
Aan de ouders/verzorgers  

en leerlingen van 4TL  

  

Lelystad, 7 oktober 2022  

  

Betreft: Informatie  SE 1 4TL  

Kenmerk:  

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,  

  

Op vrijdag 28 oktober start de eerste SE-week voor de leerlingen van 4 TL en deze duurt tot en met 

vrijdag 4 november. Het is de eerste SE-week voor 4 TL. Dit jaar heb je 3 SE-weken. In die SE-weken 

vinden de  toetsen plaats voor je PTA. Voor sommige vakken heb je ook nog praktische toetsen. Deze 

vinden of plaats in de Se- week of daarbuiten. Je moet daarbij denken aan mondelingen voor de 

talen, praktische opdrachten of practica voor biologie, natuur- of scheikunde. Om de SE-week op een 

correcte manier te laten verlopen is het belangrijk dat u/jij goed op de hoogte bent van de regels en 

afspraken.   

PTA  

Het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) is te vinden op de website van Porteum. Jij en je 

ouders hebben het ook gemaild gekregen. De mentor heeft het examenreglement met je besproken 

en je vakdocent heeft het PTA voor zijn/haar vak met je doorgenomen. Daarin staat o.a. het 

overzicht  en de weging van de toetsen die meetellen voor je schoolexamen. 

  

Alle toetsen worden afgenomen in gebouw Steven op de 2e en 3e verdieping. Er is een apart lokaal 

voor leerlingen die recht hebben op een prikkelarme omgeving of op een laptop moeten werken.   

Aandachtspunten  

In de bijlage bij deze brief staan de belangrijkste richtlijnen die gelden rondom de SE-week kort 

weergegeven. De leerlingen uit leerjaar 3 en 4 vallen onder het examenreglement dat te vinden is op 

de website. Het is daarom ook verstandig om de belangrijkste bepalingen voorafgaand aan de SE-

week goed door te nemen. Denk bijvoorbeeld aan afmelden bij ziekte of ander ongemak en de 

herkansregeling voor toetsen.  Controleer ook of je alle spullen bij je hebt die je voor de toets/ 

examen dat je gaat maken de juiste en alle spullen bij je hebt.  

  

   

Ondersteuning  

Een SE-week is een belangrijk moment in het schooljaar en zorgt vaak voor spanning bij uw zoon of 

dochter. U kunt van waarde zijn in het leerproces van uw kind door te helpen bij het plannen, het 

stellen van vragen over de leerstof en door mee te kijken tijdens het leren. De punten hierboven zijn 

belangrijk, maar vergeet ook vooral niet om na de toets te vragen hoe het gegaan is. Zorg ook voor 

voldoende ontspanning.   

  

 

 



 

 

 

Bijzonderheden voor aanvang van de SE-week:  

• We werken dagelijks met twee startmomenten.  

• De leerling heeft zijn schoolpas altijd op tafel liggen bij het maken van een toets.  Dus niet 

vergeten! 

• De leerling met tijdverlenging heeft recht op de onderstaande tijdseenheden;  

Bij een toets van 45-60 minuten = 10 minuten tijdverlenging  

90 = 15 minuten  

120=20 minuten  

150=25 minuten  

180=30 minuten  

  

 

 

Tijdpad periode 1  

  

Vr 28-10   Start SE-week 1 voor 4 TL 

Vr 4-11 Einde SE-week 

Di 8-11 Inhaaldag SE 1 

Do 10-11 Alle cijfers ingevoerd in Magister 

Vr 11-11 Inschrijven herkansingen SE 1 via magister 

Wo 16-11 Herkansingen SE1 

Vr 18-11 Cijfers herkansingen in Magister 

21 t/m 22-11  Ontwikkelgesprekken klassen 1 t/m 4 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rooster SE 1 TL, van 28-10 tm 4-11 

vak Dag Datum tijd aant. 

minu- 

ten 

Ne vrij 28 10 2022 9.00 - 9.45 45 

          

NASK1 vrij 28 10 2022 12.00 - 13.30 90 

          

Gs vrij 28 10 2022 12.00 - 13.30  90 

          

Wi ma 31 10 2022 9.00 - 10.30 90 

          

NSK2 ma 31 10 2022 12.00 - 13.30 90 

          

Fa di 1 11 2022 9.00 - 10.00 60 

          

BI di 1 11 2022 9.00 - 10.30 90 

          

Ak di 1 11 2022 12.00 - 13.30 90 

          

ec wo 2 11 2022 9.00 - 10.30 90 

          

BHA wo 2 11 2022 12.00 - 13.30 90 

          

En do 3 11 2022 9.00 - 10.00 60 

          

MASK do 3 11 2022 12.00 - 12.45 45 

          

Du vrij 4 11 2022 12.00 - 13.30 90 

          

 

 

 

 

 

Namens alle medewerkers van Porteum College wensen wij jullie heel erg veel succes tijdens de SE-

week.  

  

  

 



                     Bijlage 1  

Informatie SE-week voor leerlingen  

Hoe maak ik een toets?  

Je bent een leerling in klas 3/4 TL, je weet inmiddels wat het verschil tussen overhoringen, toetsen 

en werkstukken is. Wat je misschien niet weet is dat jij tijdens het Centraal Schriftelijk Eindexamen 

moet voldoen aan een heleboel aanvullende regels. Voldoe jij niet aan die regels, of vergeet jij 

bepaalde regels toe te passen, dan kan dat er toe leiden dat jouw centraal schriftelijk eindexamen 

ongeldig verklaard wordt. Daarom vinden wij het verstandig om je steeds op de hoogte te stellen 

van deze regels. Wij zullen jou dus nu al gaan controleren op het toepassen van de onderstaande 

regels   

 

1. Wees op tijd. Ben jij ziek tijdens een toets, repetitie of overhoring dan mag jij dit alleen 

inhalen als jij ook vooraf telefonisch of schriftelijk met opgaaf van reden bent ziek gemeld 

door jouw ouder(s)/verzorger op het volgende email-adres: 

vmboexamenleerlingafmelden@porteum.nl 

  

2. Als je te laat bent heb je nog toegang tot de toets tot max 30 min na aanvang. Je levert je 

toets op dezelfde eindtijd in. 

