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Schoolonderzoek rooster klas 4, niveau GL:      

         

SO-5: (Het gemiddelde van de cijfers uit klas 3)      

         

SO-6:     SO-8:    

         

datum dag tijd vak  datum dag tijd vak 
19-okt maandag 11:45 algemene economie  1-mrt maandag 11:45 biologie 

19-okt maandag 13:15 Nederlands   1-mrt maandag 13:15 rekenen * 

20-okt dinsdag 11:45 biologie  2-mrt dinsdag 11:45  

20-okt dinsdag 13:15 Duits   2-mrt dinsdag 13:15 wiskunde 

21-okt woensdag 11:45 wiskunde  3-mrt woensdag 11:45  

21-okt woensdag 13:15 natuur/scheikunde  3-mrt woensdag 13:15 geschiedenis 

22-okt donderdag 11:45 Engels (inhalen klas 3)  4-mrt donderdag 11:45 natuur/scheikunde 

22-okt donderdag 13:15 geschiedenis  4-mrt donderdag 13:15 Nederlands 

23-okt vrijdag 11:45 rekenen  5-mrt vrijdag 11:45 Duits 

23-okt vrijdag 13:15 profiel Groen **  5-mrt vrijdag 13:15 algemene economie 

         

SO-7:         

         

datum dag tijd vak      
11-dec vrijdag 11:45 rekenen  *   = 90 minuten    
11-dec vrijdag 13:15 profiel Groen **  ** = 75 minuten    
14-dec maandag 11:45 natuur/scheikunde      
14-dec maandag 13:15 algemene economie      
15-dec dinsdag 11:45 wiskunde      

15-dec dinsdag 13:15 Duits + kijk-luistertoets *      

16-dec woensdag 11:45 biologie      
16-dec woensdag 13:15 Nederlands, alleen kijk-luistertoets      
17-dec donderdag 11:45 Engels      
17-dec donderdag 13:15 geschiedenis      

         

        
 



 
 
 
Bepaling van de uitslag van het schoolexamen Aeres VMBO Lelystad. 

     
Het schoolexamen van klas 4 bestaat uit 3 periodes, die alle drie één cijfer opleveren. (SO6-SO7-SO8) 
Het gemiddelde van de schoolexamens van klas 3 heeft eerder al een cijfer opgeleverd. (SO-5). 
Het eerste cijfer in de toetscode geeft aan tot welke periode de gescoorde cijfers behoren.  
De weging geeft aan hoe zwaar de verschillende cijfers binnen één periode t.o.v. van elkaar meetellen en dus niet t.o.v. alle cijfers. 
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van bovenstaande 4 cijfers afgerond op één decimaal, waarbij SO-5 vanwege corona 1x meetelt en SO6, SO7 en SO8 allen 2x. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

 



 

Examenreglement VMBO, aanvullende algemene regels Aeres VMBO Lelystad. 
 

Het complete examenreglement VMBO is gepubliceerd op de website van Aeres VMBO 

Lelystad. 

In aanvulling op artikel 14, lid 1: 

Tijdens de schoolonderzoekweken en examenweken kan er geen verlof worden 

aangevraagd voor zaken die ook in andere weken kunnen worden geregeld.  

 

In aanvulling op artikel 14a: 

Indien een schoolexamen op grond van reglementaire afwezigheid niet is afgelegd, kan 

de kandidaat het schoolexamen inhalen tijdens de vastgestelde herkansingsperiode van 

het desbetreffende schoolexamen. Herkansing van het ingehaalde schoolexamen vindt 

plaats tijdens de daaropvolgende herkansingsperiode. 

In aanvulling op artikel 25, lid 1: 

Iedere kandidaat heeft recht op maximaal één herkansing per vak (indien de toets 

herkansbaar is) gedurende de schoolonderzoek-perioden 6 en 7, met een maximum van 

twee herkansingen.  

In schoolonderzoekperiode 8 is geen enkel vak herkansbaar. 
Aan de herkansingen zijn de volgende voorwaarde verbonden: 

- Het cijfer voor het betrokken onderdeel van het schoolonderzoek moet lager 
zijn dan het cijfer 5,5. 

- De herkansing moet binnen 3 werkdagen na het uitreiken van de cijferlijst aan 
de kandidaat schriftelijk worden aangevraagd bij de secretaris van de 
examencommissie via de blauwe brievenbus in school. 

