


Informatie avond PTA & LOB KED19

Examensecretaris / Decaan: ree.n@2college.nl
Telefoonnummer: 088-0232808

Teamleider: hoop.h@2college.nl
Telefoonnummer: 088-0232840
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Indeling lokalen

• 19A Dhr. Van Schooneveld Lokaal: 106

Dhr. Van Ree Lokaal: 108

• 19B Mw. Holsheimer & Dhr. Swinkels Lokaal: 013

• 19C Mw. Sparidaens & Dhr. Van Soest Lokaal: Aula

• 19D Mw. Debeij & Mw. Hoop Lokaal: 002



Schoolexamens

Dit schooljaar 3x SE week
• Proef SE week: 8 november t/m 12 november 

• SE week 1: 17 januari t/m 21 januari

• SE week 2: 21 maart t/m 25 maart

• SE week 3: 20 juni t/m 24 juni

Advies

Determinatie



Programma van toetsing & afsluiting (PTA)

In het PTA is per vak aangegeven wat er per SE week getoetst wordt.
• Stofomschrijving

• Toetstijd

• Toetsvorm

• Weging

• Herkansing





Examenreglement

Het examenreglement wordt gepubliceerd op de website en is fysiek 
meegegeven aan de leerlingen.

Belangrijke aandachtspunten:
• 3x SE week

• Elke SE week één herkansing.

• Bij afwezigheid herkansing inzetten om toets in te halen.

• Absentie elke dag van afwezigheid telefonisch melden bij examensecretaris of 
teamleider voor 08:30.



Examenreglement (vervolg)

• Inlevermomenten voor praktische opdrachten of handelingsdelen staan vast. 
Niet op tijd inleveren wordt gezien als onregelmatigheid. De vakdocent neemt 
contact op met ouders. De vakdocent zal aangeven wanneer het werk alsnog 
ingeleverd dient te worden. Bij overschrijding van dat inlevermoment zal het 
cijfer 1.0 worden toegekend. De examensecretaris meldt dit aan ouders en 
aan de onderwijsinspectie.

Bijzondere omstandigheden: aanvragen bijzondere herkansing bij 
examencommissie.



Examencommissie 2021-2022

Emailadres: examencommissie.ruivenmavo@2college.nl
• Dhr. N. van Ree (examensecretaris)
• Mw. A. Debeij
• Dhr. P. Opsteeg

Aanvraag bijzondere herkansing, etc. per mail.

Examencommissie geeft een advies aan directeur. Advies wordt per 
mail gecommuniceerd aan ouders en leerling.

• Leerling of ouders kunnen binnen 3 werkdagen per mail tegen het advies in 
beroep gaan bij de directeur: mw. L. Derks (derks.l@2college.nl).
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LOB Bovenbouwprogramma

PTA onderdeel
• Qompas

• Plusdocument

• Vakkenpakket examenbouwprogramma
• Met deze keuze kiest de leerling zijn eindexamenvakken.

• Op bijna alle MBO opleidingen zijn specifieke vakkenpakketeisen losgelaten.

• Aparte ouderavond omtrent het vakkenpakket later in het jaar. Info volgt.

• Inschrijven vervolgopleiding (leerjaar 4 al vanaf 1 november!).



Havo

• Wet gelijke kans op doorstroom (havo-vwo)
• Drempelloze instroom (voorwaarde leerling heeft in 7 theoretische vakken 

eindexamen gedaan).
• Profiel op havo afhankelijk van vakkenpakket nu.



Tot slot

• Oriënteren op vervolgopleidingen.
• Bezoeken open avonden. (De coach 

heeft een overzicht).
• Zien/Doen/Beleven (Beatrix College) 

zaterdag 6 november. (vrijwillig)

• Ga het gesprek aan met uw 
zoon/dochter. 

• Betrek uw eigen netwerk.
• Deel uw eigen ervaring.

• Kiesmbo.nl

• https://www.roctilburg.nl/gaan-
studeren/tips-voor-ouders : Tips 
voor ouders

• https://www.roctilburg.nl/gaan-
studeren/studiekeuzetest

• Een andere goede gratis 
beroepskeuzetest: 
https://icares.com
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