
Examenspecial (voor leerjaar 3 en 4) 
 

 

Toetsweek 3: gewijzigde toetstijden 

 

 
Afgelopen keren bleek dat zowel leerlingen als collega’s de pauze tussen twee 

toetsen erg kort vonden: leerlingen hebben recht op extra tijd en daardoor valt de 

pauze bijna compleet weg, en collega’s ervaren hierdoor hetzelfde, aangezien zij ook 

nog de toetsen moeten sorteren en afgeven op de administratie.  

 

Daarom is er voor gekozen om de eerste toets halverwege lesblok 1 te laten 

beginnen: nieuwe starttijd is dus: 9.20 uur. Een half uur eerder. Hierdoor ontstaat er 

extra pauzeruimte, of extra tijd nog even aandacht aan de volgende toets te 

besteden. 

 

Hieronder staan de roosters voor de derde toetsweek. Het gewone lesrooster wordt 

vervangen door dit toetsrooster. Er zijn geen reguliere lessen.  

Voorbereidingstijd is in twee lokalen op het groene lesplein. Je kan je daar in alle rust 

voorbereiden op de toets(en). Er is ook een docent aanwezig. 

 

Overzicht toetsweek 3, leerjaar 4BK (A t/m D)            

(voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de voorjaarsvakantie) 

Dag 8.30 – 9.10 uur 9.20 – 10.30 uur  11.20 – 12.30 uur 

Maandag  

19 maart 

voorbereidingstijd Economie  

Dinsdag  

20 maart 

voorbereidingstijd Engels Dienstverlening en Producten 

keuken  

Woensdag  

21 maart 

voorbereidingstijd Nederlands Herkansing D&P 

profielmodule Word en Excel 

Donderdag  

22 maart 

voorbereidingstijd biologie  

Vrijdag  voorbereidingstijd wiskunde  



23 maart 

 

Overzicht toetsweek 3, leerjaar 4TL (E t/m H)              

(voor lokaalindeling: zie Magister in de week na de voorjaarsvakantie) 

Dag 8.30 – 9.10 uur 9.20 – 10.30 uur  11.20 – 12.30 uur 

Maandag  

19 maart 

voorbereidingstijd Geschiedenis/ 

aardrijkskunde  

Engels 

Dinsdag  

20 maart 

voorbereidingstijd Nederlands  

 

Nask1 

Woensdag  

21 maart 

voorbereidingstijd economie Frans  

(map Duits inleveren lokaal 

123) 

Donderdag  

22 maart 

voorbereidingstijd Nask2/ 

Maatschappijkunde 

Biologie 

Vrijdag  

23 maart 

voorbereidingstijd  wiskunde  

 

 

Wanneer je een vak niet in je vakkenpakket zit, hoef je voor dat vak niet te komen. Er 

zijn een paar belangrijke spelregels tijdens de toetsweek: 

Spelregels: 

- Het is niet verplicht om naar het voorbereidingsuur te komen. Maar je hebt dan 

de gelegenheid om rustig je toets of leerstof door te nemen. Soms kan je een 

docent vragen stellen. Maak anders een afspraak met je vakdocent. Je komt 

dus om te leren. 

- Zorg dat je 5 minuten voor tijd bij het lokaal staat. Dan kan de toets op tijd 

beginnen. 

- Je mag niet later dan 30 minuten na het begin van de toets te laat komen. Die 

tijd gaat van je werktijd af. Ben je later dan een half uur, word je niet meer 

toegelaten.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.mhcz.nl/files/library/scheidsrechter.gif&imgrefurl=http://mhcz.nl/site/default.asp?option%3D2502%26stcname%3Dzaalhockey_spelregels&docid=mDeRTixMzq3qmM&tbnid=t-NP1lE-yq9ipM:&w=316&h=324&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwjIlYKCrNXPAhUkL8AKHSqtB4cQMwhTKBYwFg&iact=mrc&uact=8


- Je mag pas na een half uur weg. En het laatste kwartier blijf je zitten. Deze 

afspraken zijn om de rust in het toetslokaal te bewaren. Kijk je werk dan nog 

eens door. 

- Neem mee: een pen, (twee pennen), potlood, rekenmachine, liniaal, 

geodriehoek, woordenboek (bij Engels, Frans en Duits hangt het van de toets 

af). Indien in bezit: faciliteitenkaart en bijbehorende hulpmiddelen. 

