Laatste weken klas 4
Week 12

Donderdag
29 maart

Leerlingen
Uiterlijke aanmelding vervolgstudie
Gewoon les
Start PTA IV WEEK vanaf vrijdag: zie rooster volgende bladzijde

Administratie

Docent/mentor

- Bespreken laatste
weken brief en tijdpad
- examenrooster klaar

Bespreken laatste
weken brief

Week 14

PTA week IV
Dinsdag
3 april
t/m
vrijdag
6 april

Datum
Donderdag
29 maart

Tijd

Vak

09:15 – 10:45

Engels

13:15 – 14:45

Maatschappijleer
Leertuin Ec

Dinsdag
3 april

08:30 - 10:45!!!!

Nederlands

13:15 – 14:45

Economie
Leertuin Nask1 + Gs

Woensdag
4 april

09:15 - 10:45

NASK1

13:15 - 14:45

Geschiedenis

- Bekendmaking
Pooling
- poolingoverzichten maken en
aan de andere scholen sturen

Zorgen dat alle
toetsen gemaakt
zijn. Dus
afspraken maken
met leerlingen.

- Controleren en
bestellen:
1 cijferlijsten
2 Diploma’s
3 Diplomamappen
4 Voorbladen
5 examenbladen
6 oordopjes
7 rekenmachines
8 Markeerstiften
9 potloden
10 extra pennen

Leertuin Ak en Bi
Donderdag
5 april

Vrijdag
6 april

Week 15

Maandag
9 april

Gewoon les

09:15 - 10:45

Biologie

13:15 – 14:45

Aardrijkskunde

11:15 – 16:15

Leertuin Wi

08:30 - 10:30!!!!

Wiskunde

-Tot 15.00 uur
cijfers invoeren van
PTA IV
-Mentoren en
docenten bereiden
vergadering voor
-Magister Check:
JRBN: aantal
herkansingen
bepalen

Dinsdag
10 april

Gewoon les
PTA IV vergadering in lokaal 03:

13:00 –
13:40 –
14:20 –
pauze
15:10 –
15:50 –
16:30 –
Woensdag
11 april

13:40
14:20
15:00

4E
4D
4F

15:50
16:30
17:10

4A
4B
4C

Gewoon les, behalve op de volgende uren:

Uur

Klas

lokaal

2e
3e
4e
5e

4A
4B
4C
4D

38
38
38
38

6e
7e

4E
4F

38
38

Dhr. Besuyen deelt de Herkansingen PTA uit. (ingevulde formulieren van de PTAvergadering) + tekenen voorlopige cijferlijsten

Donderdag
12 april en
vrijdag 13 april

Gewoon les

Voorlopige cijferlijsten
uitdraaien.
Na controle, mutaties
verwerken.

Mentoren/ bespreken
met de leerlingen de
herkansingen en
kopiëren de
uitgedeelde
herkansingsformulieren.

GEEN LES DEZE WEEK
Week 16

Maandag
16 april
t/m vrijdag
20 april

Surveilleren bij de
herkansingen.
Herkansingen PTA toetsen
Volledig rooster wordt woensdag 11 april verstrekt!
Datum
Maandag
16 april

Tijd

Vak

09:15 - 10:45

Engels
Nederlands

10:45 - 12:45
13:15 - 14:45
NASK1
Let op! Maandag uiterlijke inleverdag sectorwerkstuk aan je begeleider.
Dinsdag
17 april
Woensdag
18 april

GEEN LES, VRIJ!

09:15 - 10:45
10:45 - 12:45
13:15 - 15:15

Donderdag
19 april

08:30 - 10:30
11:15 - 12:45
13:15 – 14:45
14:00 – 17:00

Vrijdag
20 april

08:30 – 10:00
09:15 – 11:15

Economie
Duits
Aardrijkskund
e

Wiskunde
Frans
Biologie
Maatschappijleer

Geschiedenis
Presentaties
Sectorwerkstuk

JRBN

Lokaal 38

Week 17

Maandag
23 april

Facultatief les, verloopt volgens inschrijving. Deze lessen van Nederlands gaan wel door:
Maandag 23/4
4B: 4e en 5e uur
4D: 4e uur
4F: 6e uur
Dinsdag 24/4
4D: 2e uur
Woensdag 25/4
4A: 1e en 2e uur
4F: 3e uur
e
e
Donderdag 26/4
4C: 2 en 3 uur

Tot 15.00 uur herkansingscijfers invoeren van PTA-toetsen
Dinsdag
24 april

Gewoon les, maar:

