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Leerwegen VMBO
Theoretisch Gemengd Kader

Basis

beroepsgericht beroepsgericht

4e klas
TG

4e klas
G

3e klas TG
2e klas TG

4e klas
K

4e klas
B

3e klas
K

3e klas
B

2e klas KB
Brugklas VMBO
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Leerroute
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Jenaplan VMBO
Regulier VMBO diploma
• TG-leerling = 6 AVO vakken + intersectoraal
• G-leerling = 5 AVO + intersectoraal
• K-leerling = 4 AVO + intersectoraal
• B-leerling = 4 AVO + intersectoraal
• AVO = algemeen vormende vakken (Ned, Eng, wis, Du,
• intersectoraal = beroepsgerichte vakken

etc)
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Uitstroomprofielen klas 4
Intersectoraal programma
uitstroomvariant

Ondersteunende AVOvakken*

Technologie & Commercie

Wiskunde
Nask1
Economie

Dienstverlening & Commercie

Biologie
Wiskunde
Economie

*De leerling kiest in het zogenaamde sectordeel minimaal twee van de
aangegeven ondersteunende AVO-vakken
De vakken Nederlands en Engels zijn voor iedereen verplicht. Het
vakkenpakket ziet er dan als volgt uit:

Schooljaar

Naam:………………………………………………………
Mentor: ………………………….Klas:……………………
T&C

Gemeenschappelijk
deel

Ne

Ne

En

En

Intersectoraal
deel

wi

wi

ns1*

bi

ec

ec

T&C

D&C

(2 van de 3)

Beroepsgericht

D&C

advies

Uitstroomprofie
l

keuze

advies

keuze

KEUZEFORMULIER JENA BASIS4

Examenpakket
2016/2017

(telt 2x mee)

BEOORDELING VAN DE PRESTATIES
□ Uw zoon/dochter heeft een overgangsrapport
□ Uw zoon/dochter heeft (nog) geen overgangsrapport
Toelichting:………………………………………………….
……………………………………………………………….
Mentor:……………………………………Ouders:……………………
….
Datum:………………….
OPMERKINGEN:
-T&C=Technologie en commercie, D&C=dienstverlening en commercie
-Dit formulier is bestemd voor de ouders. Een kopie hiervan is bestemd voor de leerlingenmap
-* ns1 mag alleen gekozen worden in combinatie met wiskunde

Schooljaar

Naam:………………………………………………………
Mentor: ………………………….Klas:……………………
T&C

Gemeenschappelijk
deel

Ne

Ne

En

En

Intersectoraal
deel

wi

wi

ns1*

bi

ec

ec

T&C

D&C

(2 van de 3)

Beroepsgericht

D&C

advies

Uitstroomprofie
l

keuze

advies

keuze
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Examenpakket
2016/2017

(telt 2x mee)

BEOORDELING VAN DE PRESTATIES
□ Uw zoon/dochter heeft een overgangsrapport
□ Uw zoon/dochter heeft (nog) geen overgangsrapport
Toelichting:………………………………………………….
……………………………………………………………….
Mentor:……………………………………Ouders:……………………
….
Datum:………………….
OPMERKINGEN:
-T&C=Technologie en commercie, D&C=dienstverlening en commercie
-Dit formulier is bestemd voor de ouders. Een kopie hiervan is bestemd voor de leerlingenmap
-* ns1 mag alleen gekozen worden in combinatie met wiskunde

Schooljaar

Naam:………………………………………………………

Gemeenschappelijk
deel

Ne

Ne

En

En

Intersectoraal
deel

wi

wi

ns1*

bi

ec

ec

Beroepsgericht

T&C

D&C

Vrije deel

……

……

……

……

(minimaal 2 van de 3)