- Indien een kandidaat voor het desbetreffende schoolonderzoek is ziek  

gemeld mag deze worden ingehaald tijdens de volgende herkansingsperiode.  

Deze moet binnen 3 werkdagen na het uitreiken van de  
cijferlijst aan de kandidaat schriftelijk worden aangevraagd bij de  
secretaris van de examencommissie via de blauwe brievenbus in school.  

   

BELANGRIJKE DATA: (om geen andere afspraken te maken, ook niet met een 
specialist, dokter e.d.) 

  
datum activiteit 

19 okt t/m 23 okt SO6-week 

2 nov 
formulier aanvraag herkansing & inhalen beschikbaar 
bij de administratie 

13 nov  
(voor 12:15 uur) 

deadline inleveren aanvraag herkansingen & inhalen 
SO-6 (aanvragen die te laat zijn worden om 
organisatorische redenen niet meer gehonoreerd) 

30 nov t/m 3 dec Herkansingen SO-6 

11 dec t/m 17 dec SO7-week 

11 jan 
formulier aanvraag herkansing & inhalen beschikbaar 
bij de administratie 

22 jan  
(voor 12:15 uur) 

deadline inleveren aanvraag herkansingen & inhalen 
SO-7 (aanvragen die te laat zijn worden om 
organisatorische redenen niet meer gehonoreerd) 

1 feb t/m 4 feb Herkansingen SO-7 

1 mrt t/m 5 mrt SO8-week 

6 apr t/m 12 mei praktijkexamens (CSPE), beroepsgericht profielvakken 

17 mei t/m 27 mei theorie-examens (CSE), algemene vakken 

16 jun (vanaf 14:00)  leerlingen worden gebeld voor uitslag examen 

16 jun  
(van14:00 tot 15:00 uur) 

gezakten cijferlijst ophalen en evt. herexamen 
bespreken bij Ipa (examensecretaris) 

16 jun  
(van15:30 tot 16:30 uur) 

geslaagden cijferlijst ophalen bij de teamleider, evt. 
herexamen bespreken met Ip (examensecretaris) 

17 jun (voor 11:00 uur) herexamen aanvragen voor 11 uur bij Ipa 

21 t/m 24 jun herkansingen examens (CSE & CSPE) 

2 juli(vanaf 14:00) herkansers gebeld voor uitslag examen 

7 juli (vanaf 19:30)  diploma uitreiking 

 

 
     



 
 
 

Nederlands          
          

Leerjaar 4 GL           

           

Periode/data Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing 
Beoordelin

g 
Opmerkingen 

3e klas Zie PTA klas 3 Neg51 
 

1X Overgangscijfer van klas 3 naar klas 4 

19 t/m 23 okt 2020 NE/K6, K8 Nieuw Nederlands: 

Lezen H1-5 

Neg61 schriftelijk 45 min 1X 30 nov t/m 3 

dec 2020 

cijfer  

7 t/m 11 dec 
2020 

NE/K7, K8 Schrijfopdrachten: 

zakelijke e-mail, 

sollicitatiebrief, betoog, 

samenvatting en artikel 

Neg71 handelingsopdrach

t 

45 min 1X Nee cijfer 
 

11 t/m 17 dec 2020 NE/K4 Kijk- en luistertoets Neg72 schriftelijk 45 min 1X Nee* cijfer  

1 t/m 5 maart 2021 NE/K3, K8 Nieuw Nederlands: 

Taalverzorging H1-5 

Neg81 schriftelijk 45 min 1X Nee cijfer  

15 t/m 19 feb 

2021 

NE/K5 Fictiedossier** Neg82 mondeling 15 min 1X Nee* cijfer  

* De kijk- en luistertoets en het mondeling tentamen kunnen bij afwezigheid slechts op één ander vooraf bekend gemaakt moment worden ingehaald. 

**Het fictiedossier bestaat uit vier verschillende verwerkingen van vier verschillende boeken van de leeslijst. In de periodes 1, 2 en 3 maakt de leerling een verwerking. Aan het 

eind van periode 3 geeft de leerling een mondelinge presentatie over de vier verwerkingen. De data per leerling volgt te zijner tijd.  