- Neem niet mee: telefoon, jas, tas: dit alles in je kluis. Telefoon mee is al 

fraude!!! 

- Wanneer je klaar bent leg je de opdrachten en je gemaakte werk op de hoek 

van je tafel en steek je je hand op. De docent kan je evt. laten gaan. 

- Ben je klaar, dan ga je rustig naar beneden.  

- Blijf niet onnodig hangen op school. De andere leerlingen hebben gewoon les. 

 

 

 
Herkansingen leerjaar 3 en 4 

 

Dinsdag 27 maart 21.00 uur moeten alle cijfers ingeleverd zijn door de docenten, en 

heb je twee hele dagen tot donderdag 29 maart voor 23.59 uur gelegenheid in te 

schrijven voor een herkansing van een toets. Intekenen gaat via Magister in de ELO, 

inschrijvingen. Herkansen doe je op dinsdag 3 april, 5e lesblok. (het 6e lesblok 

vervalt).  

Let op: In te halen toetsen die je vlak voor de deadline maakt, kunnen door de docent 

later worden ingevuld in Magister. Hou daar rekening mee bij het inschrijven. 

 



 

Bonus-herkansing alleen voor leerlingen van leerjaar 4 (pilot 2017-2018) 

 

Dit schooljaar bestaat de mogelijkheid om een extra herkansing in te zetten. Hier zijn 

een paar redenen voor: 

- Je slaagkans te verbeteren. 

- Afgelopen jaar heb je misschien een herkansing gemist of heb je een keuze 

tussen twee lage resultaten moeten maken. 

Voorwaarden: 

- Alleen wanneer je alle opdrachten van het examenjaar (en dus ook alle 

opdrachten van Bewegingsonderwijs en CKV, sectorwerkstuk 4TL en LOB) op 

orde hebt, 

- en een keuze maakt uit een toets van het afgelopen jaar, die je nog niet 

herkanst hebt, 

mag je samen met je mentor tijdens het mentoruur, uiterlijk donderdag 29 maart 

14.00 uur inschrijven voor een bonusherkansing: je mentor schrijft je in via een 

Sharepoint-document. Dit kan dus niet via Magister. 

 

Het afnamemoment is woensdag 4 april lesblok 5 (lesblok 6 vervalt) 

 

 
 

 

Rekentoets leerjaar 3 (cohort 2017-2019) 

De school heeft er voor gekozen om de Rekentoets in leerjaar 3 twee keer af te 

nemen. In januari en in juni. Leerlingen die in januari een voldoende hebben hoeven 

met een 6 niet meer naar de les. De andere leerlingen hebben de gelegenheid om 

zich voor te bereiden voor de afname in juni. In leerjaar 4 mag de toets nog twee 

keer gedaan worden. Vooralsnog telt het behaalde resultaat niet mee als 

compensatie/tekort-punt.  

 

Rekentoets leerjaar 4 (cohort 2016-2018) 



De huidige groep heeft dit schooljaar de gelegenheid drie keer de Rekentoets te 

doen. Er kan voor de afnamesessie in maart worden ingeschreven op de 

gebruikelijke wijze via Magister. De deadline hiervoor is zondag 11 maart 23.59 uur. 

Later inschrijven is niet mogelijk i.v.m. de voorbereidende werkzaamheden zoals het 

plannen en klaarzetten van de toetsen op naam. De laatste sessie met afnames is in 

juni. 

 

 

 

 
Akkoordverklaringen 

 

Alle examenkandidaten krijgen op maandag 9 april een definitieve cijferlijst mee. 

Deze moet ondertekend door ouders op donderdag 12 april, uiterlijk om 14.00 uur 

weer ingeleverd zijn bij de mentoren. Met de ondertekening gaan kandidaat en 

ouders akkoord met de resultaten van alle schoolexamens. Hiermee gaat de 

kandidaat het examen in. De leerlingen 4BK zijn dan al begonnen aan het CSPE 

(praktijkexamen D&P). 

 

 
Oproep surveillance ouders examens. 