 

3. Geen jassen, tassen, petten en oortjes, smartwatch en telefoon in het lokaal aanwezig. Deze 

moeten uit staan en in je kluisje opgeborgen zijn (je mag het ook op eigen risico inleveren in 

S320). Je neemt plaats in het lokaal en volgt de aanwijzingen van de docent/surveillant. Je 

zorgt er verder voor dat je anderen niet stoort.  

 

4. Alle spullen die jij meeneemt moeten voor een surveillant direct zichtbaar zijn, neem dus een 

transparante etui mee, of een Tupperware bakje, of losse pennen en potloden.  

 

5. Je schrijft tijdens de toets altijd met een zwarte of een blauwe pen, nooit met potlood! 

Tekeningen of grafieken maak je met potlood. Gebruik van Tipp-ex of andere  

correctiemiddelen is verboden. Maak je een fout dan streep je het duidelijk door, doe dit pas 

als je het nieuwe antwoord al opgeschreven hebt!  

 

6. Hulpmiddelen worden door de surveillant gecontroleerd, zorg dus dat een woordenboek of 

Binas van binnen “verschoond” zijn van pen of potloodteksten.  

 

7. Je mag best iets te eten of te drinken meenemen tijdens een toets, zorg er voor dat dit geen 

hinder oplevert voor je klasgenoten (knisperende verpakkingen etc.) en dat jij je eigen afval 

opruimt.  

 

8. Vul altijd al je persoonlijke gegevens in op alle blaadjes die je inlevert (dus ook op je tweede, 

derde, vierde et cetera blaadje). Vul dus niet alleen je naam in, maar ook achternaam en de 

datum, je klas, de docent en het vak.   

 

9. Tijdens een toets mag je geen vragen stellen. Je moet het helemaal alleen doen. Het is dus 

helemaal stil in de klas. Als je een woord niet begrijpt, een vraag niet snapt, of meent dat er 

mailto:vmboexamenleerlingafmelden@porteum.nl


een fout in de toets of vraag staat, dan kun je dat niet aan de docent of de surveillant vragen. 

Maak de opdracht af ook al denk jij dat deze niet correct is. Noteer in dit soort gevallen dan 

de reden waarom jij denkt dat de opdracht niet correct is.   

 

10. Je mag zonder toestemming van de docent je plaats niet verlaten. Als je iets nodig hebt, dan 

maak je dit kenbaar door je hand op te steken.  

 

11. Lees de vragen heel goed door. In sommige vragen worden meerdere dingen gevraagd. Als je 

iets vergeet, krijg je soms helemaal geen punten voor dat onderdeel, of maar een deel van de 

punten.  

 

12. Scan allereerst de toets, als je vastloopt voor een vraag/onderdeel laat dan ruimte over en ga 

door naar de volgende vraag. Verspil dus geen kostbare tijd en beantwoord de vraag die nog 

openstond eventueel later alsnog. Kijk ook altijd goed hoeveel punten er voor een vraag te 

verdienen zijn en probeer zo effectief mogelijk om te gaan met tijd.  

 

13. Schrijf altijd, bij ieder vak, in hele zinnen (tenzij anders gevraagd). Begin met een hoofdletter, 

eindig de zin met een punt ……. etc. Als je in halve zinnen antwoordt en je docent moet de 

helft van het antwoord er zelf bij verzinnen, krijg je geen punten. Tijdens het nabespreken 

van de toets kun je niet aankomen met ‘ja, maar dat bedoelde ik wel’. Als het er niet staat, 

krijg je ook geen punten.  

 

14. De antwoorden van meerkeuzevragen moet jij geven in hoofdletters.  

 

15. Tijdens de toets mag je niet naar het toilet. Bedenk dat dus goed van tevoren. 

   

16. Je mobiele telefoon/smartwatch mag in het lokaal niet aanwezig zijn. Als gezien (of nog 

erger: gehoord) wordt dat je toch een mobiel bij je hebt, wordt er door de school gehandeld 

volgens het examenreglement. Laat je mobiel dus bij voorkeur thuis.  

 

17. Wanneer je fraude pleegt of er is sprake van een onregelmatigheid tijdens de afname van de 

toets dan handelen wij dit af volgens de richtlijnen in het examenreglement.  

 

18. Je mag een toets nooit mee naar huis nemen, lever dus zowel jouw antwoorden als de toets 

(opgaven) zelf in bij de docent.   

 

19. Als je klaar bent, moet je op je toetsblaadjes invullen hoeveel blaadjes je hebt ingeleverd. 

Stel, je hebt drie bladen volgeschreven. Dan zet je op je eerste blad 1 van 3, op je tweede 

blad 2 van 3 en op je derde blad 3 van 3.  

 

20. Je verlaat het lokaal pas op het moment dat de surveillant toestemming geeft.  

 

21. Van elke PTA toets wordt een procesverbaal opgemaakt.  

 

22. Bij gemaakt werk op de laptop wordt het werk geprint. Een surveillant haalt het op, jij tekent 

het werk en het gemaakte werk wordt ingeleverd in S320 bij de toetscoördinator.  
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