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SE en CSE

School Examen 50% - Centraal Schriftelijk 
Examen 50%

SE volgt Programma van Toetsing en Afsluiting 
(beschrijft opbouw cijfers en onderwerp van SE)

Alleen schoolexamen voor MA, LO, CKV en LO2
Profielwerkstuk is verplicht onderdeel van het 
examen
Rekenexamen 2F en/of 3F

SE’s in november, januari en april
CSE in mei



SE en CSE

SE: 12 t/m 19 november
21 t/m 28 januari
29 maart t/m 5 april

CSE: vanaf 9 mei



Voorbeeld P.T.A:



Inhoud PTA
• 1: periodetoets (soort toets)
• NE/K/3,6,7,2 (kerndelen)
• 4.1.1 (magister)
• schriftelijk (vorm)

• Schrijven van een informele brief, e-mail, 
app etc. (inhoud)

• 5 (weging)
• J (herkansbaar)
• 60 (tijd)



Regels bij het missen van een 
schoolexamen 

• Bij ziekte bellen ouders/verzorgers (het liefst 
voor 08.30 uur) naar school (eventueel 
antwoordapparaat inspreken)

• Beter melden door brief in te leveren, 
ondertekend door ouders

• Dan mag het SE ingehaald worden



Regels bij het te laat komen bij 
een schoolexamen

• Te laat bij een schriftelijk of digitaal SE: je 
mag nog deelnemen, je krijgt geen extra 
tijd. 

• Te laat bij een luistertoets of een mondeling 
SE: je mag niet meer binnen komen. 
Docent en examencommissie bepalen 
gevolgen.



• P.T.A. op website Compaen (en in Magister)

• P.T.A. wordt uitgedeeld

• Leerlingen 4 TL krijgen voorlichting van 
examensecretaris (Dhr. Van Maanen)

Informatievoorziening



Voorbereiding

• Lessen
• Vakhulp
• Inzet van studenten
• Huiswerkbegeleiding door onderwijsassistenten
• Examentraining door eigen docenten 6,7,8 mei
• Examentraining door Lyceo 2 en 3 mei 

(donderdag en vrijdag in de vakantie)



Planning CSE 2019

• Centraal Schriftelijk Examen 9 t/m 23 mei

• Uitslag examen 1e tijdvak 12  juni  

• CSE 2e tijdvak 17 t/m 20 juni 

• Uitslag examen 2e tijdvak 28 juni 

• Diplomering donderdagmiddag 4 juli 



Het gemiddelde van alle CSE’s is voldoende 

Dus: tenminste 5.5

Eisen



Eisen

In de eindcijfers (dus gemiddelde van de 7 vakken 
in CE en SE afgerond):

Één 5 mag
Twee x 5 mag met 1 x 7
Één x 4 mag met 1 x 7



Eisen

• Voldoende voor LO
• Voldoende voor kunstvakken (CKV)
• Voldoende voor profielwerkstuk 
• Rekentoets afleggen
• Minimaal 5 voor Nederlands



GL

• Als TL, maar profielvakken worden 
afgesloten met CSPE

• Keuzevakken worden afgesloten aan het 
eind van de periode



Dyslexie

Claroread en de computer als schrijfgerei is 
beschikbaar.

Per vak moet opgegeven worden welke faciliteiten 
gebruikt gaan worden, er moet mee geoefend 
worden.

Neem contact op met Mw. Krijger.

Voorlichting aan leerlingen is al gegeven.



Algemene informatie leerjaar 4

 Berlijnreis (en alternatief programma) 15 
t/m 18-10

 MBO/HAVO/Stage in overleg

 Londen 7-12

 Kerstgala 20-12

 Excursie Den Haag 27-11



Profielwerkstuk 

• Verplicht voor het behalen van een diploma. 

• Titel werkstuk komt op diploma.

• Inleveren verslag: 23 november

• Presentatie ouders en leerlingen: 5 februari 



Profielwerkstuk
Deel A Een onderzoeksvraag over een onderwerp uit de sector

Keuze soort 
onderzoek:

1. Onderzoek een actueel onderwerp
2. Doe een experiment
3. Organiseer een activiteit
4. Maak een ontwerp

Deel B Een onderzoek naar opleidingen, beroepen en bedrijven die 
samenhangen met de onderzoeksvraag. 

Met daarin: - Bezoek MBO school (meeloop dag, open 
avond, beroepenmarkt).

- Interview



Doorstroom naar MBO/HAVO
• Niveaus in MBO

• Niveau 1: instroom zonder diploma
• Niveau 2: Instroom vanuit VMBO basis of 

LWT 
• Niveau 3: instroom vanuit VMBO kader of TL
• Niveau 4: instroom vanuit VMBO kader of TL

• Afspraken rond
• Aansluiting MBO
• Aansluiting HAVO 



Doorstroom naar MBO 
• Belangrijke data:

• Vanaf 1 oktober
• Tot 1 april

• LET OP! Creatief of sport?:
• Strenge toelatingseisen
• Beperkt plaats
• 1 oktober aanmelden
• Altijd een plan B



Doorstroom naar 4 HAVO
• Overgangsnorm:

• 6,8 gemiddeld (zonder MA)
• NE, EN, WIS minstens 6,5
• Positief advies Compaen

• Belangrijk:
• Inschrijfformulier bij decaan (februari)
• Voorlichting Havo scholen bezoeken.
• Top 4 aangeven op formulier. 
• Mentor en Decaan vullen ook in.
• Altijd een plan B (MBO).



Kiezen:
• Leerling bezoekdagen MBO Noord Holland

• 1 of 2 November.

• HAVO/MBO/Stage 
• Proefstuderen (eigen initiatief).
• Via decaan (registratie in Magister)

• Beroepen markt  op Trias VMBO
• 31 januari 2018 (ga op de fiets)

• Open Avonden vervolgopleiding: Kiezen met 
uw kind

• Decaan beschikbaar voor advies en overleg 
voor ouder en leerling



Gesprek met de mentor

• T4A Maziar Pour Seyf lokaal 110
• T4B Gökhan Özkan lokaal 111
• T4C Annet Krijger lokaal 112
• T4D Mirella Pijlsma lokaal 109
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