  



 

Engels  
  
  

Leerjaar 4 GL   

  

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Eng51 Zie pta klas 

3 

Zie pta klas 

3 

1X nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

19 t/m 23 okt 2020 MVT/ K2, K3, K4, 

K7, V1  

Unit 3 & 4 (jaar 3) 

Grammatica 

+vocabulaire  

Eng21 

2019/2020  

Schriftelijk  45 min 1x 30 nov –  

3 dec 2020 

cijfer Alleen inhalers 

2019/2020*  

11 t/m 17 dec 2020 MVT/ K2, K3, K4, 

K7 

Brief Eng71 Schriftelijk 45 min 1X 1 t/m 4 feb 

2021 

cijfer woordenboek- 

gebruik 

toegestaan 

8 t/m 12 februari 
2021 
 

MVT/K1, K2, K4, 

K6, V1 

 

Taaldorp Eng41/Eng81** Mondeling 90 min/klas 1X Nee***  cijfer****  

18 t/m 22 januari 

2021 

MVT/K5 Kijk- en luistertoets 

 

Eng82 Schriftelijk 90 min 1x Nee*** Cijfer**** Wordt in de les 

afgenomen 
  

*  Geen SO in Periode 1 voor de leerlingen die Eng21 al hebben afgerond 

**   Heeft de leerling het mondeling in 2019/2020 al afgerond? Dan telt het mondeling 1x mee en wordt deze alleen ingevoerd bij Eng81 

         Heeft de leerling het mondeling nog niet afgerond in 2019/2020? Dan wordt het mondeling ingevoerd bij zowel Eng41 als Eng81 

***    Het mondeling tentamen en de kijk- en luistertoets kunnen bij geldige afwezigheid slechts op één ander vooraf bekend gemaakt moment worden ingehaald. 

****  Het resultaat van en het mondeling tentamen wordt gemiddeld met het cijfer van de kijk- en luistertoets en leveren samen één eindcijfer op voor de laatste periode. 

          



 

 
Wiskunde 
          

Leerjaar 4 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Wig51 Zie pta klas 

3 

Zie pta klas 

3 

1X nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

19 t/m 23 okt 2020 Wi/K2, K3, K4, K5, 

V1, V2, V4 

H2 + H3  

 

Wig61 Schriftelijk 

 

45 min 1X 30 nov –  

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 
regels 

11 t/m 17 dec 2020 Wi/K2, K3, K4, K6, 

V1, V2, V4 

H1 + H4  Wig71 Schriftelijk 45 min 1X 1 t/m 4 feb 

2021 

cijfer Zie aanvullende 
regels 

1 t/m 5 maart 2021 Wi/K2, K3, K6, V1, 

V2, V4 

H5 + H6 Wig81 Schriftelijk 45 min 1X nee cijfer Zie aanvullende 
regels 

  
  



 

Biologie          
          

Leerjaar 4 GL           

           
          

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Big51 Zie pta klas 

3 

Zie pta klas 

3 

1X nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

16 mrt t/m 23 okt 
2020 

Bio/K1,K2, K3, K4, 

K8, K12, V3, V4 

Klas3:  H4 ordening, H7 

en H8 

Big61 Praktische 

opdrachten 

 1X nee cijfer  

16 aug t/m 9 okt 
2020 

Bio/K1, K2, K7 H3 Big 61 Praktische 

opdracht 

 1X nee cijfer  

19 t/m 23 okt 2020 Bio/K1. K3, K5, K7, 

K9 

H4 Big61 Schriftelijk 

 

45 min 1X 30 nov –  

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

11 t/m 17 dec 2020 Bio/K1, K3, K4, K9, 

K10, K11, V1 

H5, H6, H7  Big71 Schriftelijk 

 

45 min 1X 1 t/m 4 feb 

2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

1 t/m 5 maart 2021 Bio/K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K12 

H1, H2 Big81 Schriftelijk 

 

45 min 1X nee cijfer Zie aanvullende 

regels 

  
 

 Voor het examen worden ook een aantal thema’s uit klas 3 behandeld. 

