
WELKOM ouders/verzorgers 
van leerlingen van Mavo 4

Voorlichting examensecretaris



Bijzonderheden schooljaar Mavo 4

Verdeling van het jaar in twee perioden:

1e : vanaf augustus tot de kerstvakantie

2e : van de kerstvakantie tot de meivakantie

Geen proefwerken en so’s. Alleen PTA toetsen.

Voor elke periode komt een toetsenrooster.

Toetsenrooster wordt op papier uitgereikt. 
Meest recente versie staat op de website van 
school.

Na elke periode zijn er 2 herkansingen mogelijk.



Bijzonderheden schooljaar Mavo 4

Herkansingen:

- Van de eerste periode in januari

- Van de tweede periode in april

Opgeven via It’s Learning.



Bijzonderheden schooljaar Mavo 4

Drie toetsweken:

- Week voor de herfstvakantie

- Week voor de kerstvakantie

- Laatste week van maart

Tijdens de toetsweek zijn er geen lessen.

De toetsen staan al in het toetsenrooster, de 
indeling komt uiterlijk 1 week voor de toetsweek.

In de week voor de toetsweek zijn er geen 
leertoetsen.

Tussendoor zijn er ook toetsen, die staan in het 
toetsenrooster!



Wanneer een toets niet gemaakt 
kan worden:

• Afmelden door ouders/verzorgers

• Leerling meldt zich zo snel mogelijk bij 
Mevrouw Kruisheer om de toets in te halen.



Belangrijke data einde schooljaar.

• Ondertekenen SET-kaarten 19 april

• Laatste schooldag met examenhappening

op vrijdag 22 april

• Centraal eindexamen 11 mei – 30 mei 

• Uitslag 1e tijdvak 14 juni

• Herexamens 19 juni – 22 juni 

(opgave uiterlijk 16 juni ‘s ochtends)

• Uitslag 2e tijdvak 30 juni

• Diploma-uitreiking 19 juli



Mavo 4 zak/slaag regeling:

• Geslaagd bij:
a) het cijfer op Nederlands moet minimaal een 5 zijn

b) CKV en LO moeten voldoende zijn

c) het PWS moet met een voldoende afgerond zijn

d) als je geen wiskunde hebt, moet je op het 
schoolexamen Rekenen minimaal een 4 halen



Mavo 4 zak/slaag regeling:

• Geslaagd bij:
a) alle cijfers 6 of hoger zijn, of:

b) 1 X 5 en de overige cijfers 6 of hoger zijn, of:

c) 1 X 4 en de overige cijfers 6 of hoger zijn, waarvan 
tenminste één cijfer een 7 is of hoger, of:

d) 2 X 5 en de overige cijfers 6 of hoger zijn, 
waarvan tenminste één cijfer een 7 is of hoger.

e) En het gemiddelde van de CE-cijfers is 

minstens 5,5!



Maatschappijleer

• Als de leerling geen 6,5 gemiddeld heeft 

gehaald in Mavo 3 moet hij/zij nog een 

herkansing doen:

• Optie 1: Er wordt 1 SET uit Mavo 3 

herkanst.

• Optie 2: Er wordt een vervangende 

opdracht voor alle SET’s gedaan.



Aanspreekpunten:

• Mentor 

• Examensecretaris mavo Mevrouw Kruisheer

• Afdelingsleider mavo Mevrouw van Loon

• Decaan (vervolgstudie) Meneer Driessen



Verdere informatie

• Website www.stellingwerfcollege.nl

• It’s Learning (Inschrijven herkansingen, 
Toets Mededelingen, Mavo 4)

• Schoolgids 

• Schoolexamenreglement

• Schoolstatuut

http://www.stellingwerfcollege.nl/

