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Programma

De rol van de mentor

Organisatiepunten

Rooster, brieven en cijferportaal

PTA boekje

Informatieboekje 2e fase

Slaag/zak regeling

Profielwerkstuk

Jaarprogramma 



Loopbaanoriëntatie 
Informatieoverdracht 

Klassenactiviteiten 
Studievaardigheden 

Verzuim & cijfercontrole
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Organisatiepunten

Receptie
• Ziek- én	beter	melden
• Verlofbrief

Beschikbaarheid	
• Tot	16.00	uur
• Tussenuren	zijn	goed	te	gebruiken	dit	jaar
• Bijbaantjes	en	hobby’s?				>			3	uur	huiswerk/dag
• Studiewijzers	(zelfstandig	werken)

Bereikbaarheid	leraren	
Per	mail	of	telefonisch,	docent	belt	terug	(terugbel	verzoek)



Rooster, brieven en cijferportaal

Cijfers inzichtelijk via cijferportaal, onafgerond
Aan- en afwezigheidscontrole
Geen rapport, alleen SE-lijsten

Alle brieven op de brievenportal & per mail
Geen inlogcode? 

Mail dan even



Website, instagram, facebook en twitter

https://www.facebook.com/twickelcollege

http://twickelcollege.nl

https://twitter.com/Twickeltwit



PTA-boekje
Programma voor Toetsing en Afsluiting

School Examen (SE) 
• Hoe lang?
• Inhoud
• Vorm
• Weging

Cijfers noteren en controleren!

Te vinden op:
https://twickelcollegehengelo.nl/documenten-regelingen



Examenreglement

Goed lezen! 
• Examenreglement
• Streng bij te laat (inleveren) of niet aanwezig 

- ziek bij SE-toetsen, afmelden per toets
• Er zijn drie herkansingen voor SE toetsen per jaar.

- 1 of 2 na de eerste twee tentamenweken
- 1 of 2 na de laatste tentamenweek
Geen ondergrens, alles is te herkansen

Te vinden www.twickelcollege.nl
Kies: Documenten-regelingen

Het liefst samen

http://www.twickelcollege.nl/


Examenregeling

Eindcijfer: gemiddelde van het onafgeronde cijfer voor het Schoolexamen (SE) 
en het onafgeronde cijfer voor het Centraal Examen (CE).

Centraal Examen (CE) moet gemiddeld 5,5 zijn.

Hooguit één 5 voor NE, ENG of WI (dus geen 4!)

Alle vakken :
• Hooguit één 5
• Hooguit één 4 of twee 5-en met 2 compensatiepunten 
• Hooguit één 4 en één 5 met 3 compensatiepunten  

Eén herexamen

Om tot een gemiddelde van 
een 6 te komen



Officiële informatie

• www.examenblad.nl
• www.mijneindexamen.nl

http://www.examenblad.nl/
http://www.mijneindexamen.nl/


Profielwerkstuk

én bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd!

Theorie in praktijk brengen

Belangrijk voor 
compensatie

Combinatiecijfer:

MAAT, CKV en PWS

Concept versie 13 december 

Definitieve versie 31 januari

Presentatieavond PWS 28 februari



Jaarprogramma
• Projectweek:	kamperen
• 3	periodes:	3	tentamenweken	en	Centraal	Examen
• Iedere	periode	SE-cijfers
• 10-minuten	gesprekken	op	1	&	2	december
• Open	dagen	en	inschrijfdata	opleidingen
• Voor	1	december	Digi-D	aanvragen	
• Decaangesprek	en	meeloopdagen	okt/nov/dec
• 12	mei:	Start	Centraal	Examen	tijdvak	1	(CE1)
• 15	juni:	Uitslag	CE1
• 20-23	juni:	Herkansing	(CE2)	(1x)	
• Uitslag	herkansing	CE2	1	juli
• Diploma-uitreiking	13	juli

Pas definitief na maartmededeling



Tot slot...

Opmerkingen, vragen?