  



 

Economie          
          

Leerjaar 4 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Aeg51 Zie pta klas 3 Zie pta klas 

3 

1X nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

19 t/m 23 okt 
2020 

EC/K2 K3, K7 H1: Werken voor de 

winst 

H2: Werkloos 

Aeg61 Schriftelijk 

 

45 min 2X 30 nov t/m  

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 
regels 

18 aug t/m 16 okt 
2020 

EC/K2, K5,  K6 H5 Werk voor de 

overheid,  

H6 Laat nog wat over 

(leerboek klas 3) 

Aeg 62 Praktische 

handelingsopdracht 

 1X nee cijfer Opdracht gestart 
in leerjaar 3 
Inleverdatum  
9 okt 

11 t/m 17 dec 
2020 

EC/K2, K6, K8 H3: Geld voor de 

overheid 

H4: Inkomen 

 

Aeg71 Schriftelijk 45 min 2X 1 t/m 4 feb 

2021 

cijfer Zie aanvullende 
regels 

1 – 5 maart 2021 EC/K2,  V1 H5: Nederland in de 

wereld 

H6: Samen in de 

wereld 

 

Aeg81 Schriftelijk 45 min 2X nee cijfer Zie aanvullende 
regels 

 

  



 

Natuur- en scheikunde 1         
          

Leerjaar 4 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas  Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Nskg51 Zie pta klas 3 Zie pta klas 

3 

1X  Nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

16 mrt t/m 23 okt 
2020 

NASK1/ K7, K10, 

K11 

Inhaalopdracht ivm 

Corona 2020 

Nskg61 handelingsopdracht In de les  14 december 

2020 

Moet worden 

afgerond met 

een 

voldoende of 

goed 

 

19 t/m 23 okt 
2020 

NASK1/ K5, K6, K9, 

V2 

H1, H2, H3, H4  

+ vaardigheden 

Nskg62 Schriftelijk 

 

45 min 1X 30 nov –  

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

11 t/m 17 dec 

2020 

NASK1/ K4, K8, K9, 

V2 

H5, H6, H7, H8  

+ vaardigheden 

Nskg71 Schriftelijk 45 min 1X 1 t/m 4 feb 

2021 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

1 t/m 5 maart 

2021 

NASK1/ K5, K9, V1 H9, H10, H11  

+ vaardigheden 

Nskg81 Schriftelijk 45 min 1X nee cijfer Zie aanvullende 

regels 

  

 
 
 
 
 
          



 

 
 
Rekenen  
Indien niet behaald 
in klas 3          

Leerjaar 4 GL           

           

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

19 t/m 23 okt 2020 Rek/K1, K2, K3, K5 Blok 1 taak 1 t/m 6 Reg61 Schriftelijk  45 min 1X nee cijfer 
 

11 t/m 17 dec 2020 Rek/K1, K2, K3, K5 Blok 2 taak 7 t/m 12 Reg71 Schriftelijk 

tijdens  

de les 

45 min 1X nee cijfer 
 

1 t/m 5 maart 2021 Rek/K1, K2, K3, K4, 

K5, K6, K7 

Eindtoets rekenen, alle 

behandelde leerstof 

Reg81 Schriftelijk 90 min 3X nee cijfer 
 

  
 

    Het cijfer voor rekenen telt niet mee voor de slaag- of zakregeling, wordt vermeld op het diploma   



 

Sport & bewegen         
          
Leerjaar 4 GL 
            

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Log51 Zie pta klas 
3 

Zie pta klas 
3 

1X nee Cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

24 aug t/m 9 okt 

2020 

LO/K2, K3, K4, K5, 

K7, K8 

Spel, turnen, atletiek 

Inzet en organisatie 

Lesvoorbereiding lesgeven 

Log61 

Log62 

Log63 

Praktisch 

 

verslag 

90 min 1X nee Cijfer Toetsen worden 

afgenomen in de 

les 

26 okt 2020 t/m 10 

dec 2020 

LO/K2, K3, K4, K5, 

K6, K7 

Spel, turnen, atletiek 

Inzet en organisatie 

Log71 

Log72 

praktisch 90 min 1X nee Cijfer Toetsen worden 

afgenomen in de 

les 

4 jan t/m 19 feb 

2021 

LO/K2, K3, K4, K5, 

K7 

Lesgeven 

Inzet en organisatie 

Log81 

Log82 

praktisch 90 min 1X nee Cijfer Toetsen worden 

afgenomen in de 

les 

 

 Het gemiddelde eindcijfer moet hoger of gelijk zijn aan 5,5 voor een voldoende voor lichamelijke opvoeding. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Duits 
  

Leerjaar 4 GL  
 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Dug51 Zie pta klas 
3 

