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Beste ouders/verzorgers,  
 
Uw zoon of dochter is momenteel gestart in het derde leerjaar, aan de horizon zien we het 
examenjaar al liggen.  Het derde leerjaar is in een aantal opzichten een bijzonder leerjaar. De 
pubertijd is voor de meeste leerlingen flink aanwezig (leeftijdsgenoten lijken nu belangrijker 
dan leraren en volwassenen in het algemeen). Daarnaast is het, het eerste jaar waar 
leerlingen te maken krijgen met schoolexamens (P.T.A. toetsen).  
 
Wat staat er allemaal te gebeuren en wat mogen we van elkaar en van de leerling (uw 
kind) verwachten? Samen gaan we voor succes.  
 
PTA-toetsen 
PTA staat voor plan van toetsing en afsluiting.  Toetsen die in het PTA staan zijn onderdeel 
van het schoolexamen. Voor alle schoolexamens geldt het examenreglement. Het 
examenreglement en de P.T.A’s  kunt u vinden op de website van het Pax. Het reglement 
wordt natuurlijk  op school onder de aandacht gebracht. Vanwege het belang van deze 
regels vragen we u om ook thuis samen het examenreglement te bekijken. 
 
N.B. het vak maatschappijleer van de opleiding basis en kader wordt in het derde leerjaar 
afgesloten. Dat betekent dat het cijfer van dat schoolexamen meegenomen wordt naar 
leerjaar 4 en meeweegt in de slaagzakregeling. Leerlingen van de opleiding theorie doen dit 
schoolexamen in leerjaar 4. 
 
Van de examensecretaris 
De examensecretaris van het vmbo is Marianne van Veghel. Zij ziet erop toe dat het 
examenreglement wordt nageleefd en de juiste procedures worden gevolgd. Voor het 
aanvragen van extra faciliteiten tijdens de (school)examens kan bij de examensecretaris een 
speciaal formulier worden opgehaald. Bij onregelmatigheden zoals spieken of ongeoorloofd 
afwezig zijn tijdens (school)examens, krijgt u in eerste instantie met de examensecretaris te 
maken. 
 
Voortgangsdossier 
Behalve PTA-toetsen kennen we in het derde leerjaar voortgangstoetsen. Deze toetsen 
tellen niet mee voor het (school)examen, maar wel voor de overgang naar het vierde 
leerjaar. De overgangsnormen kunt u vinden op de website.  
 
Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam van het Vmbo wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator Cindy 
Van Zandvoort - Enning. De zorgcoördinator stuurt de leden van het ondersteuningsteam 
aan. Daaronder vallen: mentoren, mentoren-begeleiders, de schoolmaatschappelijk-
werkster, de begeleiders passend onderwijs (BPO) en de orthopedagoog. Voor ouders en 
leerlingen is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt. 
 
 



Mentorinformatie: 
Zoals gezegd is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders. De 
mentor monitort de prestaties van de mentorleerlingen en houdt een oog in het zeil waar 
het gaat om het welzijn van de mentorleerlingen. We hebben mentoren gevraagd zichzelf 
aan u voor te stellen in een apart document. Dit document is meegezonden. 
 
Loopbaanoriëntatie en begeleiding  
Zoals u inmiddels zult weten vormt loopbaanoriëntatie en begeleiding een rode draad in de 
schoolloopbaan van elke leerling. De mentoren begeleiden dit proces onder leiding van de 
decaan. 
De vragen: wie ben ik? wat kan ik? Wat wil ik? wat /wie  heb ik daarvoor nodig? staan 
centraal in dit proces. 
 
Internationalisering 
Vorig schooljaar hebben we ons aanbod voor buitenlandreizen uitgebreid. De 
bestemmingen zijn: Zweden (natuur), Ardennen (sport), Polen(cultuur en geschiedenis) en 
Londen.  Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft de schoolleiding besloten alle 
buitenlandreizen dit cursusjaar te schrappen. De binnenlandse excursies staan ‘on-hold’. 
 
Samenwerking in de driehoek leerling-ouders-school 
Voor de periode dat uw kind een leerling is van onze school, zijn kind, ouders en school in 
een driehoeksverband aan elkaar verbonden. Door middel van een goede samenwerking 
tussen deze partijen vergroten we de kans op succes voor de leerling. In onze ogen is de 
samenwerking goed als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en daarover communiceert 
met de andere partijen. Schroom dus niet om contact te zoeken met de mentor van uw zoon 
of dochter. 
 
Voor verdere informatie kunt u… 

1. terecht op de website (brieven, jaarplanning en schoolgids) en  
2. zich wenden tot de mentor van uw kind 

 
 
Met vriendelijke groet,  
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