
Welkom

Informatieavond 
voor 

leerjaar 5



Indeling van de avond
19.15 uur Mevrouw Manon de Haas, teamleider G5-G6, opent de avond met een korte uitleg 

over KWT (keuzewerktijd).

19.30 uur De heer Niek Admiraal, de examensecretaris, zal uitleg geven over het PTA en 
examenreglement.

19.45 uur Onze bovenbouw-decaan mevrouw Berdien Steffen geeft informatie over oriëntatie 
op studie en beroep.

20.00 uur Mevrouw Petroesja Mokveld is onze PWS-coördinator; zij zal het PWS toelichten.

20.15 uur Korte bijeenkomst met de individuele mentoren in hun vaklokaal.



Trinitas Gymnasium

Flexibilisering onderwijstijd bovenbouw

Keuzewerktijd in G5



In schoolplan:
We geven onze leerlingen ruimte om keuzes te 
maken, hun ambities waar te maken, kennis te 
verwerven en te groeien als mens. Wij helpen hen bij 
het maken van keuzes, het leren van de gevolgen van 
deze keuzes en het geven van richting.

Doelstelling flexibilisering in het rooster:
1.Eigenaarschap bevorderen 
2.Keuzemogelijkheden aanbieden
3.Motivatie vergroten



KWT in G5 
- Leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen
- Steunlessen aan het einde van de dag blijken 

weinig effectief, daarom  KWT elke lesdag het 3e

lesuur 
- Leerlingen schrijven online in voor de hele 

aanstaande week
- Ook stilteruimte voor zelfstandig werken (onder 

surveillance)
- Verlichting huiswerkdruk na schooltijd 



Lessenschema KWT 



De examensecretaris

Niek Admiraal
n.admiraal@hetbaken.nl



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
• Herkansingsregeling
• En nog veel meer . . .



Het examen

Bestaat uit twee delen:
Het schoolexamen 50%
Het eindexamen 50%
Alle toetsen tellen vanaf nu mee voor het 
schoolexamen.



Het PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting

Opsomming van alle toetsen en 
praktische opdrachten die meetellen 
voor het schoolexamen.



PTA Biologie



Gestart in G4

Er zijn vakken al gestart met schoolexamens in G4:
Aardrijkskunde
 Filosofie
 Informatica
 Levensbeschouwing
Wiskunde D



PTA Aardrijkskunde



Herkansingsrecht

Je mag herkansen:

• Eén vak per periode
• Twee keer per vak per jaar
• Als je niet moet inhalen.



Herkansingsrecht vervalt

Je herkansingrecht vervalt als je

• De deadline voor inschrijven mist
• Moet inhalen
• Afwezig bent bij het 

herkansingsmoment



Schoolexamentoetsen inhalen

• Schoolexamentoetsen worden ingehaald op het herkansingsmoment

• De herkansing vervalt

• Bij afwezigheid tijdens inhalen, nieuwe afspraak maken bij de docent

• Nogmaals afwezig dan volgt het cijfer 1,0



Jaarcyclus in 2022-2023

• SE-1 (07-11 / 11-11)
- herkansen of inhalen: 

06-12; 9.00u

• SE-2 (23-01 / 27-01)
- herkansen of inhalen: 

16-02; 9.00u

• SE-3 (17-04 / 21-04)
- herkansen of inhalen: 

23-05; 9.00u

• SE-4 (29-06 / 06-07)
- herkansen of inhalen: 

17-07-2022



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



Judicium cum laude

 “CUM LAUDE” komt op het diploma te staan
 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/


Decaan bovenbouw

Berdien Steffen 
b.steffen@hetbaken.nl



Wat komt vanavond aan bod?

Doelstelling LOB
 LOB in G5
 Tijdpad
Korte opmerkingen:
 Masterclasses
 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…



Loopbaancompetenties



Stap 1: exploreren
• Ervaringen opdoen

• open dagen, 
meeloopdagen, 
masterclasses, 
documentaires, musea, 
lezingen

• Reflecteren en praten
• Neem de tijd
• Ga buiten de kaders
• Kijk om je heen



Stap 2: committeren

•Voor numerus fixus opleidingen: 15 
januari 2024 (maar liefst eerder)

•Overige opleidingen: april 2024 
(kan eventueel nog wel wat later)



Wat doet de decaan?

• Individuele loopbaangesprekken
• Berichtjes met reminders en nuttige/leuke info

• Oa over activiteiten van universiteiten, 
masterclasses

• Opdrachten tbv LOB-competenties
• Organiseren van activiteiten op school

• Bijvoorbeeld: workshops, alumnimiddag



Tijdpad



Tijdpad



Tijdpad



Masterclasses



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



Coördinator PWS

Petroesja Mokveld
p.mokveld-langereis@hetbaken.nl



Het profielwerkstuk (PWS)
Het profielwerkstuk is een “meesterproef” waarmee je laat 

zien dat je zelfstandig iets kunt onderzoeken en de 
onderzoeksresultaten duidelijk kunt rangschikken en 

presenteren.

Start van het PWS is na de herfstvakantie en de afsluiting is 
in december 2023

Iedereen besteed tenminste 80 uur aan het PWS.



G5 mentoren

Berdien Steffen    b.steffen@hetbaken.nl 
Désirée van den Broek  d.vandenbroek@hetbaken.nl 
Ina Zwiers      i.zwiers@hetbaken.nl 
Luc Orbons      l.orbons@hetbaken.nl 
Niek Admiraal     n.admiraal@hetbaken.nl 
Nikos Papadopoulos   n.papadopoulos@hetbaken.nl 
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