Zie pta klas 
3 

1x nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

19 okt t/m 23 okt 
2020 

MVT/ K1, K2, K3, 

K4, K5, K7,  V/1 

Kapitel 1 & 2 

Grammatica, solicitatie- 

brief schijven 

Dug61 schriftelijk 45 min 1x 30 nov t/m  

3 dec 2020 

Cijfer Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 

11 dec t/m 17 dec 

2020 

MVT/ K2, K3, K4, 

K7, K1, K2,  

Kapitel 3 

Grammatica, Lernliste  

Dug71 schriftelijk 45 min 1x 1 t/m 4 feb 

2021 

cijfer Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 

11 dec t/m 17 dec 

2020 

MVT/ K2, K5  Kijk- en luistertoets Dug72 schriftelijk 45 min 1x nee* cijfer Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 

1 t/m 5 mrt 2021 MVT / K2, K6 spreken Dug81 mondeling 45 min 1x nee* cijfer  

1 t/m 5 mrt 2021 

 

MVT / V/1, K6 lezen Dug82 schriftelijk  45 min 1x  nee* cijfer zie 

onderschrift 

Woordenboek 

gebruik 

toegestaan 

  
 
  * Het mondeling tentamen en de kijk- en luistertoets kunnen bij geldige afwezigheid slechts op één ander vooraf bekend gemaakt moment worden ingehaald. 

** Het resultaat van de kijk- en luistertoets wordt gemiddeld met het cijfer van het SO7 en levert samen één eindcijfer voor deze periode op. 

*** Het resultaat van het mondeling tentamen wordt gemiddeld met het cijfer van het SO8 en levert samen één eindcijfer op voor de laatste periode.  



 

 
Profiel groen  

  

Leerjaar 4 GL   

  

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Gprg51 Zie pta klas 3 Zie pta klas 

3 

1X nee cijfer Zie 1) 

19 okt. t/m 23 okt. 
2020 

P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop  

 

Gprg61 Schriftelijke  75 min Samen 

met 

gprg62 

1X 

nee cijfer Zie 2) 3) 

24 aug.  t/m 9 okt. 
2020 

P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop  

 

Gprg62 PO  

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprg61 

1X 

nee cijfer Zie 2) 3) 

19 okt. t/m 23 okt. 
2020 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprg63 Schriftelijke  75 min Samen 

met 

gprg64 

1X 

nee cijfer Zie 2) 3) 

24 aug.  t/m 9 okt. 
2020 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprg64 PO  

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprg63 

1X 

nee cijfer Zie 2) 3) 

11 dec. t/m 17 
dec. 2020 

P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: 

Tussen productie 

en verkoop  

 

Gprg71 Schriftelijke  75 min Samen 

met 

gprg72 

1X 

nee cijfer Zie 2) 3) 

26 okt.  2020 t/m 
10 dec. 2020 

P/GR/ 2.1 t/m 2.3 Profielmodule 2: Gprg72 PO  Maximaal 

2x 45 min 

Samen 

met 

nee cijfer Zie 2) 3) 

 



 
Tussen productie 

en verkoop  

 

Praktische 

opdracht 

tijdens de 

les 

gprg71 

1X 

11 dec. t/m 17 
dec. 2020 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprg73 Schriftelijke  75 min Samen 

met 

gprg74 

1X 

nee cijfer Zie 2) 3) 

26 okt.  2020 t/m 
10 dec. 2020 

P/GR/ 3.1 t/m 3.4 Profielmodule 3: 

Vergroening 

stedelijke 

omgeving 

Gprg74 PO  

Praktische 

opdracht 

Maximaal 

2x 45 min 

tijdens de 

les 

Samen 

met 

gprg73 

1X 

nee cijfer Zie 2) 3) 

          

jun t/m  nov 2019  Stageperiode 1 Gprg75 Handeling 

stage 

  nee Moet worden 

afgerond met 

een voldoende 

of goed 

Zie bijlage 1 

nov 2019  t/m  

febr 2020 

 Stageperiode 2 Gprg81 Handeling 

stage 

  nee Moet worden 

afgerond met 

een voldoende 

of goed 

Zie bijlage 1 

1) Dit cijfer is het gemiddelde van de cijfers van klas 3 voor Profielmodule 2 en 3 van het profiel groen.  
2) Je volgt 1 van de 2 profielmodules per periode. Je krijgt een overhoring van de profielmodule die je in de afgelopen periode gedaan hebt tijdens de lessen. Dit kan 

dus per praktijkgroep verschillen.  
3) Bij ziekte/afwezigheid wordt de toets ingehaald op een door de docent te bepalen moment. 

