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Protocol onderwijs Corona

• Bij het verplaatsen door de school zijn 
mondkapjes verplicht.

• Zoveel mogelijk 1.5 meter afstand aanhouden 
tussen leerlingen en medewerkers.



Protocol onderwijs Corona

Leerlingen die niet volledig immuun zijn 

(niet volledig zijn gevaccineerd of aan de 

immuun voorschriften kunnen voldoen).

• Worden dringend verzocht om twee keer per 

week thuis een zelftest af te nemen. 

• Dienen in quarantaine te gaan als zij in 

contact zijn geweest met een persoon waarbij 

Covid-19 is vastgesteld.



Protocol onderwijs Corona

Een immuun persoon (leerling) hoeft niet thuis 

te blijven bij een besmetting van een ander 

persoon en kan onderwijs op school blijven 

volgen. Ook hoeven zij (mits ze geen klachten 

hebben), geen zelftesten af te nemen. 



Nationaal Programma Onderwijs
Programma om mogelijke achterstanden weg te 

werken.

• Extra Remedial Teaching faciliteiten

• Vak Ondersteunings Modules

 maatwerk: diverse modules per vak

 1 module zijn 4 bijeenkomsten 

 Klas 3: 5 perioden met meerdere modules

 inschrijven: naar keuze of dringend 

verzocht 

 gedeelde verantwoordelijkheid



Nationaal Programma Onderwijs



Schoolexamens 

• Inhoud en vorm zijn vastgelegd in een 

programma van toetsing en afsluiting.

• Het PTA geeft de stofomschrijving van toetsen, 

opdrachten of vaardigheden.

• Resultaten worden vastgelegd in Magister.

• Eindexamensecretaris: Mevr. de Nekker



Schoolexamens

PTA toetsen: • Schriftelijke toetsen

• Mondelinge toetsen

• Praktische opdrachten  

• Handelingsopdrachten  g/v/o



Schoolexamens

Herkansing: • In klas 3 mag één toets worden 
herkanst. 

• Handelingsopdrachten kunnen tot 
de gestelde deadline verbeterd 
worden (tot voldoende).



Schoolexamens PTA
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Opzet examinering

Het examen bestaat voor (bijna) elk vak uit twee 

delen:

1:  Schoolexamen: SE 

2:  Centraal Examen: CE

Tekenen en Audiovisuele Vormgeving kennen

naast het SE een Centraal praktisch examen (CPE)



Vakken zonder CE

• Beschermde 

vakken:

Maatschappijleer 1

Kunstvakken 1: CKV

Lichamelijke opvoeding

Rekenen



Afsluiting vakken zonder CE

• CKV en Maatschappijleer worden aan het einde

van het derde leerjaar afgesloten. 

• CKV moet met ‘voldoende of goed’ worden

afgesloten.

• Het eindcijfer van Maatschappijleer telt mee in de 

zakslaagregeling. 



Afsluiting vakken met CE

Eindcijfer klas 3 = rapport 1 +  rapport 2  

2

SE klas 4 =  rap 1 + rap 2 (klas 3) +  rap 3 + rap 4 + rap 5 

5



LOB

• Loopbaan Ontwikkeling en Beroepsoriëntatie

• Loopbaan-coördinator: 

apasman@detooropmavo.nl

• Woensdag 23 februari: pakketkeuzeavond klas 3

mailto:apasman@detooropmavo.nl
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LOB

• Websites:

• https://www.kiesmbo.nl/scholen

• https://www.roc.nl/default.php?fr=vid&type=BBB

https://www.kiesmbo.nl/scholen
https://www.roc.nl/default.php?fr=vid&type=BBB


Schoolgids

• Schoolreglement

(te laat, absent, toets gemist)

• Overgangsnormen

• Jaaroverzicht
(7-10 juni CKV reis klas 3)



Mentoren

• Klas 3A: mevr. Jesty

• Klas 3B: dhr. Schenk

• Klas 3C: dhr. van den Berg

• Klas 3D: mevr. Pasman