Uitdraaien akkoordverklaringen

Uur

Klas

lokaal

2e
3e
4e

4A
4B
4C

38
38
38

5e
6e
7e

4D
4E
4F

38
38
38

EEN HEEL BELANGRIJKE DAG OM AANWEZIG TE ZIJN!
-

Definitieve cijfers controleren
tekenen van de cijferlijst
namen controleren
presentatie CE
Checken telefoonnummers leerlingen

Woensdag
25 april

Gewoon les

Donderdag
26 april

Gewoon les
Eindexamengala vanaf 20.00 u

Vrijdag
27 april

Vrij, koningsdag

Mentoren controleren:

- of leerlingen hun
Controleren juiste
naam hebben
gegevens leerlingen voor gecontroleerd
het diploma
- of de sectorwerkstuktitel
klopt
- of de leerlingen
het telefoonnummer hebben
genoteerd
- of er een
handtekening
op staat

- Voldoende geld in kas
ivm gala
- JRBN: Uiterlijke dag
melden schoolexamens
aan BRON

Week 18+
19

Meivakantie

27/4 t/m 13/5 vrij

Op 7, 8 of 9 mei worden de eindexamens
afgeleverd

Eindexamentraining ORBIT

Week 20 en
21

CSE
Maandag 14
mei
t/m
Donderdag 24
mei

BEGIN CENTRAAL EXAMEN
Zorg dat je telkens ruim op tijd bent! Half uur van te voren.
2018, eerste tijdvak
Datum
Maandag 14 mei

Tijd
13.30 - 15.30

Vak
Nederlands

Dinsdag 15 mei

13.30 – 15.30

Wiskunde

Woensdag 16 mei

09.00 – 11.00
13.30 - 15.30

Geschiedenis
Engels

Donderdag 17 mei

09.00 - 11.00
13.30 - 15.30

Duits
Biologie

Vrijdag 18 mei

13.30 - 15.30

Aardrijkskunde

Dinsdag 22 mei

13.30 - 15.30

Frans

Woensdag 23 mei

13.30 - 15.30

economie

Donderdag 24 mei

13.30 - 15.30

Nask1

- Opsturen/ontvangen
Examens
- diploma
voorbereidingen

Woensdag 23 mei
deadline inzenden
wolfgegevens van
de vakken
afgenomen tussen
14 mei t/m 16
mei.

Week 22,
23

Maandag 28
mei
t/m
Vrijdag 8 juni

Week 24

Woensdag 13
juni

Start Rekentoets zitting 2
( 2F + 3F = Woensdag 30/5 t/m maandag 11/6)
( 2ER = Donderdag 7/6 en vrijdag 8/6)

UITSLAGDAG!!
- Bekendmaking van de normering (08.00 uur ‘s ochtends)
- Vergadering om 12.00 uur alle docenten klas 4 a.h.v. Normering
- Uitslag examen en bepalen herexamens.
- Alle examenkandidaten worden vanaf 15:00 uur gebeld door de mentor.

Donderdag 14
juni

Alle leerlingen (dus ook de leerlingen die nog niet geslaagd zijn) melden zich
om 9:15 uur bij hun mentor.
Daar worden de cijferlijsten opgehaald en getekend en kun je je inschrijven voor een
herexamen. Het rooster voor de herexamens wordt uitgedeeld.

Klas

lokaal

Dinsdag 29 mei
deadline inzenden
wolfgegevens van
de van de vakken
afgenomen tussen
17 mei t/m 23
mei.

- Uitwisseling examengegevens MTKR + JRBN:
met DUO
Lopen lijsten na in
- Diploma’s uitdraaien
ochtend
- uitdraaien cijferlijsten

4A
4B
4C
4D
4E
4F

36
37
38
31
32
33

Leerlingen die nog niet geslaagd zijn en een herexamen hebben melden zich
vervolgens om 10.00 uur bij de vakdocent.
Leerlingen die definitief gezakt zijn melden zich om 10:00 uur bij Mevrouw Bani bij
haar kantoor. Zij hoeven niet eerst naar hun mentor!
Vrijdag 15 juni

Week 25

Maandag 18
juni t/m
Woensdag 20
juni

Week 26

Maandag 25
juni
Vrijdag 29
juni

Week 27

Uiterlijke aanmelding
kandidaten tijdvak 2 17.00u

CE 2e tijdvak (herexamens)

Uiterste inzenddatum afnamegegevens WOLF
08:00 uur: Bekendmaking normering tijdvak 2

Maandag 2
juli

Donderdag 5
juli

- Uitwisseling examengegevens Herexamenmet DUO
leerlingen worden
- bekendmaking
gebeld.
omzettingstabellen zitting 2
rekenen

Diploma’s worden
bij de
administratie op
juiste volgorde
gelegd
Diploma-uitreiking

Week 29

Maandag 16
juli

Boeken inleveren volgens rooster

Belangrijke informatie examen 2018

1. Het examenwerk moet zo snel mogelijk nagekeken worden. Verderop in dit document en in het je mapje vind je bij “Protocol
eerst en tweede correctie” hierover extra uitleg.

