
Klas 3
Cohort 2018-2020



Cohort (lichting) 2018 - 2020

• Schooljaar augustus 2018 – augustus 2019: leerjaar 3

• Schooljaar augustus 2019 – juni 2020: leerjaar 4 + centraal examen

Examencommissie



Programma

- Klas 3 en 4 is één geheel 
- Totaal 8 periodes in twee leerjaren

- Leerjaar 3 = 5 periodes

- Leerjaar 4 = 3 periodes                    klas 3                          klas 4

- Doorstroomvergadering is na periode 4

- Eerst overgangstoetsen 

- Vanaf mei PTA-toetsen

- Beroepspraktijk bij gekozen profiel in alle periodes PTA-toetsen

Examencommissie

7 81 65432



Doorstroomvergadering

• Is na periode 4 (dus niet aan einde schooljaar)

• Leerling zit dan op de helft van zijn/haar opleiding.

• Overgangseisen (volgende dia)

• Indien niet aan eisen voldaan              bespreekgeval

– Meenemen naar vierde leerjaar op hetzelfde niveau

– Afstromen

– Doubleren 

Open dag Omnia College 22 januari



Wanneer over/geslaagd?
De leerling is over/geslaagd indien:

• Het gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 
5,5 is;

• Hij voor het vak Nederlands eindcijfer 5 of hoger heeft behaald, én 

• Voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, of 

• Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 
overige examenvakken een 6 of hoger, of 

• Voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn 
overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of 

• Voor twee van zijn examenvakken, het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 
overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 

Examencommissie



Wanneer over/geslaagd vervolg
Daarnaast is de leerling geslaagd indien:

• Hij voor geen van de eindcijfers lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald. 

• Hij voor alle keuzevakken uit de beroeps praktijk minimaal een 4 heeft 
behaald.

• Hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en kv1 (kunstvakken 1), én in de 
gemengde en theoretische leerweg voor het profielwerkstuk, de beoordeling 
«voldoende» of «goed» heeft behaald; stage is afgerond met een V

• Hij de rekentoets heeft afgelegd. (deelname is dus verplicht, resultaat telt 
(nog) niet mee) 

Examencommissie



Het PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting

Per vak is per cohort een PTA beschikbaar. Hierin staat:

1. Welke vorm de toets heeft. 

2. Welke onderdelen uit het examenprogramma worden getoetst. 

3. Of de toets herkanst mag worden.

4. In welk tijdvak de toets wordt afgenomen 

5. Hoeveel de toets meetelt in het eindcijfer.

Begin oktober 2018 is het PTA-overzicht in te zien via de website.

Examencommissie

Presentator
Presentatienotities
(schriftlijk, mondeling, werkstuk etc.)(eindtermen die getoetst worden, inhoud, vb welke hoofdstukken)Ja of nee. Schoolregeling; max 1 toets per vak per jaar?Bijvoorbeeld in welke (toets)week of periode. Liefst per week.De weging van de toets in procenten (alle toetsen van een vak samen hebben een weging van 100%)



Voorbeeld PTA

Examencommissie



Rekentoets

• Deelname aan de rekentoets is verplicht. (anders geen diploma)

• Resultaat telt (nog) niet mee.

• Eerste poging is in klas 3

• In klas 4 nog maximaal 3 pogingen.

Open dag Omnia College 22 januari



Vragen?

Examencommissie
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