 

Onder deze oproep staan een tweetal roosters. Het inzetten van surveillanten tijdens 

examens is altijd een hele klus: deels omdat de tijdens afwijken van de lesroosters, 

en deels omdat de rest van de schoolorganisatie gewoon doorgaat: lessen, 

activiteiten, etc. Daarom ook dit jaar weer een verzoek aan de ouders om eens een 



keer mee te surveilleren. Een examen mag, maar ingezet worden op meerdere 

examens is ook heel fijn. U kunt zich per mail aanmelden bij 

louisdalenberg@mijnhoutens.nl en u ontvangt dan een uitnodiging voor een korte 

instructie. Wilt u aangeven welke datum(s) u beschikbaar bent.  

 

 

Rooster examens 4BK 

 

In de week van maandag 9 april tm vrijdag 20 april worden de digitale examens 

afgenomen tussen 9.00 en 16.00 uur. In de eerste week zijn het vooral de 

praktijkexamens van D&P, en in de tweede week de theorievakken Nederlands, 

Engels, wiskunde, economie en biologie. Er wordt hard gewerkt aan het rooster. Elke 

kandidaat krijgt dit persoonlijk uitgereikt in de week na de toetsweek. Hierbij zijn we 

afhankelijk van de beschikbaarheid van praktijklokalen, en maximum aantal 

examenlaptops en surveillanten. Ook is het fijn wanneer de hoeveelheid examens zo 

veel mogelijk verdeeld wordt over meerdere dagen. 

 

 

Rooster examens 4TL 

 

Alle landelijke examens voor 4TL zijn landelijk op hetzelfde moment. Het rooster kunt 

u ook vinden op www.examenblad.nl en op https://www.mijneindexamen.nl/select/  

De vakken die Houtens aanbiedt vind je hieronder. 

 

maandag 14 mei 2018 13:30-15:30 Nederlands  

  

dinsdag 15 mei 2018 13:30-15:30 wiskunde  

  

woensdag 16 mei 2018 09:00-11:00 geschiedenis en staatsinrichting  

  

woensdag 16 mei 2018 13:30-15:30 Engels  

  

donderdag 17 mei 2018 09:00-11:00 Duits  

  

donderdag 17 mei 2018 13:30-15:30 biologie  

  

vrijdag 18 mei 2018 09:00-11:00 aardrijkskunde  

  

vrijdag 18 mei 2018 13:30-15:30 natuur- en scheikunde II  

  

dinsdag 22 mei 2018 09:00-11:00 maatschappijkunde  

  

dinsdag 22 mei 2018 13:30-15:30 Frans  

  

woensdag 23 mei 2018 13:30-15:30 economie  

  

Met opmerkingen [Dlb1]:  

mailto:louisdalenberg@mijnhoutens.nl
http://www.examenblad.nl/
https://www.mijneindexamen.nl/select/


donderdag 24 mei 2018 13:30-15:30 natuur- en scheikunde I  

 

 

 

Overzicht laatste periode tm akkoordverklaringen schoolexamencijfers. 

 

Datum 

 

wat 

19 tm 23 maart Toetsweek 3  

4BK: keuzelijst met beroepskeuzevakken meegeven: 

do 29/3 retour mentor 

Dinsdag 27 maart Deadline cijfers in Magister, de hele dag. 

 

donderdag 29 maart 14.00 uur Deadline inschrijven bonusherkansingen: (in het 

mentoruur wordt nog bekeken voor de reguliere 

herkansing, en de bonusherkansing kan genoteerd 

worden (na uitvoerige controle of alle PTA-werk op 

orde is) 

De reguliere herkansing periode 3 kan tot 23.59 uur 

ingevuld worden in Magister, ELO, inschrijvingen.  

 

4BK: duidelijkheid m.b.t. afnameniveau Basis of 

kaderexamens. En het invullen van de mee te nemen 

keuzevakken voor de cijferlijst. 

Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 

maart 

paasweekeinde 

Dinsdag 3 april Reguliere herkansing les 5 (staat niet in de 

jaarplanning) 

Woensdag 4 april bonusherkansing: les 5 (staat in de jaarplanning) 

Maandag 9 april 9.00 uur Deadline cijfers ingevoerd leerjaar 4, en 

gecontroleerd 

Maandag 9 april 9.00 uur Start CSPE en CE, digitale examens voor de 

kandidaten van 4BK 

Donderdag 12 april 14.00 uur Akkoordverklaringen retour ll-adm. 

Vrijdag 13 april  Melding cijfers bij DUO 

Maandag 23 april tm vrijdag 4 

mei 

meivakantie 

 