Informatie mapjes

2. Het nagekeken werk moet ingeleverd worden op de administratie. De administratie verstuurt het aangetekend naar de school
voor de tweede correctie. De uiterste data voor het inleveren
van het nagekeken examenwerk staan verderop bij het kopje
“tijdsindeling examen 2018”.
De eindexamensecretaris moet de map nakijken op volledigheid
en correctheid en zet daartoe zijn handtekening op de brief
“eerste corrector” vergeet dus niet eerst bij de eindexamensecretaris langs te gaan!

De eindexamensecretaris neemt de mappen mee naar de plaats waar de
examens worden afgenomen. Tijdens het examen moet de formulieren
die in het mapje zitten getekend worden. De leerlingen leveren hun gemaakte examen volgens de regels in en de surveillanten controleren:
- de volledigheid
- of er niet met potlood geschreven is
- of er geen tipp ex is gebruikt.
Het gemaakte werk doen zij op volgorde in de examen map samen met
de verplichte documenten en de getekende en ingevulde formulieren.
De mappen worden door de eindexamensecretaris naar de administratie
gebracht, de administratie legt de map in de kluis totdat de leraar de
mappen komt halen. DE DOCENT IS VANAF DAT MOMENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE EXAMENS.

3. Kom af en toe vragen of je 2e correctie werk binnen is gekomen.
Neem desnoods, als het lang duurt, zelf even contact op met je
tweede corrector. Ook hier geldt zo snel mogelijk nakijken en
weer inleveren. (Zie data bijgevoegd in je mapje, maar ook verderop in deze brief)
4. DOEN: Maak een kopie Wolfscore lijst, deze moet je bij de hand
hebben als je door je tweede corrector wordt gebeld.
In het mapje tref je aan:

-

Een verklaring eerste en tweede corrector. Vul de brief “eerste corrector” a.u.b. in. En laat de brief door de eindexamensecretaris tekenen.

-

Een lijst waar het werk naartoe moet en van wie je werk
krijgt (handig als je moet bellen).

-

Een overzicht van leerlingen met dyslexie/dyscalculie etc.

-

Protocol eerste en tweede correctie

-

Een officiële procesverbaallijst

-

DI-200 lijst

Wolf
We vullen onze kandidaten in in wolf en sturen ze allemaal op!
Dus niet alleen de eerste vijf. En we leveren allemaal een Wolflijst mee
met de behaalde scores voor de 2e corrector. Zorg ervoor dat je een extra regel toevoegt op de wolf-lijst bij elke kandidaat. Dit is handig voor
de tweede corrector.

•

WOLF uiterlijk woensdag 23 mei:
Dan moeten voor de vakken: Nederlands, Geschiedenis, Engels
en Wiskunde de resultaten in Wolf naar Cito opgestuurd worden.

•

Opsturen uiterlijk : vrijdag 25 mei:
Dit is de uiterste dag voor het opsturen van het werk van de volgende vakken: Nederlands, Geschiedenis, Engels en Wiskunde
aan onze tweede correctoren. Dit betekent dat je hebt nagekeken, in WOLF hebt ingevoerd en de brief “eerste corrector” hebt
laten ondertekenen.

Tijdvak 1: (voor de vakken: Duits, Frans, Aardrijkskunde, Economie en Biologie)
•

WOLF uiterlijk dinsdag 29 mei:
Dan moeten voor de vakken: Duits, Frans, Aardrijkskunde, Economie en Biologie de resultaten in Wolf naar Cito opgestuurd
worden.

•

Opsturen uiterlijk: donderdag 31 mei:
Dit is de uiterste dag voor het opsturen van het werk van de volgende vakken: Duits, Frans, Aardrijkskunde, Economie en Biologie aan onze tweede correctoren. Dit betekent dat je hebt nagekeken, in WOLF hebt ingevoerd en de brief “eerste corrector”
hebt laten ondertekenen.

