4e klas VMBO-tl

Vakken

Verplichte vakken: Nederlands / Engels / Maatschappijleer / LO
Keuzevakken: Duits / geschiedenis / aardrijkskunde / wiskunde /
economie / bte (beeldend) tekenen) / nask 1 / nask2 / biologie /
mediatechniek

PTA

Net als in de derde klas werk je met het PTA (Programma voor Toetsing en
Afsluiting), inclusief alle examenregels en alle data waarop de schoolexamentoetsen worden afgenomen.
In het examenjaar is dit een van de belangrijkste documenten. Ook is daarin al
te vinden wanneer je diploma-uitreiking is!

Schoolonderzoeken

Er zijn in het vierde leerjaar 3 schoolonderzoek periodes.
3 x per jaar wordt er een week geen les gegeven. In die week maak je schoolonderzoeken, op de manier waarop je ook examen gaat doen.
In januari zijn er luistertoetsen Nederlands, Engels en Duits.
In mei starten de Centrale Examens.

Loopbaandossier

Voor je loopbaandossier moet je opdrachten uitvoeren: stages, bezoek
opleidingsmarkt, open dagen bezoeken, deelname aan meeloopdagen, etc.
Je bent hiermee al in het derde leerjaar mee gestart. Op deze manier oriënteer je je op de wereld van arbeid en beroep om straks een zo goed mogelijke
keuze te maken voor een vervolgopleiding. Dit doe je op basis van zogenaamde loopbaancompetenties, die omschreven staan in de digitale lesmethode Qompas.
Uiteindelijk moet je in het vierde leerjaar het loopbaandossier af hebben.
In het loopbaandossier laat je zien wat je allemaal gedaan hebt, wat je
ontdekt hebt over jezelf en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt.
Dit loopbaandossier moet voldoende beoordeeld zijn om deel te mogen
nemen aan het Centraal Eindexamen.

Kerstbal

Voor het laatste jaar natuurlijk ook het kerstbal als mooie afsluiting van
het kalenderjaar. Traditiegetrouw wordt er voor het kerstbal gezamenlijk
gedineerd bij Lotus.

Examentraining

Voorafgaand aan het centraal eindexamen is er een aantal dagen voor
examentraining ingeroosterd om de laatste puntjes op de i te zetten.

Examenactiviteit

Vóór de meivakantie gaan de examenklassen een leuke activiteit doen.
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