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Het PTA is vanaf 1 oktober 2022 via de website beschikbaar.

Het examenreglement staat op de volgende locatie op de website: https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-vmbo/regelingen-en-statuten. 

Dit is een overkoepelend reglement voor meerdere locaties van het Aeres VMBO.

Het onderwijs en de organisatie hiervan kan per locatie echter verschillen. Om die reden is er in het PTA een tabblad met een aanvulling toegevoegd.

In deze aanvulling zijn formuleringen van regelingen opgenomen die alleen voor de locatie Almere gelden.

Inleiding

4HGL



De aanvullingen worden weergegeven in artikel 34.

Art. 34 Aanvullingen op het examenreglement 2022-2023

Het totale examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het SE beslaat de grootste periode. Het SE cijfer dat uiteindelijk na de laatste periode in klas 4 tot stand komt bestaat uit het voortschrijdend gemiddelde van alle cijfers die zijn behaald voor toetsen uit dit PTA. Het voortschrijdend gemiddelde van het vak wordt bepaald door het gemiddelde van alle cijfers met daaraan gekoppeld de weging. Per vak kan worden gewerkt met een één- of tweejarig PTA. Als een vak een éénjarig PTA heeft dan staan er geen toetsen vermeld in het PTA van het andere leerjaar. Alle toetsen, zowel schoolexamens als voortgangstoetsen, tellen in leerjaar 3 mee voor de overgang naar leerjaar 4.

In klas 3 en klas 4 worden er twee keer centraal herkansingen georganiseerd. In totaal mag een leerling 2 herkansingen doen gedurende een schooljaar. Iedere leerling heeft tijdens deze momenten de mogelijkheid om een reeds gemaakt schoolexamen van het lopende schooljaar te herkansen. In het PTA staat vermeld of een toets herkansbaar is. Toetsen die nog niet zijn afgenomen kunnen nog niet worden herkanst.

Voor elk SE met een herkansingsmogelijkheid geldt dat er maximaal één herkansing ingezet kan worden. Het hoogst behaalde cijfer telt.

De leerlingen bespreken met hun mentor een eventuele herkansing. De mogelijkheid tot herkansing vervalt als de leerling zich niet aan de opgestelde regels houdt (zoals de inleverdatum).

Leerlingen in klas 4 BB en 4 KB hebben daarnaast de mogelijkheid om aan het eind van het schooljaar een extra herkansing in te zetten voor het profielvak Groen.

Elke leerling volgt vier verschillende beroepsgerichte keuzevakken. 

Voor elk beroepsgericht keuzevak moet tenminste afgerond een cijfer 4 gehaald worden. Als een leerling lager dan een 4 haalt voor een keuzevak kan hij dit keuzevak herkansen door middel van een eindtoets over de inhoud van het keuzevak.

Ten aanzien van het inleveren van opdrachten, verslagen en handelingsdelen zijn er een aantal regels: 

Bij het inleveren moeten werkstukken of verslagen persoonlijk door de leerling aan de docent worden overhandigd. De leerling zet zijn handtekening op de inleverlijst. De leerling krijgt een ontvangstbewijs. Dit om vervelende situaties en discussies over het wel of niet ingeleverd hebben te voorkomen.

Iedere dag te laat ingeleverd wordt er 0,4 punten in mindering gebracht tot een maximum van 2,0 punten. Als het werk na vijf werkdagen nog niet is ingeleverd, moet de leerling iedere dag op school aan het verslag of werkstuk werken tot het af is. Hiervan worden ouders door de vakdocent op de hoogte gebracht. 

Mochten de actualiteiten erom vragen, dan kan in incidentele gevallen worden afgeweken van het PTA. Hiervan worden leerlingen en ouders dan tijdig op de hoogte gebracht.

Regels en afspraken voor het afnemen van een schoolexamen:

1. De docent geeft maximaal 2 weken voor afname het schoolexamen op (en geeft aan wat de inhoud is) aan de leerlingen.

2. Op de toets wordt bij iedere vraag het aantal punten aangegeven.

(Eventueel wordt ook per vraag aangegeven of het een open of een gesloten vraag is.)

