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VAN BRUGKLASKAMP (via 

corona) NAAR…



Informatie

1. Atheneum 5 - VOORexamenklas

2. De jaarindeling

3. De overgangsnormen

4. Speerpunten



1. VOOREXAMENJAAR

- Het examen begint in de vijfde klas. (in totaal 56 
onderdelen bij de verschillende vakken worden 
getoetst!)

- PTA’s aan het einde van het schooljaar, tellen mee 
voor EINDEXAMEN, maar ook voor rapport.
PTA’S: Grote werken (≥ 100 min.), vaak over complete 
stof klas 5

- Bij veel vakken wordt cumulatief getoetst

- Discrepantie rapportcijfers – PTA-cijfers!!



1. VOOREXAMENJAAR

- PTA-regeling en examenreglement op website 
Trevianum (vanaf 1 oktober)

- Begin profielwerkstuk

- LOB – wat ga ik met atheneumdiploma doen?
Open dagen, meeloopdagen.



2. De jaarindeling
- 3 oktober: ontwikkelmiddag

- 12 oktober: studiemiddag

- 17 t/m 21 oktober: proefwerkweek (PCP) A5

- 24 t/m 28 oktober: herfstvakantie

- 7 , 9 en 10 november: oudergesprekken

- 28 november: ontwikkelmorgen 

- 8 t/m 16 december: proefwerkweek

- 19 t/m 22 december: rapportvergaderingen

- 26 december t/m 8 januari: kerstvakantie

▪ Jaaragenda is te raadplegen op de website Trevianum

▪ Voor leerlingen/ouders is jaarplanning te raadplegen op 
www.trevinum.nl (atheneum, praktisch, jaarindeling per jaarlaag)

http://www.trevinum.nl/




3. De overgangsnormen

OVERGANGSNORMEN atheneum-5 → atheneum-6 (vanaf 2014-2015)

Op het overgangsrapport worden voor alle vakken hele cijfers gegeven.

De vakken le, lo,  en CKV vormen tesamen het combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer is het 
(afgeronde) gemiddelde van de drie afzonderlijke cijfers. Het combinatiecijfer dient 6.0 of hoger 
te zijn, maar kan niet als compensatie dienen. Onvoldoendes in deze drie vakken worden niet 
meegenomen in de bepaling van de kwalificatie van het overgangsrapport.



3. De overgangsnormen

Een leerling is bevorderd in de volgende gevallen:

• alle vakken zijn voldoende;

• een 5 en de overige cijfers 6 of hoger;

• een 4 en de overige cijfers 6 of hoger, en het gemiddelde van 

alle cijfers is tenminste 6,0;

• tweemaal een 5 óf een 5 en een 4 en voor de overige vakken 

een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van alle vakken 

tenminste 6,0 is (waarbij er maar één onvoldoende mag staan 

bij de kernvakken).



3. De overgangsnormen

Een leerling heeft een herexamen/ is in bespreking in de 

volgende gevallen:

• de vergadering kan een herexamen toestaan in één vak met 

een onvoldoende als door het verhogen van het cijfer voor dat 

vak met één punt alsnog aan de bevorderingsnorm kan 

worden voldaan;

• als het gemiddelde van alle examenvakken lager is dan 5,5;

• bij twee onvoldoendes in de kernvakken.

• bij tweemaal het cijfer 4;

• bij drie onvoldoendes.



4. De overgangsnormen

Een leerling is afgewezen:

• bij een 3 voor één van de vakken,

• bij vier of meer onvoldoendes.



5. Speerpunten

Huiswerk maken, huiswerk controleren, plannen: tenminste 2 uur per dag, 

herhalen kan geen kwaad, vooral met oog op PTA’s

Huiswerkcontrole – mag ook door thuisfront (Magister)!

Compensatie belangrijk! Om een 4 en 5 te compenseren hebben leerlingen 3 

compensatiepunten nodig. Uit combinatiecijfer (le,lo,ckv) kan geen compensatie 

gehaald worden! 

Cijferberekening

- Alle cijfers tellen gehele jaar mee

- Beperking aantal SO’s: 5 x pieken bij grotere werken (100 min. in PCP/PWW)

- Daarnaast kleinere werken in eigen les, volgens proefwerkschema

- Schoolexamens op einde schooljaar tellen ook (verzwaard) mee voor rapport

Evenwicht school-werk-vrije tijd!!!



Oproep

• Kijk mee in Magister!
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