
Informatie-/mentoravond G5

Programma:
- Welkom door de teamleiders
- Examenzaken door Niek Admiraal
- LOB door Berdien Steffen
- Mentorgedeelte



De examensecretaris

Niek Admiraal
n.admiraal@hetbaken.nl



Het PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting



Status van toets of product

• Telt altijd mee in het overgangseindcijfer en
• Meestal ook in het schoolexameneindcijfer 

(= examendossier)
• Verplichte deelname; moet worden 

ingehaald bij afwezigheid



Het examenreglement

• Twee delen; algemeen en locatie specifiek
• Rechten en plichten van/voor alle partijen
• Wat te doen bij afwezigheid, ziekte e.d.
• Te laat komen
• Beroepsprocedure
• Bevorderingsnormen (ook op de website)
• Herkansingsregeling
• En nog veel meer . . .



Overgangstoetsen inhalen

• Binnen 1 week na eerste afname afspraak maken

• Overgangstoetsen worden centraal ingehaald op 
vaste momenten in het schooljaar

• Steeds op dinsdag 8e en 9e lesuur

• Bij afwezigheid het cijfer 1,0



Schoolexamentoetsen inhalen

• Schoolexamentoetsen worden ingehaald op het herkansingsmoment

• De herkansing vervalt

• Bij afwezigheid tijdens inhalen, nieuwe afspraak maken

• Nogmaals afwezig dan volgt het cijfer 1,0



Jaarcyclus in 2021-2022

• SE-1 (01-11 / 08-11)
- herkansen of inhalen: 

25-11; 8.30u

• SE-2 (21-01 / 28-01)
- herkansen of inhalen: 

03-03; 8.30u

• SE-3 (07-04 / 14-04)
- herkansen of inhalen: 

18-05; 9.00u

• SE-4 (17-06 / 24-06)
- herkansen of inhalen: 

11-07-2022



Combinatievak

• Levensbeschouwing en filosofie algemeen 

• Maatschappijleer

• Profielwerkstuk

Ieder van de drie onderdelen wordt op een heel 
getal afgerond

Van deze drie gehele cijfers wordt het gemiddelde 
genomen en weer op een heel cijfer afgerond



Profielwerkstuk

• Meesterproef, klaar voor vervolgonderwijs

• Start eind periode 2

• Afronding periode 2 G6

• Beoordeling met cijfer



Bevorderingsnormen

Eisen geldend bij de overgangscijfers:
• Alle eindcijfers minimaal 6; of
• Eén 5, rest 6 of meer; of
• Eén 4, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; of
• Twee keer 5, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; of
• Eén 4, één 5, rest 6 of meer + gemiddelde is 6,0 of hoger; en
• Maximaal één onvoldoende voor de vakken Nederlands,  Engels en 

wiskunde en niet lager dan 5.



Judicium cum laude

• “CUM LAUDE” komt op het diploma te staan, niet op 
de cijferlijst

• Het niet afgeronde gemiddelde eindcijfer van alle 
vakken die meetellen bij de uitslagbepaling is 8,0 of 
hoger 

• Geen vak lager dan 7
• Verbredingsvak mag meetellen. Moet niet.



Waar is alles terug te vinden?

• It’s learning vak Examensecretariaat Trinitas

• Website Trinitas Gymnasium

• www.examenblad.nl

http://www.examenblad.nl/


Berdien Steffen
b.steffen@hetbaken.nl

Inloopspreekuur voor vragen of het maken van een afspraak:
ma 4de uur, wo 4de uur, vr 3de uur in kamer G06



Wat komt vanavond aan bod?

 Doelstelling LOB
 LOB in G5
 Tijdpad
 Korte opmerkingen:
 Opleidingen met selectie
 Handige website

Wat kunnen ouders doen?



Loopbaan
Oriëntatie
Begeleiding

Doel: leerlingen een passende keuze laten 
maken voor hun vervolgstudie en ze 
voorbereiden op hun loopbaankeuzes.