3. Bij de afname wordt het protocol ingevuld. De leerlingen tekenen voor aanwezigheid. 

4. Tijdens het schoolexamen gelden de regels van het examenreglement:

- er is altijd toezicht bij een schoolexamen;

- een leerling die te laat komt mag tot een half uur na aanvang binnenkomen; maar de zittingsduur eindigt op het vastgestelde tijdstip;

- schoolexamenwerk wordt gemaakt met pen (zwart of blauw), met uitzondering van tekeningen;

- tijdens de gehele duur van het schoolexamen is het stil in het lokaal van afname;

- leerlingen mogen niet zonder toestemming het lokaal verlaten;

- leerlingen mogen pas vertrekken als de examenzitting is afgelopen (tip: neem een leesboek mee).

5. De docent zorgt voor een opstelling waarbij alle leerlingen alleen zitten.

6. De leerlingen mogen alleen de hulpmiddelen op tafel hebben die staan vermeld op het schoolexamen. Correctievloeistof of -strip (zoals Typ-ex) is verboden op het examen dus ook tijdens het schoolexamen.

7. De leerlingen zetten hun tas voor in het lokaal. De mobiele telefoon is uitgeschakeld opgeborgen in de tas.

8. Bij het constateren van fraude wordt het werk ingenomen. De leerling wordt naar het TOK-lokaal gestuurd en de docent noteert op het protocol de fraude. Dit wordt na het afnemen van het schoolexamen direct gemeld aan de Deco (examencommissie). Deze treft maatregelen.

9. Bij aanhoudende onrust, wordt een leerling naar het TOK-lokaal gestuurd. Dit wordt vermeld op het protocol. Dit wordt na het afnemen van het schoolexamen direct gemeld aan de Deco. Deze treft maatregelen.

10. De docent zorgt er voor dat het werk binnen 10 werkdagen is nagekeken en maakt de cijfers bekend aan de leerlingen. De leerlingen hebben het recht het werk in te zien. 

Almere, september 2022



Vak Nederlands

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

NE K1/K5/K7/K9 Presentatie songtekst NE4hgl01 Mondeling 10 minuten 20 Nee Cijfer Datum bij leerlingen bekend

NE K1-4/K6 woordenschat 1 en 2+ Leesvaardigheid 1NE4hgl02 Schriftelijk 75 minuten 20 Ja Cijfer SE week 1

 

NE K1-5/K10/V1-3 Schrijfportfolio NE4hgl03 Schriftelijk 20 Nee Cijfer

NE K1-4/K6/K8 Literatuurtoets NE4hgl04 Schriftelijk 75 minuten 20 Nee Cijfer 3 boek lezen v. Dag vd Lit/Inktaap

NE K1-4/K6 Leesvaardigheid 2 NE4hgl05 Schriftelijk 75 minuten 20 ja Cijfer SE week 22

1

4



Engels

4 HGL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

MVT/K/1,2,3,4,5,7                                         

MVT/V/1,4
SE Unit 1 EN4HGL01 Schriftelijk 60 minuten 20 Ja Cijfer

Lezen, luisteren, schrijven, 

grammatica, woordenschat Examenstof van SE en CE

MVT/K/1,2,3,4,6,7M

VT/V/1,4,5
Reading File EN3HGL04 Praktisch 10 Nee Cijfer  leesdossier + mondeling

Examenstof van SE en Prestatie

MVT/K/ 1-3, 5 Kijk-en Luisteren EN4HGL03 Schriftelijk 90 minuten 10 Nee Cijfer Kijk-en Luistervaardigheid Examenstof van SE

MVT/K/1,2,3,4,7 SE Unit 2 EN4HGL04 Schriftelijk 60 minuten 10 Ja Cijfer
Lezen, luisteren, grammatica, 

woordenschat Examenstof van SE en CE

MVT/K/ 1-3, 6 Presentatie EN4G05 Mondeling 10 Nee Cijfer Onderwerp naar keuze (5 min)
Examenstof van Prestatie

MVT/K/4,7 SE Skills test EN4HGL06 Schriftelijk 75 minuten 10 Nee Cijfer Lees - en schrijfvaardigheden Examenstof van SE en CE
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Biologie

4 HGL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

K1,K2,K3, K9,K10,V1,V3
Boek 4B  Thema 4 t/m 7, 

boekje V1 Bi4HGL01
Schriftelijk 60 minuten 10 Ja Cijfer hoofdstukkentoets

Examenstof SE en CE

Boek 4B  Thema 4 t/m 7 Bi4HGL02 Praktisch 10 Nee Cijfer 3D orgaanstelsel Examenstof SE en CE