 

 

   
 
 

 

 



 
 

 
Geschiedenis  
  

Leerjaar 4 GL  

  

Periode/datum Exameneenheid Leerstof Toetscode Toetsvorm Toetsduur Weging Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

                    

3e klas Zie pta klas 3 Zie pta klas 3 Geg51 Zie pta 

klas 3 

Zie pta 

klas 3 

1X nee cijfer Overgangscijfer 

van klas 3 naar 

klas 4 

19 t/m 23 okt 

2020 

GS/K/3, K5, K10, 

V/8, V/9 

 

Hoofdstuk 1 en 2 Geg61 Schriftelijk 45 min 1X 30 nov t/m 

3 dec 2020 

cijfer Zie aanvullende 

regels 

11 t/m 17 dec 

2020 

GS/K/3, K5, K10, 

V/8, V/9 

 

Hoofdstuk 3 en 4 Geg71 Schriftelijk 45 min 1X 1 t/m 4 feb 

2021 

  

 

cijfer 

Zie aanvullende 

regels 

1 mrt t/m 5 mrt 

2021 

GS/K/3, K5, K10, 

V/8, V/9 

 

Hoofdstuk 5 en 6 Geg81 Schriftelijk 45 min 1 X Nee cijfer Zie aanvullende 

regels  

 



 

         BIJLAGE 1:                                            PTA KLAS 4  STAGE 

Grote Praktische Opdracht 1 en 2 

Met onderstaand schrijven willen wij u informeren over de gang van zaken wat betreft stagelopen in klas 4. 

Periode 1 

Binnen het VMBO dienen leerlingen een handelingsopdracht en tweemaal een grote praktische opdracht te doen.  

➢ De gehele stageperiode (periode 1 en 2) is de handelingsopdracht.  
➢ De eerste Grote Praktische Opdracht is de stageopdracht die gekoppeld is aan de eerste stageperiode.  

Dit is de periode van augustus t/m november 2020 de kennismakingsstage. Het schooljaar start met een stageweek  
van 17 t/m 21 augustus. Vervolgens loopt deze stage door voor de KL leerlingen op de vrijdagen.  
 

➢ Op 24 november 2020 moet het stageverslag en het volledig ingevulde stageboekje van de eerste grote praktische  

opdracht ingeleverd zijn.  

Periode 2 

 

➢ De tweede Grote Praktische Opdracht is de stageopdracht die gekoppeld is aan de tweede stageperiode van 4e week 
november 2020 tot en met februari 2021.  

➢ Op 02 maart 2021 moet het stageverslag en het volledig ingevulde stageboekje van periode twee worden ingeleverd.  
➢ Deze Grote Praktische Opdrachten worden beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed aan het eind van de 

stageperiodes moet de beoordeling voldoende of goed zijn. 
➢ De beoordeling van de stage komt tot stand door overleg van de stagebieder en de stagebegeleider/docent. Deze 

stagebeoordeling moet voldoende of goed afgerond zijn. De verslagen/opdrachten en het stageboekje worden  
beoordeeld door vakdocent en moeten voldoende of goed zijn. 
 
 
 



 

Let op: Een handelingsopdracht dient tenminste met een voldoende te worden afgerond om toegelaten te worden tot het centraal 

schriftelijk examen. Het volledig ingevulde stageboekje is hiervan de bewijsvoering.  

 

 

Duur stagelopen: 

➢ Iedere leerling dient gedurende het gehele schooljaar 26 dagen stage te lopen.  
➢ De duur van de stagedag moet minimaal 7 uur zijn. Bij minder uren op het stagebedrijf moet je overleg hebben met de 

stagecoördinator. 
➢ Bij ziekte en calamiteiten wordt een minimum aangehouden van 22 stagedagen.  
➢  Alleen de examencommissie kan besluiten dat hiervan afgeweken mag worden.  

                 Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend bij de examencommissie.   
➢ Leerlingen die het minimum van 22 stagedagen niet halen en/of het volledig ingevulde stageboekje niet inleveren hebben hun 

handelingsopdracht niet naar behoren afgerond en worden niet toegelaten tot het centraal schriftelijk examen. Dit betekent 
dat de desbetreffende leerling zakt voor het examen. 

 

 
➢ Dit betekent dat de leerlingen een stageadres, welke aansluit bij de groene profielvakken(i.v.m. de huidige 

coronaregelgeving, kan dat aangepast zijn) moeten zoeken.  Stageperiode 1 loopt van de half augustus tot en met de 
derde week van november. 

