3e en 4e klas VMBO-bb-kb
Pré examen klas
Eindexamenklas

Klas drie is het eerste jaar van de examenperiode.
Behaalde resultaten tellen mee voor het diploma cijfer.
Klas vier is het tweede jaar van de eindexamenperiode.
Alle resultaten uit klas drie en vier tellen mee.

Vakken

Nederlands / Engels / wiskunde/ biologie / natuurkunde/ beroepsgerichte
vakken / maatschappijleer / rekenen / lichamelijke opvoeding / mentorles /
kunstvakken 1.

Programma van
Toetsing en
Afsluiting

In het PTA staat voor elke afdeling, voor elk vak het toets schema en de
hoofdstukken of onderdelen die mee gaan tellen voor het diploma.
Het cursusjaar telt zes perioden waarin elke periode twee cijfers
worden behaald.

Mentorlessen

Een uur per week staat er een mentorles op het rooster om schoolse zaken
binnen en buiten de lessen aan de orde te laten komen.

Kerstfeest

Voor de kerstvakantie een leuke gezellige kerstafsluiting voor de
bovenbouwklassen.

Klassenvertegenwoordigers

Uit elke klas zijn er twee klassenvertegenwoordigers die woordvoerders zijn en
spreekbuis voor de klas.
3 x per jaar een vergadering waar je het voor je klas kan opnemen.

Rekentoets

Alle leerlingen moeten een rekentoets afleggen halverwege klas 3.

Excursies

Tijdens het jaar zijn er diverse buitenschoolse activiteiten van 1 dag.
Kerstreis (klas 4) / vakbeursbezoek (klas 3 en 4) / snowboarden (klas 3) etc.

Activiteitendagen

Een paar keer per jaar zijn er activiteiten dagen waar we vakoverstijgende
projecten gaan doen. Vakantiebeurs / sport / cultuur / geschiedenis van onze
omgeving zijn enkele onderwerpen.

Buitenlandse
studiereis

In klas drie wordt er een educatieve reis van een week georganiseerd naar
Londen of Frankrijk. Kosten: ongeveer € 400,= .

Cijferoverzichten

De behaalde PTA cijfers vormen een doorlopend gemiddelde.
Dit gemiddelde gaat mee van klas drie naar klas vier. De actuele situatie is te
vinden in het programma Magister waarvoor leerlingen en ouders inlog gegevens krijgen. Er gaan GEEN rapporten mee naar huis.

Cito toetsen

Ook in klas drie worden er Cito toetsen afgenomen om de leerontwikkeling
van de leerling in beeld te krijgen.

Afsluiting

Summer Vibes is het afsluitende feest op het schoolplein in echte festival stijl
met optredens en leuke activiteiten en nog veel meer.
Voor de eindexamenklassen is er nog een eindexamenfeest.
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