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PTA avond 5 vwo



- Judith Driece (jde)
teamleider 3, 4, 5 en 6 vwo

- Benjamin Vliegenthart (bvl)
leerlingbegeleider 3, 4, 5 en 6 vwo

- Agata Paradna (apr)
mentor 5v1

- André Hoogmoed (ahg)
mentor 5v2

- Frans Droog (fdg)
mentor 5v3

Even voorstellen
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- LOB

- Programma van Toetsing en Afsluiting

- Kennismaking mentoren

Programma
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DECANAAT



- Kiezen en motivatie
- Rol van u als ouder bij het keuzeproces
- Hulp bij de studiekeuze
- Actuele stand van zaken

- Introductie panel

Van profielkeuze naar Studiekeuze

www.kahoot.it
Game pin: 
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Kiezen

- Geen perfecte keuze!

- Niet gezamenlijk maar individueel

- Fases van het keuzeproces:
- Uitzoeken wat je leuk vindt
- Kennismaken
- Meer informatie vinden (verdiepen)
- Aanmelden
- Studiekeuzecheck

Bron: studiekeuze123
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Motivatie bij kiezen

Welke motieven zijn belangrijk bij het kiezen van een 

studie?

- Inhoudelijke interesse

- Aansluiten bij capaciteiten

- Geeft toegang tot een specifieke baan

- Geeft toegang tot meerdere banen

- Kans op het vinden van een baan

- Salaris

- Status
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Uw rol als ouder
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https://youtu.be/eK1V3qXF9iA?t=27s
https://youtu.be/eK1V3qXF9iA?t=27s


Hulp 
Decaan: 

- daltonuur donderdag 5e uur
- folderkast
- e-mail

- DeDecaan.net: studiekeuze-activiteiten 
- DeDecaan.net: studie-informatie/forum
- Studiekeuze123.nl

- Bezoek Open Dagen
- Gesprekken met anderen
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Hulp - VWO

- Bezoek aan beroepenmarkt (op Wolfert lyceum) op 
dinsdag 4 februari 2020 - niet verplicht

- 4 handelingsdelen inleveren (= 4 opdrachten). Keuze 
uit 7 opdrachten. Staan in de studiewijzer L.O.B.

- Verslagen zijn handelingsdelen (PTA): inleveren via 
www.wolfertlyceum.dedecaan.net 
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http://www.wolfertlyceum.dedecaan.net


Actuele stand van zaken

 “De juiste student op de juiste plek”

- Vervroegen van aanmelding - voor 1 mei! 
- Studiekeuzecheck
- Leenstelsel (sinds 2015 geen basisbeurs meer)

Webinar over aanvragen van studiefinanciering:
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp 

- Decentrale selectie
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https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp


Decentrale selectie

- Loting sinds enkele jaren afgeschaft
- Lotingstudies hanteren nu decentrale selectie
- Inschrijven voor 15 januari (i.p.v. 1 mei)
- Na 15 januari: selectieprocedure (mogelijk incl. cijfers)

Gevolg: cijfers voorexamenjaar  kunnen belangrijker worden.
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PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING



- School Examen (SE)
50% van het eindcijfer
staat volledig beschreven in PTA

- Centraal Examen (CE)
50% van het eindcijfer

Het eindexamen
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Het Programma van Toetsing en Afsluiting
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- Toetsen
- Praktische opdrachten
- Handelingsdelen

Alle resultaten staan in Magister 

Het gemiddelde (cijfers op 1 decimaal) van alle toetsen, 
praktische opdrachten en handelingsdelen is 
het overgangscijfer naar 6V



Toetsen
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- Schriftelijke toetsen
- Mondelinge toetsen
- Kijk-, luister-, debat- en schrijftoetsen

Er zijn 4 periodes in een schooljaar
Iedere periode sluit af met een tentamenweek

Er kunnen en worden kleinere extra toetsen
gegeven. Deze staan niet beschreven in het PTA



Praktische opdrachten (PO)

www.wolfert.nl/lyceum

- Niet ieder vak heeft een PO
- Kan opgebouwd zijn uit meerdere kleinere PO’s
- Je krijgt een cijfer
- Niet herkansbaar
- Moet op gestelde deadline afgerond zijn



Handelingsdeel
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- Minimaal een voldoende
- Inlevermomenten staan in PTA
- Te laat inleveren heeft als consequentie dat 

één herkansing vervalt
- Niet alles afgerond of niet alles voldoende? 

      → Geen bevordering naar 6 vwo
- bij deadline moet voldoende 

en ingeleverd zijn
lever eerder in, om tijdig te corrigeren



Vakken die je eerder afrondt
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- Maatschappijleer (eind 4 vwo)
eindcijfer van beide vakken komt op diploma



Profielwerkstuk
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- Eind 5 vwo wordt een start gemaakt met 
Profielwerkstuk

- In 6 vwo rond je het Profielwerkstuk af

- Minimaal afgerond met een voldoende



Combinatiecijfer

www.wolfert.nl/lyceum

- Atheneum: Profielwerkstuk + Maatschappijleer + CKV
- Gymnasium: Profielwerkstuk + Maatschappijleer

- afgeronde cijfers



Ingangseisen voor Centraal Examen
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- Alle toetsen en PO’s zijn gemaakt

- Alle handelingsdelen zijn minimaal met een 
voldoende afgerond

- Profielwerkstuk is minimaal met een voldoende 
afgerond



Examenreglement
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Artikel 4 Maatregelen bij onregelmatigheden
… kan maatregelen nemen indien een kandidaat zich ten 
aanzien van enig deel van het schoolexamen of van het 
centraal examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt 
of heeft gemaakt of zonder geldige reden afwezig is.



Examenreglement - absentie
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Voorafgaand aan toets:
➔ Absentieverklaring volledig invullen en inleveren bij 

teamleider of leerlingbegeleider (uiterlijk binnen 5 dagen)

Op de dag van de toets
➔ Ouder / verzorger belt voorafgaand aan toets en vult 

absentieverklaring in bij teamleider of leerlingbegeleider



Inhalen van toetsen

www.wolfert.nl/lyceum

- Alleen bij geoorloofde reden recht op het inhalen van 
een toets

- Gemiste toets tijdens lesweek: 
inhalen op eerstvolgende donderdagmiddag (let op 
de absentieverlaring )

- Gemiste toets tijdens tentamenweek: 
inhalen op laatste dag van de tentamenweek

Ongeoorloofd afwezig → 1 als cijfer



Herkansingen
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- Eind van het schooljaar

- 2 PTA toetsen (met weging 4)

- iedere PTA toets mag gekozen worden

- Alleen recht op herkansingen als alle PO’s en HD’s goed 
zijn afgerond



PTA digitaal
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● www.wolfert.nl/lyceum
● Schoolinfo
● Examens

http://www.wolfert.nl/lyceum


PTA 4H

Wat als het niet goed met uw kind gaat:
sociaal of emotioneel.

Soms kan dit invloed hebben op de schoolprestaties.
Bespreek dit met uw kind en neem contact op met de mentor.

Er zijn vaak mogelijkheden om samen tot een oplossing te 
komen.  Belangrijk is wel dat de school op de hoogte is!
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Wat als het niet goed gaat met de resultaten

Na de tweede tentamenweek volgt er een gesprek met leerling, 
ouders, mentor en leerlingbegeleider.
Doel van dit gesprek; Bespreken wat de oorzaak is en afspraken 
maken voor betere resultaten.

3 opties
- verbetering cijfers; dus over naar 6 vwo
- niet voldoende verbetering wel voldoende inzet; doubleren
- niet voldoende verbetering en geen inzet;  uitstroom
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