(keuze: wi-bi-ec-ns1ns2**-Du**ma2** of te** (één van
deze twee))

advies

keuze

Uitstroomprofie
l

advies

Mentor: ………………………….Klas:……………………
T&C
D&C
keuze

KEUZEFORMULIER JENA TG4

Examenpakket
2016/2017

BEOORDELING VAN DE PRESTATIES
□ Uw zoon/dochter heeft een overgangsrapport
□ Uw zoon/dochter heeft (nog) geen overgangsrapport
Toelichting:………………………………………………….
……………………………………………………………….
Mentor:……………………………………Ouders:……………………….
Datum:………………….
OPMERKINGEN:
-T&C=Technologie en commercie, D&C=dienstverlening en commercie
-Dit formulier is bestemd voor de ouders. Een kopie hiervan is bestemd voor de leerlingenmap
-* ns1 mag alleen gekozen worden in combinatie met wiskunde
-**Als een vak door te weinig leerlingen wordt gekozen, kan het niet gegeven worden
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Enkele aanvullingen:
• Of een vak aangeboden wordt, is afhankelijk van het aantal
leerlingen dat voor dit vak gekozen heeft.
• Na periode 2 maken leerlingen een keuze
• Na periode 3 in een enkel geval nog de mogelijkheid om het
pakket aan te passen, daarna is het definitief.

• Een gekozen pakket moet wel voldoen aan de
overgangsnormen.
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Overgangsregeling
•

Het gemiddelde van de nietafgeronde overgangscijfers van de vakken die bij het centraal
schriftelijk examen getoetst worden, moet minimaal 5,5 zijn, in je vakkenpakket maximaal 1
tekort en maximaal 2 tekorten in de overige vakken.

•

Nederlands mag niet lager zijn dan een 5.

•

Engels mag niet lager zijn dan een 6, UoE dient voldoende te zijn (TTO).

•

ckv, bewegingsonderwijs, de maatschappelijke stage en LOB zijn minimaal met een
“voldoende” afgesloten

•

Het cijfer voor maatschappijleer is minimaal een 5.

•

Het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de kaderberoepsgerichte leerweg en
basisberoepsgerichte leerweg telt mee als twee cijfers.

•

Alle leerlingen doen de rekentoets in het 3e jaar. In de 4e klas zijn er nog 3 herkansingen
mogelijk (ook voor afname op een hoger niveau). De rekentoets wordt nog niet meegenomen
in de zak-/slaagregeling eindexamen.
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Examenprogramma 4e leerjaar
Schoolexamen (SE):

1 Schriftelijke en mondelinge toetsen
2 Praktische opdrachten
3 Sectorwerkstuk (TG)

Periodes:

Periode 1: toetsweek november
Periode 2: toetsweek januari
Periode 3: toetsweek maart

Centraal Examen (CE) (Digitaal voor K&B) mei/juni
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Cijferbepaling
Cijferbepaling
SE + CE = eindcijfer
2
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Uw kind is geslaagd als:
•
•
•
•
•
•
•

Het gemiddelde van alle behaalde cijfers van het centraal examen een
voldoende is, dus minimaal 5,5
Voor het vak Nederlands het eindcijfer niet lager is dan een 5
Hij ten hoogste één 5 heeft en al de andere eindcijfers 6 of hoger zijn, of:
Hij ten hoogste één 4 heeft (met uitzondering van het vak Nederlands) en
al de andere eindcijfers 6 of hoger zijn en ten minste één 7 of hoger, of:
Hij twee 5-en heeft en al de andere eindcijfers 6 of hoger zijn en ten
minste één 7 of hoger.
Hij deelgenomen heeft aan de rekentoets.
Daarnaast moet voldaan zijn aan de voorwaarde dat kv1,
bewegingsonderwijs en het sectorwerkstuk zijn beoordeeld als
“voldoende“ of “goed”.
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Aan de slag
• Vul het voorlopige vakkenpakket in
• Waar loop je nu tegen aan bij het invullen hier van?
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Hoe kom ik tot een keuze?
• Intersectoraal programma

• LOB-Lessen en loopbaangesprekken
• Infoavonden studie en beroep, december
• Workshadowing 15 april
• MBO beroepenavond, januari
• Open dagen (zie open dagenboekje)

• Bezoek ROC’s
• Stage 4e leerjaar
• Decaan (Henk Pouwels)
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Veilig vakkenpakket?
• Voldoet aan uitstroomprofiel (TC/DC)
• Welke vakken eist de vervolgopleiding
• Met welk pakket heb ik de grootste kans van slagen?
• Geen wiskunde betekent: Biologie én economie betekent
veel stof in één keer
• Als doorstroom nog niet duidelijk is, kies zo breed mogelijk

