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LEERVORDERINGEN, TOETSING, RAPPORTAGES EN EXAMEN 
Vanaf leerjaar 1 meten wij via schriftelijke toetsen, via digitale toetsen, via mondelinge overhoringen en via 
beoordelingen voor opdrachten, of de leerling de overgedragen kennis en vaardigheden goed op gepakt 
hebben. Het meten van de leervorderingen doen wij op verschillende manieren met verschillende 
doelstellingen. 

CITO VOLG- EN ADVIESSYSTEEM (CITO VAS) 
Hiermee meten wij de leervorderingen op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Dit betekent 
dat er in leerjaar 1 één keer per jaar een Cito-toets wordt afgenomen in de tweede helft van het schooljaar. In 
het 2e  leerjaar doen de leerlingen in de tweede helft van het schooljaar ook nog een Cito-toets. De rapportages 
spelen een belangrijke rol bij de bepaling van de leerweg die bij een leerling past. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen 
de rapportages samen met het rapport.  

TOETSING EN RAPPORTAGES 
Voor leerjaar 1 en 2 is het schooljaar verdeeld in vier perioden. Na elke periode ontvangen de leerlingen een 
rapport. Rapporten worden door de mentor uitgereikt aan de ouders en de leerling op de 
oudercontactavonden. Ouders tekenen hiervoor zelf in via een digitaal programma. Zij ontvangen hiervoor te 
zijner tijd een uitnodiging. De data voor de oudercontactavonden vind u in de jaaragenda op de website.  
Er zijn praktijktoetsen en theorietoetsen. Deze toetsen zijn gericht  op zowel de algemeen vormende vakken als 
de beroepsgerichte vakken. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de toetsen samengevoegd en 
gebundeld in het perioderapport. Rapportcijfers zijn pas definitief na de rapportvergaderingen. Aan het einde 
van het schooljaar worden de cijfers beoordeeld aan de hand vastgestelde overgangscriteria en beoordelen de 
docenten die lesgeven aan de klas of de leerling kan worden bevorderd naar het volgende schooljaar. 
Voor de vakken lichamelijke opvoeding, maatschappijleer I, culturele & kunstzinnige vorming (CKV) en het 
beroepsprofiel begint het schoolexamen in leerjaar drie. De resultaten tellen in leerjaar 4 mee bij de zak- en 
slaagregeling. Voor de andere vakken wordt in leerjaar 3 een begin gemaakt met de voorbereidingen op het 
Centraal Examen in leerjaar 4. Voor een deel wordt dit gedaan in de vorm van stage. De stage wordt 
beoordeeld met “Voldaan” of “Niet voldaan”. In leerjaar 3 krijgt de leerling vier keer een rapport. De behaalde 
resultaten voor de schoolexamens worden meegenomen naar leerjaar 4. 
In leerjaar 4 volgen drie periodes waarin schoolexamens plaatsvinden, gevolgd door het Centraal Landelijk 
Examen in periode 4. Werkwijze en gang van zaken staat beschreven in het examenreglement, te vinden in het 
Programma van Toetsing en Afsluiting. Het examenreglement staat op de website. 
De overgangsregelingen van leerjaar 1 tot en met 4 staan in het Onderwijsdocument Overgangscriteria (bijlage 
bij deze schoolgids). 

PTA (PROGRAMMA VAN TOESTING EN AFSLUITING) 
In leerjaar 3 start de voorbereiding op het examen. Leerjaar 3 kent vier periodes. Voor 1 oktober kunnen de  
leerlingen uit leerjaar 3 en 4 de PTA’s en het Examenreglement op de Hoofdvaart College site terugvinden. In 
het PTA staat onder andere aangegeven welke cijfers meetellen voor het eindexamen. Ook staat hierin hoe het 
schooljaar is ingedeeld en wat wel en wat niet in het schoolexamen wordt getoetst. De herkansingsregeling en 
inhaalregeling zijn ook opgenomen in het PTA.  

EXAMEN 
Het examen van de mavo en het vmbo bestaat uit een Schoolexamen en een Centraal Examen. Het 
schoolexamen start voor een aantal vakken al in het derde leerjaar en bestaat uit vier periodes. In leerjaar 4 
volgen nog drie periodes waarin schoolexamens worden gedaan, gevolgd door de vierde periode, het landelijke 
Centraal Examen.  
Aan het einde van elke periode wordt een periodecijfer gegeven. Voor alle vakken uit het programma van 
toetsing en afsluiting (PTA) is dit het gemiddelde van de behaalde cijfers in die bepaalde periode. Alle vakken 
die op het lesrooster staan, tellen mee bij het behalen van het diploma, dus ook een vak als lichamelijke 
opvoeding. De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het examenreglement en de 
examenprogramma's van de verschillende vakken.  

Voor het examen is een Examenreglement opgesteld dat als bijlage 4 aan deze schoolgids is toegevoegd. In het 
examenreglement zijn alle belangrijke zaken en regels rondom het examen opgenomen. 
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