➢ In de stageperiode 2 (van de vierde week november 2020 t/m februari 2021) is de keuze vrij. Dit eventueel na 
goedkeuring van de stagecoördinatoren. 

          

 

 



 

Klas 4 

In de introductieweek van klas 4 wordt stage gelopen van 17 t/m 21 augustus 2020. Gedurende de rest van het 

schooljaar van klas 4 is vrijdag de stagedag voor klas 4 GL. Tijdens de SO weken kan het zijn dat de stage van de GL-

leerlingen NIET doorloopt, maar dat worden de leerlingen van te voren van op de hoogte gebracht. In de 

schoolvakanties hoeft er geen stage te worden gelopen. De leerling stelt het bedrijf hiervan zelf op de hoogte. 

a. Handelingsopdracht 

De stage op zich is een handelingsopdracht die voldoende of goed moet worden af gesloten. 

Dit houdt in dat er tussen de 22 en 26 dagen die zijn aangeven stage gelopen moet worden. Ook moet het volledig ingevulde 
stageboekje worden ingeleverd. Dit beoordeeld de stagebegeleider/docent. Zijn de aangegeven dagen niet behaald betekent dit 
uitsluiting van het centraal schriftelijk examen. Bij ziekte en calamiteiten beslist de examencommissie. 

b. Stageopdrachten c.q. verslagen 

Het verslag kan bestaan uit meerdere deelverslagen. De stageopdrachten c.q. verslagen worden tijdens de stage uitgevoerd. 

Er zijn twee momenten wanneer stageopdrachten c.q. verslagen ingeleverd dienen te worden. Het eerste verslag en het 

volledig ingevulde stageboekje plus eindbeoordeling dient ingeleverd te worden op of vóór 24 november 2020 (telt mee 

voor Grote Praktische Opdracht I).  

Het tweede verslag of meerdere deelverslagen dient(en) vóór of op 03 maart 2020 door alle vierde klassen ingeleverd te 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Stageboekje 

De leerlingen dienen in een stageboekje dagelijks aan te geven welke werkzaamheden zij hebben verricht en hoeveel uur zij 

op het bedrijf aanwezig zijn geweest. Ook moet er dagelijks een handtekening van de stagebieder in staan. Het stageboekje 

dient in goede staat gehouden te worden en leesbaar te worden ingevuld. Tevens dient het stageboekje ter controle elke 

week mee naar school genomen te worden. Het volledig invullen van het stageboekjes geldt als bewijs voor het afsluiten 

van de handelingsopdracht. Wanneer het stageboekje niet ingeleverd wordt betekent het dat er geen beoordeling kan 

worden gegeven op de handelingsopdracht. Zonder beoordeling kan de leerling niet toegelaten worden tot het centraal 

schriftelijk examen.  

d. Functioneren op het stagebedrijf 

Het functioneren op de stageplek wordt beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. De beoordeling komt tot stand 

door overleg van de stagebieder en de stagebegeleider/docent. 

 

Eisen aan een praktijkbedrijf 

➢ De leerlingen dienen in periode 1 stage te lopen op een type bedrijf dat aansluit bij de groene profielrichtingen. . (i.v.m. de 
huidige coronaregelgeving, kan dat aangepast zijn) 

➢ Je mag niet onder de directe leiding van je ouders/verzorgers stage lopen op een bedrijf.  
➢ Het stageformulier wordt op school afgegeven in de week die daarvoor is weer gegeven en wordt door de stage   

coördinatoren (mevrouw Holland en mevrouw Vennik) goedgekeurd. Goedkeuring hangt af van onder andere de afstand 
van school (in een cirkel van 35 km) en van het bedrijfstype. 

 
 
 
 
 
 



 

Stageregels 

1. De stage is een handelingsopdracht en moet daarom met een voldoende of goed worden afgesloten. Indien de stage niet 
voldoende wordt afgesloten dan wordt de leerling uitgesloten van het centraal schriftelijk examen. Het volledig 
ingevulde stageboekje is het bewijs van het voldoende afsluiten van de stage. 

2. Je spreekt met het bedrijf af hoe laat je er kunt zijn. Bekijk daarom goed van tevoren hoe je er komt en hoe de bus tijden 
zijn enz. 

3. De duur van een stagedag geld voor minimaal 7 uur op het stagebedrijf. Bij minder uren op stagebedrijf moet je overleg 
hebben met de stagecoördinatoren. 

