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Voorwoord 
 
Almere, september 2022 
 
 
Beste leerling, 
 
In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je 
examendossier. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is een verzameling van toetsen, 
opdrachten en handelingsdelen die je in het kader van het examenprogramma moet hebben gedaan. 
Deze verzameling vormt in feite jouw schoolexamen. Wanneer je alle toetsen en opdrachten hebt 
voltooid kun je deelnemen aan het centraal schriftelijk examen om uiteindelijk je schoolcarrière af te 
sluiten met een diploma. 
 
Het PTA geeft, samen met de formele regels (examenreglement) en begrippenlijst, per vak een 
overzicht van de onderdelen die tot het examenprogramma behoren (het examendossier). Per 
onderdeel zijn de toetsvorm, de weging en de herkansbaarheid aangegeven. De cijfers die je per 
onderdeel behaalt zijn terug te vinden in SOM. 
 
Neem het boekje goed door en mocht je vragen hebben raadpleeg dan je vakdocent of mentor. Wij 
houden ons aanbevolen voor opmerkingen en verbeteringen in dit boekje; de gebruiker is tenslotte 
de grootste ervaringsdeskundige. 
 
We wensen je veel succes! 
 
 
Emma Gribling, Waarnemend rector 
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Begrippenlijst 
 

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt verstaan onder: 
 
Examencommissie 
De kerntaak van de commissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. Dit houdt 
o.a. in het opstellen van een voorstel voor het examenreglement, het PTA, de richtlijnen voor de 
beoordeling, De commissie bestaat uit de examensecretaris en twee docenten van de bovenbouw.  
 
Examendossier 
Het overzicht van resultaten en beoordelingen van alle onderdelen van het schoolexamen. Deze is te 
vinden in SOMtoday. 
 
Handelingsdeel 
Een handelingsdeel is een opdracht die met een voldoende moet worden afgesloten. In het PTA van 
één vak kunnen meer handelingsdelen dan één zijn voorgeschreven. Denk hierbij aan LO 
bijvoorbeeld maar dit kunnen ook (Montessori) vaardigheden zijn die wij als MLF belangrijk vinden. 
 
Kijk- en luistertoets 
Een kijk- en luistertoets voor Nederlands en de moderne vreemde talen wordt afgenomen op een 
vastgestelde datum en tijdstip in, bij voorkeur, een examenruimte onder toezicht van door de school 
aangewezen toezichthouders. De toets bestaat uit een kijk- en een luisterdeel. De kandidaat 
beantwoordt vragen tijdens het kijken en luisteren. In de meeste gevallen zijn dit meerkeuzevragen. 
De kijk- en luistertoets wordt met een cijfer beoordeeld.  
 
Mondeling examen 
Een mondeling examen wordt in een gesprek afgenomen door de examinator op een vastgestelde 
datum en tijdstip. 
 
Praktische opdracht 
Een onderdeel van het schoolexamen, waarbij ook onderzoeksvaardigheden worden getoetst en dat 
medebepalend is voor het eindcijfer schoolexamen. 
Praktische opdrachten zijn niet herkansbaar. 
 
Profiel werkstuk (PWS) 
Het profielwerkstuk is een vakoverstijgend werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, met een 
thematiek die past binnen het door de kandidaat gekozen profiel. Bij het profielwerkstuk worden 
zowel proces, product en presentatie beoordeeld. 
 
School 
Het Montessori Lyceum Flevoland, onderdeel van de Almeerse Scholengroep, vertegenwoordigd 
door de rector. 
 
Schoolexamen (SE) 
Een geheel van onderdelen (toetsen) van het schoolexamen dat medebepalend is voor het eindcijfer 
schoolexamen. schoolexamens worden afgenomen tijdens vooraf vastgelegde SE-weken. In de SE-
weken vervallen meestal voor de betreffende leerlingen de lessen. 
 
Verslagvergadering 
De vergadering van docenten waarin de voortgang van een leerling wordt besproken. 
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Algemene informatie 
Dit programma van toetsing en afsluiting omvat alle onderdelen van het schoolexamen van de 
opleidingen havo van het Montessori Lyceum Flevoland. 

Toetsen 
We onderscheiden meerdere soorten toetsen: 
 Toetsen met open/gesloten vragen, schriftelijk of mondeling; 
 Praktische opdrachten; 
 Handelingsdelen. 

 
Toetsen met open/gesloten vragen 
1. De wegingsfactor van de toets staat vermeld in het examenprogramma per vak. 
2. De sectie is verantwoordelijk voor de opgaven van de toetsen uit het examendossier. 
3. De docent bepaalt het cijfer van de toets. 
 
Praktische opdrachten en handelingsdelen 
1. De praktische opdrachten worden door de secties vastgesteld. 
2. De docent bepaalt het cijfer voor de praktische opdracht. 
3. Een praktische opdracht kan een groepsopdracht zijn. 