Boek 4B  Thema  7 Bi4HGL03 Handelingsdeel 90 minuten Nee V/G snijprakticum hart Examenstof SE en CE

K6, K7,V3 Boek 4A Thema 1 t/m 3 Bi4HGL05 Schriftelijk 60 minuten 10 Ja Cijfer hoofdstukkentoets Examenstof SE en CE

Boek 4A Thema 1 t/m 3 Bi4HGL06 Praktisch 10 Nee Cijfer ecosysteem Examenstof SE en CE
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Nask2

4 HGL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

K1 - 6 K10 K11 V1 V3 V4 Boek 4 hoofdstuk 1 en 2 Sk4GL01 Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer H1 Stoffen en deeltjes H2 chemische reacties

K4 – 7, 10 Boek 4 hoofdstuk 3 en 4 Sk4GL02 Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer H3 Verbranden H4 Mengen en scheiden

K2 K10 -12 V1 -4 V2 V3 V4 Boek 4 hoofdstuk 5 en 6 Sk4GL03 Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer H5 Zouten H6 Zuren en basen

K2 K3 K6 K7 K8 K9 K10V1 V2 V3 V4 Practicum H1-6 Sk4GL04 Sk4GL04 60 minuten Nee V/G  

K2-3 K6 -15 Boek 4 hoofdstuk 7,8 en 9 Sk4GL05 Schriftelijk 45 minuten 10 Ja Cijfer H7 Water en reiningen H8 Metalen H9 Koolstofchemie

1
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Sport en Bewegen

4 BL /KL/(H)GL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

LO/1/K 2,3,9 Sportoriëntatie SB4B01 SB4K01 SB4G01 Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer

De ll. kunnen kiezen uit 

verschillende soorten sport 

(waaronder water en 

outdoorsporten)

LO1/K/1

Reflectie
SB4B02 SB4K02 SB4G02 Praktisch 60 minuten 10 Nee Cijfer

Leerlingen reflecteren door middel 

van een presentatie op de 

zelfgekozen onderdelen.
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LOB

4HGL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

C1 profielwerkstuk LOB4HGL01 Handelingsdeel Nee V/G verslag reflectie gesprek

C1 Beroepsstage LOB4HGL02 Handelingsdeel Nee V/G verslag en presentatie

C2 loopbaandossier met CV LOB4HGL03 Handelingsdeel Nee V/G Dossier met CV in Peppels
1,2,3



Keuzevak: Water

4 HGL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

K/GR/10.1 lesstof:  Herkomst en kwaliteit van water wate4G03 Schriftelijk Ja V/G Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over ' Herkomst en kwaliteit van water' afdekken.

K/GR/10.2 lesstof: Afvalwater herkennen en onderzoeken Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over 'Afvalwater herkennen en onderzoeken ' afdekken.

K/GR/10.3 lesstof:  Waterkwantiteit beheren Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over 'Waterkwantiteit beheren '' afdekken.

K/GR/10 lesstof: Water wate4G04 Prestatie 105 minuten      10 Ja Cijfer PVB

Keuzevak: Natuurlijk groen

4 HGL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

K/GR/13.1 lesstof: Natuurlijk groen (beargumenteren agrarisch natuurbeheer) natg4g01 Schriftelijk V/G Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over 'beargumenteren agrarisch natuurbeheer' afdekken.

K/GR/13.2 lesstof: Natuurlijk groen (bescherming wilde flora en fauna) Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over 'bescherming wilde flora en fauna' afdekken.

K/GR/13.3 lesstof: Natuurlijk groen (biodiversiteit bevorderen) Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over 'biodiversiteit bevorderen' afdekken.

K/GR/13.4 lesstof: Natuurlijk groen (biodiversiteit bevorderen d.m.v. voorzieningen) Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over 'biodiversiteit bevorderen d.m.v. voorzieningen' afdekken.

K/GR/13.5 lesstof: Natuurlijk groen (aanpassingen doen aan gebouwen) Portfolio bevat bewijsstukken die eindtermen over 'aanpassingen doen aan gebouwen' afdekken.

