Studiewijzer
Klas 9t
2017/2018

Beste leerling,
Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9t .
Dit jaar zal ook in 9t voor een aantal vakken een schoolexamentoets worden afgenomen. Je
wordt daarover nog verder voorgelicht door je mentor en/of teamleider. De studiewijzer is ook
te vinden op onze website, www.rudolfsteinercollege.nl.
We wensen je een fijn en succesvol schooljaar toe.
Mevr. K. Wittich, Coördinator leerwegen en examens
Dhr. S. Cooiman, rector

Examendossier




Het examendossier is het geheel van alle resultaten van examentoetsen, opdrachten,
of handelingsdelen.
Alleen bij een compleet examendossier mag je deelnemen aan het Centraal Schriftelijk
Examen in klas 10.
Het examendossier wordt op school officieel bijgehouden door het Examenbureau
onder leiding van de heer R. Amons.

Handelingsdeel Examendossier – Waarom relevant?




Sommige opdrachten horen thuis in het handelingsdeel van het examendossier.
Pas op: Alleen als alle handelingsdelen volledig zijn en ‘voldoende’ of ‘naar behoren’
afgerond, is je examendossier compleet.
Aan (sommige) examentoetsen mag je pas deelnemen als je het handelingsdeel
voldoende hebt afgerond.

Programma van Toetsing en Afsluiting





In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vind je van alle examentoetsen
en handelingdelen van het schoolexamen (SE) de data en tijdstippen voor alle
examenvakken inclusief hun wegingsfactor.
Ook staan in het PTA de inleverdata van boekverslagen en werkstukken.
Een opdracht of toets is een onderdeel van het schoolexamen als hij in het PTA
staat vermeld.
Van het PTA mag alleen met toestemming van de rector worden afgeweken.

Examenreglement



Het schoolexamentraject verloopt via regels vastgelegd in het
examenreglement, beschikbaar via onze website. Zie ‘Onderwijs’ op
www.rudolfsteinercollege.nl.
Voor de Herkansingsregeling van het Examenreglement, zie Bijlage 2.

Profiel en vakkenpakket




In de loop van klas 9 kies je een definitief vakkenpakket voor klas 10.
Bij uitzondering kan er nog van
vak gewisseld worden, mits de sector dit toelaat. Dit
e
moet dan (kan alleen in de 10 klas) vóór de Herfstvakantie aangevraagd worden.
Als de leerling een extra vak gekozen heeft, kan dit vak in overleg vervallen.
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Overig




Ten behoeve van je eigen planning ontvang je een werkwijzer per vak van je
leraar. Heb je die nog niet ontvangen, vraag er naar!
Wijzigingen in de studiewijzer worden altijd bekend gemaakt via het examenbord en
in de jaaragenda.
Alle data m.b.t. de schoolexamens vind je in de jaaragenda.
Zie ook Bijlage 3.

Rekentoets
In het voorexamenjaar neem je minimaal een keer deel aan de rekentoets.
Haal je een 7 of hoger, dan wordt je vrij gesteld van de rekenlessen.

Bijlage 1
Overgang van klas 9 vmbo-tl naar klas 10 vmbo-tl
Het rapport van het tweede trimester is een duidelijke indicatie of bevordering tot de
mogelijkheden behoort. Bij twijfel over bevordering zullen er al gesprekken plaats vinden en
opties voor de toekomst besproken worden.
Het eindrapport vormt de grondslag voor de voortgang.

Overgangscriteria








Voor de vakken van het vakkenpakket in klas 10 gemiddeld minimaal een 5,7 als
resultaat. Kunst wordt hierbij niet meegerekend. Daarbij mogen maximaal twee
resultaten afgerond niet voldoende zijn en is een resultaat onder de 4,0 niet
toegestaan. Hierbij worden de resultaten van de periodelessen en de vaklessen
gemiddeld.
Voor het vak kunst minimaal een 5,5 gemiddeld voor de PTA toetsen.
Voor de periodes gemiddeld minimaal een cijfer 5,7 als eindresultaat.
Er mag maximaal slechts één vak van alle vaklessen en pakketvakken met een
afgeronde 4 worden afgesloten.
Het volledig zijn van het kunstdossier is voorwaarde tot overgang naar de
examenklas.
Het is niet toegestaan in dezelfde leerweg twee keer te doubleren.

De beoordeling over de toelating tot klas 10 vindt plaats in de docentenvergadering. Het
besluit wordt genomen door de teamleiders

Bijlage 2:
Herkansingsregeling
De herkansingsregeling is van toepassing op ieder verzuim, elke afwezigheid of geconstateerde
onregelmatigheid die toch herkanst mag worden.
Er is geen aparte inhaalregeling wegens ziekte.
De schoolleiding is bevoegd in individuele gevallen (bijv. langdurige ziekte) van deze regeling af
te wijken. Hiervoor zal normaal gesproken een schriftelijke verklaring (doktersverklaring)
gevraagd worden.

Hoe geef je je op voor een herkansing?




Voor elk schoolexamen dat je wilt herkansen, meldt je jezelf via de website aan.
De aanmeldingen dienen uiterlijk tot 24.00 uur op de aangeven dagen te gebeuren.
Raadpleeg de jaaragenda en de studiewijzer voor de exacte data van de inschrijfdagen
voor de herkansingen

Let op volgende dingen met betrekking tot de herkansingen!







Het herkansingsrecht voor periodetoetsen die examenrelevant zijn en de toetsen uit de
toetsweek is beperkt tot 2 toetsen!
Praktische opdrachten zijn in principe niet herkansbaar! In uitzonderingsgevallen worden
vervangende opdrachten verstrekt.
De schoolexamentoetsen die herkansbaar zijn kunnen één keer herkanst worden.
Op de herkansingsdagen van maandag 25 juni en dinsdag 26 juni 2018 mag je
maximaal 2 toetsen herkansen!
De herkansingen kunnen tot zaterdag 16 juni via de website worden aangevraagd.
Het ligt in de verantwoordelijkheid van de leerling ervoor te zorgen dat de juiste toets
voor een herkansing wordt opgegeven!

Bijlage 3 : Belangrijke data 9t

Elke week donderdag is er de mogelijkheid
om VGT in te halen, deze kunnen tot
zondag 20.00 uur van de
desbetreffende week aangevraagd
worden. Herkansing periode
Opgeven
Herkansing Periode
Rekentoets

Inschrijving volgt via internet!

Opgeven herkansing periode

Uiterlijk donderdag 15 februari 24.00 uur

Herkansing
Einde vaklessen
Toetsweek juni
Rekentoets
Opgeven laatste twee herkansingen
Laatste kans om een VGT in te halen
Inhaaldagen
Herkansingsdagen
Stage
Overgangsrapport
Data SE en voortgangstoetsen e.d

Woensdag 7 maart en dinsdag 13 maart
Vrijdag 1 juni
4 t/m 8 juni
Afnamemoment tussen 29 mei en 9 juni
Uiterlijk zaterdag 16 juni 24.00 uur
In de week van 18 juni
In de week van 18 juni
Maandag 25 juni en dinsdag 26 juni
27 juni t/m en 10 juli
Vrijdag 13 juli
Zie PTA-boekje

Uiterlijk donderdag 30 november 24.00 uur
Donderdag 14 december
Afnamemoment tussen 9 en 22 januari

