatiebrief zit

 gebruik portfolio in intakegesprek of motivatiebrief ter ondersteuning en motivatie van studiekeuze 

 in havo 5: een selectie maken van het persoonlijk portfolio en dat verzenden 

naar de hogeschool of universiteit van je voorkeur



Decanaat 



LOB Agenda 

 Online Studiekeuze event: 5 oktober 
https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event

 Open dagen: november 2021/maart 2022
Zuyd Hogeschool: 6 nov Maastricht, 13 nov Sittard, 20 nov Heerlen
Fontys: online
HAS: 7 okt Venlo, 9 okt Den Bosch

 Voorlichtingsavond HBO: Bonnefantencollege: 25 november 2021 (ovb)

 Beroepenavond: Bernhard Lievegoed College 17 februari  2022 (3e klas)
 Buitenland&tussenjaar: Stella Maris College 16 juni 

https://www.zuyd.nl/opendagen/studiekeuze-event


Vragen?

n.hoedemakers@stichtinglvo.nl

mailto:n.hoedemakers@stichtinglvo.nl


mentoren 

Met de mentor mee de klas in.

Mevr. I. Trippaers(Ineke), lokaal 
Mevr. G. Yerna(Goof)
Mevr. S. Paulussen(Suzanne)
Dhr. R. Cornips(Rene)
Dhr. L. Penninx(Loek)
Dhr. M. Lechner(Maurice), afwezig