K/GR/13 lesstof: Natuurlijk groen natg4g02 Prestatie 105 minuten      10 Ja Cijfer PVB



Economie

Leerjaar 4 HGL

Periode Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen

EC/K/1 + EC/K/2 + EC/K/3 + EC/K/4A + 

EC/K/4B + EC/V/1 + EC/V/3             

Examenstof SE en CE   

H1 Inkomen en welvaart 

H2 Geld genoeg

EC4G01

Schriftelijk 45 min 20 ja Cijfer

EC/K/1 + EC/K/2 + EC/K/3 + EC/K/4A + 

EC/K/4B + EC/V/1 + EC/V/3               

Examenstof SE en CE    

H3 Ben jij ondernemend 

H4 Werk aan de winkel

EC4G02

Schriftelijk 90 min 20 ja Cijfer

EC/K/1 + EC/K/2 + EC/K/3 + EC/K/4-B                

Examenstof SE en CE 

Onderzoek: welke 

zorgverzekering kies jij?

EC4G03

Schriftelijk nee O/V/G

EC/K/1 + EC/K/2 + EC/K/3 + EC/K/5A + 

EC/K/5B + EC/V/1 + EC/V/2 + EC/V/3     

Examenstof SE en CE              

H5 Hoe werkt de overheid 

H6 Iedereen betaald 

belasting

EC4G04

Schriftelijk 45 min 20 ja Cijfer

EC/K/1 + EC/K/2 + EC/K/3 + EC/K/6 + EC/K/7 

+ EC/K/8 + EC/V/1 + EC/V/2 + EC/V/3                                               

Examenstof SE en CE       

H7 Nederland en het 

Buitenland H8 

Ontwikkelingslanden - 

folder

EC4G05

Schriftelijk 90 min 20 ja Cijfer
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Kolommenuitleg

Begrippen Leerstof

Periode SE/data In deze kolom staat in welke SE-periode of op welke datum een toets wordt afgenomen. Van de docent hoor je welke dag dat 

is. Noteer in je agenda wanneer de toets is, maar ook wat je moet kennen en/of kunnen.

Exameneenheid Dit is vooral belangrijk voor de school die alles goed moet vastleggen voor jouw SE. In deze kolom wordt verwezen naar het 

examenprogramma.

Leerstof In deze kolom staat aangegeven wat je moet leren, wat je moet doen of moet kunnen. Het is duidelijk dat dit voor jou 

een belangrijke kolom is. Kijk hier dus goed naar.

Toetscode Elke toets heeft een code. 

Voor de docenten is deze kolom belangrijk omdat zij bij elke afgenomen toets een cijfer of woordbeoordeling moeten geven. 

De gegeven cijfers en woordbeoordelingen worden met deze toetscode vastgelegd in het examendossier.

Toetsvorm In deze kolom kun je zien of een toets ‘schriftelijk’, ‘mondeling’ of ‘praktisch’ is. Een toets kan ook een handelingsopdracht zijn. 

Voor elke handelingsopdracht die je moet maken krijg je geen cijfer, maar je moet het wel ‘naar behoren’ doen. Wat ‘naar 

behoren’ betekent hoor je van de docent. Het kan bij verschillende vakken iets anders zijn.

Hoewel je er geen cijfer voor krijgt ben je toch verplicht om elke handelingsopdracht te maken. Doe je dit niet dan kom je in de 

problemen. 

Toetsduur In deze kolom kun je zien hoeveel tijd je hebt voor een toets.

Gewicht toets Hier kun je zien hoe zwaar een toets meetelt in het periode cijfer van je SE. 

Herkansing ja/nee Soms heb je het recht om een toets in een vak opnieuw te doen. Je kunt hierdoor je cijfer voor de toets verbeteren. Het 

hoogste cijfer telt. Alleen de toetsen met ‘Ja’ kun je herkansen.
Beoordeling In deze kolom kun je zien wat voor soort beoordeling je krijgt, bijvoorbeeld een cijfer of een voldoende. 

Opmerkingen In deze kolom staat soms extra informatie die handig is om te weten.

4HGL



Aeres VMBO Almere

Heliumweg 1

1362 JA Almere

examenvmbo.almere@aeres.nl

088 0205400

Directeur: de heer B. Houtsma

Examensecretaris: J. van Mansom

Postbus 245

6710 BE EDE

Gegevens van school, bestuur en Commissie van beroep

Commissie van Beroep voor de examens

4HGL
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