Toelichting bij de examendossier-resultaten (ED-resultaten) 
Leerlingen en ouders kunnen de cijfers van het Examendossier raadplegen in het schooladministratie 
programma SOM. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen toegang. Zij kunnen dus 
onafhankelijk van elkaar de resultaten van zichzelf, c.q. van hun kind(eren), bekijken. 
Vakdocenten registreren alle resultaten per leerling in dat programma voor cijfer- en examenbeheer.  

Toegestane hulpmiddelen bij het Schoolexamen 
De toegestane hulpmiddelen bij het Centraal Examen zijn terug te vinden op de site van 
https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2023. Bij de diverse 
onderdelen uit het Schoolexamen beslist de sectie welke hulpmiddelen zijn toegestaan. 

Soms heeft een leerling extra hulpmiddelen nodig (zoals extra tijd bij dyslexie, AD(H)D of een laptop) 
dan moet dit aangevraagd worden. Indien een leerling bijzondere hulpmiddelen aangevraagd heeft 
en toegewezen gekregen, zoals een laptop of een spraakbestand, worden die door de school 
aangeleverd. 

Wijzigingen 
1. Wijzigingen in het PTA zijn niet uit te sluiten. Deze zullen echter tijdig schriftelijk kenbaar 

worden gemaakt. 
2. In een uitzonderlijk geval kan de rector, de landelijke wet- en regelgeving in acht nemende, 

afwijken van de procedures zoals beschreven in dit PTA. 
 

  

https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-centrale-examens/2023
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Belangrijke data 
Schoolexamen week 1 
 Maandag 7 november t/m 14 november  
 Inhalen/ herkansen: Donderdag 24 november 
 
Schoolexamen week 2  
 Vrijdag 27 januari t/m 3 februari 
 Inhalen/ herkansen: Donderdag 16 februari 
 
Schoolexamen week 3 (examenklassen) 
 Maandag 27 maart t/m 3 april 
 Inhalen/ herkansen: Donderdag 13 april 

 
Schoolexamen week 3 (voor-examenklassen)  
 Maandag 8 mei t/m 12 mei  
 Inhalen/ herkansen: Woensdag 17 mei 
 
Schoolexamen week 4 (voor-examenklassen) 
 Maandag 3 juli t/m 7 juli  
 Inhalen: Dinsdag 11 juli 
 
CSE – eerste tijdvak 
 Het CSE eerste tijdvak vindt plaats van 11 t/m 30 mei 
 Het rooster van het CSE eerste tijdvak is te vinden op: 

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2023 
 

Uitslagdag 
 De uitslagen van het eerste tijdvak worden op 14 juni na 14:30 uur door mentoren bekend 

gemaakt.  
 Opgeven herkansing kan tot 16 juni 16:00 uur. 

 
CSE – tweede tijdvak 
 Het CSE tweede tijdvak vindt plaats van 19 t/m 22 juni 
 Het rooster voor het tweede tijdvak wordt bekendgemaakt in maart. 

 
Uitslagdag  
 De uitslagen van het tweede tijdvak worden op 30 juni bekend gemaakt. 

 
 

Diploma-uitreiking 
 De diploma-uitreiking voor de Havo is op 13 juli van 16:00 – 19:30 uur 
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Vakkenoverzicht en toelichting bij de ED-resultaten 
Sommige vakken leveren een eindcijfer op dat uitsluitend bepaald wordt door het schoolexamen 
(SE). Enkele vakken, die uitsluitend een Handelingsdeel (HD) omvatten in het schoolexamen, worden 
afgesloten met V of G. De meeste vakken leveren een eindcijfer op dat het gemiddelde is tussen het 
schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (CE). 
 
Het eindcijfer Rekenen (CE) wordt in de loop van de havo opleiding vastgesteld middels een 
landelijk examen dat op school wordt afgenomen. 
 
Hier een tabel met alle vakken en SE en CE kolommen 
 

Vaknaam Vakcode SE CE 
Aardrijkskunde ak SE CE 
Biologie biol SE CE 
Nederlandse taal en literatuur netl SE CE 
Engelse taal en literatuur entl SE CE 
Franse taal en literatuur fatl SE CE 
Duitse taal en literatuur dutl SE CE 
Maatschappijleer maat SE  
Culturele en kunstzinnige vorming ckv SE  
Geschiedenis ges SE CE 
Economie econ SE CE 
Natuurkunde nat SE CE 
Wiskunde A wisA SE CE 
Wiskunde B wisB SE CE 
Scheikunde Schk SE CE 
Kunst (algemeen) kua SE CE 
Kunst (drama) kudr SE  
Lichamelijke opvoeding lo SE  
Rekentoets 3F RT3F SE  
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Examenreglement 
 
Op al onze schoolexamens en op het Centrale eindexamen is het examenreglement van toepassing. 
Het reglement is als apart document op onze website te vinden. 
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