Verdere wolf instructie wordt verzorgd.

Tijdsindeling examen 2018
Tijdvak 1: (voor de vakken: Nederlands, Engels, Geschiedenis
en Wiskunde)

Tijdvak 1: (voor de vakken: Nask1)
•

WOLF uiterlijk vrijdag 1 juni:

Dan moeten voor de vakken: Nask1 de resultaten in Wolf naar
Cito opgestuurd worden.
•

Opsturen uiterlijk: maandag 4 juni:
Dit is de uiterste dag voor het opsturen van het werk van de volgende vakken: Nask1op aan onze tweede correctoren. Dit betekent dat je hebt nagekeken, in WOLF hebt ingevoerd en de brief
“eerste corrector” hebt laten ondertekenen.

•

Uiterlijk vrijdag 8 juni ontvangen we het werk van de tweede
correctoren. Soms moet je wel erg lang wachten voordat de
tweede corrector contact met je opneemt, schroom dan niet zelf
tussentijds contact op te nemen in plaats van af te wachten. Natuurlijk vraag je als eindexamen-docent tussentijds op de administratie of er werk ter “tweede correctie” is binnengekomen.

•

Uiterlijk maandag 11 juni worden de eindscores door de administratie ingevoerd in magister zodat alles klaarstaat voor de definitieve normering op woensdag 13 juni om 08:00 uur.

Examenuitslag

Woensdag 13 juni om 08:00 uur komen resultaten van het eindexamen binnen.
•

De controle-vergadering (van 08.00 tot 12.00 uur) vindt plaats
met Sebtiaan, Jasper, Margreet en Gina. De resultaten worden
bekeken en de mogelijke herkansingen worden bepaald.

•

Om 12:00 uur controleren de eindexamen docenten in lokaal 38
de scores met de officiële lijsten en moet daarvoor getekend
worden.

•

Om 13.00 uur start in lokaal 38 de vergadering met alle eindexamendocenten over de resultaten en kijken we wie welk vak
mogelijk mag herkansen. Houd deze middag dus vrij in je
agenda!

•

Vanaf 15.00 uur gaan de mentoren hun leerlingen bellen met de
boodschap: Geslaagd, Gezakt, Herexamen. De mentoren zullen
dan tevens vertellen aan alle kinderen die ze bellen dat zij op:

Donderdag 14 juni: melden alle leerlingen (dus ook de leerlingen die
nog niet geslaagd) zich om 09:15 uur bij hun mentor om CE-cijferlijst
te komen tekenen. Leerlingen kunnen zich dan ook opgeven voor een
herexamen. Dit doen ze in een lokaal bij hun mentor (zie schema hieronder). Het rooster voor de herexamens wordt dan ook uitgedeeld.

Op maandag 18 juni, dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni zijn de
herexamens.
Het zogenaamde tweede tijdvak. Hieronder volgt het rooster|:
Datum
Maandag 18 juni

Tijd
13:30 – 15:30

Dinsdag 19 juni

13:30 – 15:30

Woensdag 20 juni

13:30 – 15:30

Vak

Vervolgens gaan de leerlingen die een herexamen hebben om 10:00
uur naar de vakdocent.
De definitief gezakte leerlingen Worden om 10:00 uur bij het kantoor van Mevrouw Bani verwacht.

Klas
4A
4B
4C
4D
4E
4F

lokaal
36
37
38
31
32
33

De uiterste datum voor afronding van tijdvak 2 maandag 25 juni. Dan
moet er overeenstemming met de 2e corrector zijn bereikt en moet het
opgestuurde examenwerk weer terug op school zijn.
Het is dus van belang dat het correctiewerk in het tweede tijdvak snel verloopt. Je kijkt het dezelfde dag nog na waarop het
herexamen is gemaakt, voert het in WOLF in, en stuurt het via
de administratie op.
Uiteindelijk moeten alle herexamen resultaten, via de tweede corrector,
in magister worden gezet op woensdag 27 juni. Dit doet de eindexamensecretaris op de administratie.
Op vrijdag 29 juni is de bekendmaking van de normering van het
tweede tijdvak en controleren wij de gegevens en wordt bekend wie er
alsnog zijn geslaagd.

Tijdvak 2

Diploma-uitreiking

Donderdag 5 juli reiken we de diploma’s uit. Nadere informatie hierover volgt nog. Vanzelfsprekend hebben we iedereen nodig om de
school feestelijk aan te kleden

