Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2020-2022

Mavo
RK sg Thamen
Aangepaste overgangsnormen
Schooljaar 2021-2022
Basis - Leer Werk Traject

1. Algemeen
Leerwegen
Thamen kent op dit moment drie leerwegen:
 basisberoepsgerichte leerweg (BB) + Leer Werk Traject (LWT)
 kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
 mavo (theoretische leerweg, TL)

PTA
In onderstaand schrijven lees je de overgangsnorm van leerjaar 3 naar leerjaar 4 en de
exameneisen van leerjaar 4 voor basisniveau. De overgangsnormen zijn gebaseerd op
het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Eindcijfer
Het rapportagecijfer wordt in alle gevallen volgens het principe van het “voortschrijdend
gemiddelde” bepaald. Het voortschrijdend gemiddelde werkt als volgt:
bij iedere rapportage is het aangegeven cijfer het voortschrijdend gemiddelde van alle tot
dan toe behaalde cijfers. Bij de rapportages gaat het om een gemiddeld cijfer, afgerond
op één decimaal.
Aan alle behaalde cijfers zit een weging die door de vakgroepen wordt bepaald. De
wegingen zijn verwerkt in Magister.
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2. LWT
Leerwerktraject (LWT)
Een leerling wordt in het LWT geplaatst, wanneer het docententeam in de
rapportvergadering besluit dat deze leerling niet in staat is het diploma via de reguliere
weg te behalen. LWT is alleen mogelijk voor basisberoepsgerichte leerlingen (eventuele
kaderleerlingen moeten dan afstromen).
Binnen een LWT-traject moet het volgende geregeld zijn:
• Start LWT kan alleen bij afspraken met het vervolgonderwijs over de doorstroom
van de leerling. Concreet moet er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
zijn met het MBO.
• Het programma omvat minimaal Nederlands en een compleet beroepsgericht
programma (vier profielvakken en vier beroepsgerichte keuzevakken)
• Het buitenschoolse praktijkgedeelte omvat minimaal 640 klokuren in 80 dagen en
maximaal 1280 klokuren in 160 dagen van de gezamenlijke onderwijstijd in
leerjaar 3 en 4. Dit komt neer op een opbouw van een weekrooster uit 60% stage
en 40% school.
• Het buitenschoolse deel vindt plaats in erkende leerbedrijven van het SBB
(samenwerkingsorganisatie beroepsgericht bedrijfsleven)
• De school sluit met de leerling, zijn ouder(s) en/of verzorger(s) en het leerbedrijf
een leer-werkovereenkomst af
De overgangsnormen van 3 LWT naar 4 LWT zijn gelijk aan de examennormen voor de
LWT’er, te weten:
• Het vak Nederlands moet minimaal een ≥ 6,0 zijn;
• Het beroepsgericht programma moet ≥ 6,0 zijn
De beschermde vakken LO, LOB en KCKV spelen hier dus geen rol.
genomen besluit.