4. Je meld je zowel op school ziek (meestal in de ochtend), als wel op je stagebedrijf. Telefoonnummer school: 088-0205300  
5. De leerlingen zijn vanuit school verzekerd voor dat deel waar Aeres VMBO Lelystad aansprakelijk voor is. Uitgangspunt is 

dat het bedrijf zelf verzekerd is.  
6. De leerlingen krijgen in principe geen vergoeding. Ze mogen beslist niet op de loonlijst komen te staan. Anders wordt de 

eventuele schade in ieder geval niet gedekt door de aanvullende verzekering.  
7. Wanneer leerlingen problemen hebben tijdens de stage is het goed om dat direct op school te melden bij je vakdocent. 

Vooral problemen in de relatiesfeer, moeten aangepakt worden als ze nog klein zijn, wacht dus niet tot alles escaleert!! 
8. In september wordt voor periode twee een nieuwe stageovereenkomst uitgereikt aan de leerlingen. Deze overeenkomst 

dient op of voor dinsdag 27 oktober 2020 ingeleverd te zijn. Ook wanneer de leerling besluit op het zelfde stageadres als 
waar zij in periode 1 stage heeft gelopen te blijven, dient er alsnog een tweede stage overeenkomst ingeleverd te worden. 
(Vanwege de verzekering). 

9. Geen der partijen zal zonder overleg met de andere de stage voortijdig afbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIJLAGE 2: 

Handelingsopdracht ‘LOB’. 

Periode/datum Exameneenheid Leerstof 
toets- 
code Toetsvorm Waar / wie 

Verplicht  
Aanbevolen Herkansing Beoordeling Opmerkingen 

          Optioneel       

24 augustus 
2020 t/m 5 
maart 2021 

Preambule 
LN/K1 

Qompas 
stappenplan 
geheel 
gemaakt van 
leerjaar 4KL 

LOB1 Alle stappen 
uit het 
integraal LOB 
plan klas 4 zijn 
verwerkt in 
Qompas.  

Mentorles / 
Mentor 

Verplicht nee Moet 
voldoende 
worden 
afgerond. 

Uitgedraaid 
loopbaandossier 
uitprinten en 
getekend inleveren. 
Mentor controleert 
achter de schermen of 
alle opdrachten 
voldoende zijn 
gemaakt. Indien dit 
het geval is zal de 
mentor het 
loopbaandossier 
tekenen en innemen. 
5 maart 2021 
inleveren 

Voor open dagen kan er een verlofkaart gevraagd worden bij de decaan. De leerling kan een aantal maal de mogelijkheden voor vervolgopleidingen buiten school 
onderzoeken. Deze mogelijkheden worden alleen toegestaan buiten de tentamenweek of de week voor de tentamenweek .  

 
Beroepsopleidingenmarkt 
 
Het is verplicht om de beroepsopleidingenmarkt 2020 te bezoeken. Iedere leerling krijgt hier een uitnodiging voor voorbereidings- en evaluatie opdrachten staan in 
Qompas deze dienen voldoende te worden afgerond. 
 

 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIJLAGE 3:   
 
Handelingsopdracht ‘Profielwerkstuk’. 
Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het schoolexamen. Leerlingen kiezen een onderwerp dat gericht is op het eigen loopbaanperspectief. Het 
profielwerkstuk bestaat uit een geschreven werkstuk en een presentatie. De leerling mag in overleg met de mentor een andere presentatievorm kiezen, 
bijvoorbeeld een video-opname, een marktkraampje enz. Het profielwerkstuk neemt minimaal 20 uur per leerling in beslag. Het werkstuk wordt door 2 
begeleiders beoordeeld. Criteria daarbij zijn: proces, product en presentatie. Het profielwerkstuk moet minimaal “voldoende” worden afgesloten. 
“Onvoldoende” betekent dat het profielwerkstuk nog niet is afgerond en er geen diploma behaald kan worden. 
 

1. Start profielwerkstuk 
Week van 22 september 2020 

  

2. Inleveren van het onderwerp bij de mentor 
Uiterlijk 19 oktober 2020 

  

3. Afsluiting en presentatie profielwerkstuk 
Uiterlijk 8 of 9 maart 2021  

 

4. Beoordeling van het profielwerkstuk op proces, product en presentatie 
Uiterlijk 16 maart 2021 
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