
Ouderavond mavo-3
Programma van toetsing en afsluiting



Onderwerpen
Het PTA

Schoolexamen en centraal examen

Kort: slaag-/zakregeling

Planning schoolexamens

Opbouw schoolexamen: het PTA

Herkansingen

Afwezigheid

Buitenlandreizen

Stand van zaken

Londen

Ardennen

Berlijn



Schoolexamen en centraal examen
Schoolexamen 50%

Centraal examen 50%

6 vakken (evt. een 7de vak)

Maatschappijleer, LO, CKV, LOB, PWS, rekentoets



Kort: Slaag- zakregeling
- Minimaal voldoende voor: CKV (leerjaar 3), LO, PWS, LOB 

- Geen wiskunde: rekentoets

- Gemiddelde SE en CE en het vak Maatschappijleer (SE):
- Alle vakken voldoende

- 1x het cijfer 5

- 2x het cijfer 5 en 1x het cijfer 7

- 1x het cijfer 4 en 1x het cijfer 7

- Minimaal het cijfer 5 voor Nederlands

- Gemiddelde voor alle vakken op het CE minimaal 5,50



Opbouw schoolexamen: het PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

- Wettelijk verplicht document

- Publicatie op de website van school vanaf 1 oktober

- Algemene regels

- Toetsing per vak

- Afronding compleet PTA vereiste om deel te nemen aan het eindexamen!



Planning schoolexamens
- Leerjaar 3: schakelweek 4

- Leerjaar 4: schakelweek 1, 2, 3

- Examens tussendoor

- Handelingsdelen en praktische opdrachten

- Planning voor Havo-3 en Team-X



Opbouw schoolexamen: het PTA



Herkansing
- Na iedere SE week de mogelijkheid 1 SE te herkansen

- Hoogste cijfer telt

- Digitaal aanmelden

- Zie PTA voor de herkansbare onderdelen

- Vraag advies aan de mentor

- Het “sparen” van herkansingen is niet mogelijk

- Centraal examen: 1 vak herkansen



Afwezig
- Ziekmelden via de regulier weg

- Verzoek examencommissie (examensecretariaat@millhillcollege.nl)

- Inhalen: inzet herkansing!

- Examencommissie beslist ook over onregelmatigheden en verzoeken

mailto:examensecretariaat@millhillcollege.nl


Vragen?



Buitenlandreizen
- Alle planning voor de buitenlandreizen is voorlopig en afhankelijk van de 

situatie op dat moment. Pas na de zomervakantie wordt de beslissing over het

doorgaan van deze reizen genomen. Ook kan het programma worden

aangepast. Voor groepsreizen gelden andere criteria dan voor vakanties.

- Reizen gepland in de week voor de herfstvakantie (16 t/m 22 oktober, afhankelijk 

van de bestemming

- Keuze uit 3 bestemmingen: Ardennen, Berlijn, Londen en thuisblijversprogramma

- Geef 1ste, 2de en 3de keuze op, indeling op basis van maximaal aantal deelnemers 

(loting)

- Aanmelding verplicht tot betaling van de reissom (ook bij 2de of 3de keuze!)

- Inschrijving: eerste week na de zomervakantie





Ardennen najaar 2021
Reisdoel



Activiteiten
Wandeltocht en bivak



Activiteiten
Abseilen, tokkelen, klimmen, Challengeparcours en boogschieten



Activiteiten
Mountainbiken en Speleologie



Activiteiten
Mountainbiken en Speleologie



Verwachtingen

Inzet en doorzettingsvermogen

Goede gezondheid, zonder blessures

Voorbereidingen op de reis (verplicht)



Wie gaan er mee en data

Begeleiding: Lilian Wouters en Rens Pijnenburg
Cimarron

Vertrek: maandag 18 oktober 2021 om 08:45

Aankomst: donderdag 21 oktober 2021 om 18:00 uur



Kosten

Kosten liggen tussen de 330 en 350 euro per leerling.
Groepsgrootte is van invloed voor de prijs.



Kortom

- Actief en outdoor
- Korte reistijd
- Groepsgevoel en samenwerken
- Unieke activiteiten die je niet zomaar 

zelf kunt doen



Berlijn 2021
Mill Hill College



Voor de Berlijnreis is een filmpje gemaakt.

https://www.youtube.com/watch?v=XCdnt_Qspwk

https://www.youtube.com/watch?v=XCdnt_Qspwk


Verdere informatie

Vertrek op zondag 17 oktober om 7:00  (Stappengoor)

Terugkomst op woensdag 20 oktober om 22:00   (Stappengoor)

Richtprijs: € 380 (op basis van 40 deelnemers)

inbegrepen: vervoer, hotel, alle excursies, 3x ontbijt, 4x avondeten 

niet inbegrepen: 3x lunch (ongeveer 10 euro per keer), drankjes club matrix, eigen uitgaven 

Vooraf: twee bijeenkomsten op school met voorbereidende opdrachten en extra informatie

Begeleiding: Mevrouw Schets, Mevrouw Engbersen, Meneer Rojas en Meneer Verhaaren

POSITIEVE HOUDING IS VERPLICHT ☺



Londenreis mavo 4 2020-2021
Mill Hill College



Wanneer gaan we?
Zondag 17 oktober 2021

Maandag 18 oktober 2021

Dinsdag 19 oktober 2021

Woensdag 20 oktober 2021



Wat gaan we allemaal doen?
Towerbridge

Arsenal of Graffititour Londen



Ook nog….
Naar een musical

Sporten in Hyde Park



Het programma

Bus & boot naar London

London eye

Dinner included

Geschatte stappen: 17.000

Tower bridge
Boottocht over the Theems
Lunch & ‘Britse spelen’ in 
hyde park
fototocht bij picadilly circus

Geschatte stappen: 23.000

Cultural alternative street art 

tour OF Arsenal

Shoreditch ( hippe buurt in 

Oost-London)

Dinner

Musical

Geschatte stappen: 20.000

Zondag 17 okt Maandag 18 okt Dinsdag 19 okt

Woensdag 20 okt bus & boot naar huis



Accommodatie: safestay Elephant & 

castle 



Kosten +/- 375,-

inclusief
Busreis en verblijf

Ontbijt (vanaf dag 2)

Lunchgeld( vanaf dag 2)

2x diner

Toegangsgelden

Musical

metro

exclusief
Overige maaltijden

Reis- en 

annuleringsverzekering

Kosten vrije tijd



Wie gaan er mee?


