
EERSTE OUDERAVOND KLAS 4 

 

 Over 8 maanden, op 7 mei start het Centraal 

Schriftelijk Examen. 

 

 Het eerste cijfer voor alle vakken is al bekend, want 

de leerlingen hebben hun eindcijfer klas 3 

meegenomen naar klas 4. Het derdeklascijfer voor elk 

vak telt voor 25% van het schoolexamencijfer mee. 

 

 De leerlingen zitten niet meer in klassen, het enige 

contactmoment als mentorklas is tijdens het 

mentoruur. 

 

 Er is een vak dat niet met cijfers werkt, LO, voor dat 

vak moet alles voldoende worden afgesloten. Bepaald 

percentage aanwezig. Dit geldt ook voor het onderdeel 

LOB, dit onderdeel moet, net als LO, met een 

voldoende afgerond worden.  

  

 Wij stellen het erg op prijs wanneer er goed 

gecommuniceerd wordt met school. Als er dingen 

spelen, moet school hiervan van tevoren op de hoogte 

gesteld worden. Als een leerling een toets wel maakt 

en u komt achteraf met de mededeling dat de leerling 

de toets eigenlijk niet goed heeft kunnen maken, 

omdat de leerling die dag eigenlijk ziek was, dan 

kunnen wij niets meer doen, dan telt de toets toch. Als 

er sprake is van ziekte moet u minimaal 15 minuten 

voor aanvang van de toets de school informeren. 

 

 Herkansingen zijn wel mogelijk in klas 4. Een leerling 

kan voor twee herkansbare toetsen een herkansing 



doen. In het PTA- boekje staat aangegeven welke 

toetsen herkanst kunnen worden. Het hoogste cijfer 

geldt. Wanneer de herkansing plaatsvindt, daarover 

wordt u nog geïnformeerd. 

 

 Voor de vak tekenen geldt ook een centraal praktisch 

examen en dat wordt vanaf maart afgenomen. De 

leerlingen zijn dan op school tijdens de lessen bezig 

met een grote opdracht. Hier gaan wel zo’n tien lessen 

in zitten en aan het eind wordt het product door twee 

docenten beoordeeld. 

 

 1 vijf op de eindlijst kan, 2 vijven, dan moet er een 7 

naast, 1 vier, dan moet er een 7 naast. Gemiddelde 

CE-vakken 5,5> Nederlands moet een 5 zijn. 

 

 

 Ook dit jaar ontvangt u van ons een mail over 

deelname aan onze LOB-activiteit. Op 5 november 

hopen wij weer diverse ouders in te kunnen zetten. 

Ouders vertellen dan iets over hun beroep en hun weg 

daar naar toe.  

 