LOB in G5: studiekeuze

Waar sta je nu? En aan het eind van het schooljaar?
 Ik weet wat en waar.
 Ik weet het, maar moet nog toegelaten worden.
 Ik twijfel tussen een paar studies.
 Ik weet wat, maar nog niet waar.
 Ik weet nog niet wat, maar wel welke sector.
 Ik dacht dat ik het wist, maar twijfel ook nog.
 Ik heb nog geen idee.



LOB in G5: studiekeuze

Waar sta je nu? En aan het eind van het schooljaar?
 Ik weet wat en waar.
 Ik weet het, maar moet nog toegelaten worden.
 Ik twijfel tussen een paar studies.
 Ik weet wat, maar nog niet waar.
 Ik weet nog niet wat, maar wel welke sector.
 Ik dacht dat ik het wist, maar twijfel ook.
 Ik heb nog geen idee.

Maar LOB is meer dan je studiekeuze…



LOB: ervaren en reflecteren

 Alles kan een LOB-ervaring zijn
 (school)activiteiten, gesprekken, informatie in kranten/films/boeken/series/…
 Tip: weekend van de wetenschap (2&3 okt, oa open dag Science Park A’dam)
 Tip: masterclasses (overzicht op itslearning)

Wat maakt het een LOB-ervaring?
 Jezelf vragen stellen: Wat vind ik hiervan? Wat kan ik hiermee? Is dit iets voor 

mij?



Loopbaancompetenties



Loopbaancompetenties

Activiteiten en opdrachten 
om aan deze competenties 
te werken

• Kick-off (komende weken)
• Activiteitendagen 

december, eind schooljaar
• En zelf inplannen wat je 

nodig hebt.



Wat doet de decaan?

 Individuele loopbaangesprekken
 Berichtjes met reminders en nuttige/leuke info
Opdrachten aanbieden tbv LOB-competenties
Organiseren van activiteiten op school
 Bijvoorbeeld: kick-off, workshops, alumniavond



Tijdpad

28-9, 29-9, 6-10 Studiekeuze kick-off

Oktober, november 2021 Open dagen, meeloopdagen

Eind 2021/begin 2022 Activiteiten op school

Maart, april, mei 2022 Open dagen, meeloopdagen

Juli 2022 Afsluitende activiteit G5



Tijdpad
28-9, 29-9, 6-10 Studiekeuze kick-off

• Deelname verplicht, zelf inschrijven 
(deadline 23:00 uur vanavond)

• Oa start LOB-dossier, 
activiteitenplanning en –
voorbereiding.

Oktober, november 2021 Open dagen, meeloopdagen

Eind 2021/begin 2022 Activiteiten op school
Informatie volgt

Maart, april, mei 2022 Open dagen, meeloopdagen

Juli 2022 Afsluitende activiteit G5
Informatie volgt



Tijdpad
28-9, 29-9, 6-10 Studiekeuze kick-off

Oktober, november 2021 Open dagen, meeloopdagen
• Liefst op locatie, sfeer proeven, 

maar online kan ook.
• Bereid je bezoek voor en evalueer 

achteraf. Leg vast in verslagje.
• Niet uitstellen!
• Verlof aanvragen

Eind 2021/begin 2022 Activiteiten op school
Informatie volgt

Maart, april, mei 2022 Open dagen, meeloopdagen

Juli 2022 Afsluitende activiteit G5
Informatie volgt



Opleidingen met selectie

Zoek uit waarop geselecteerd wordt:
 CV: ga hier zo snel mogelijk mee aan de slag (meeloopstages, 

(vrijwilligers)werk, certificaten of cursussen, masterclasses)
 Cijfers, dus ook de cijfers uit G5
 Portfolio, dossier etc



Tot slot…

Studiekeuze123.nl

 Voor leerlingen het startpunt voor studiekeuze
 Maak alvast een account aan.

 Voor ouders ook een bron van informatie

Neem een foldertje mee!
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