
Informatie klas 6 schooljaar 2022-2023 

 

 

 

 

  



Beste zesdeklasser, 

Time flies when you’re having fun. Niet echt een uitspraak die je wellicht verwacht van een docent 

Duits zoals ik, maar wel één die de lading aardig dekt. De hopelijk leuke tijd die je op het SGB tot nu 

toe hebt gehad, is na dit schooljaar ineens vliegensvlug voorbij. En aan de horizon wacht dat mooie 

gymnasiumdiploma op je. Eind mei zijn de examens al achter de rug en zit het werk erop. Dat maakt 

een goed begin erg belangrijk.  

Er zijn dit jaar veel deadlines voor literatuurlijsten, mondelingen, praktische opdrachten, het 

profielwerkstuk, inschrijven herkansingen, maar ook voor het aanmelden voor een vervolgstudie! 

Laat de dingen niet op zijn beloop en ga meteen actief aan de slag. Dit document helpt je daarbij. Het 

geeft een handig overzicht van alles wat je te wachten staat. Je wilt tenslotte goed getraind en 

voorbereid op het eindexamen verschijnen en niet uitgeput! 

 

Dit boekje is echter niet alles wat er te vertellen valt en is uiteraard onder voorbehoud van 

wijzigingen. Houd de website en je mailbox daarom steeds goed in de gaten.  

Andere belangrijke informatiebronnen zijn: 

- De PTA’s van de vakken, met overzicht van alle toetsen per vak. De PTA zijn uiterlijk 1 

oktober beschikbaar via de website. 

- Het Examenreglement geeft een overzicht van alle regels en afspraken met betrekking tot 

(school)examens. Het Examenreglement is uiterlijk 1 oktober beschikbaar via de website. 

- De agenda in Magister, de roosterapp (Webuntis) en de jaarplanning op de site waar je alle 

belangrijke momenten kunt terugvinden. 

- Het decanaat, voor info over alle LOB-projecten en de diverse deadlines. Mevrouw Kreikamp 

zal jullie hierover vertellen in jullie tweede week van het schooljaar. Op de schoolsite bij 

decanaat/algemene informatie en decanaat/klas 6 vind je alle informatie overigens altijd 

weer terug. 

Dit document is bedoeld om je een eerste overzicht te geven van het schooljaar in klas 6. Doe er je 

voordeel mee. Heb je vragen? Ik ben vijf dagen per week op school en vaak te vinden in 003. Je kunt 

ook een mail sturen met je vraag of via de mail een afspraak maken.  Let op, ik communiceer via de 

schoolmail, dus via het @gymnasiumbreda-adres. Check die mail dus regelmatig of laat die mail 

doorsturen naar je privémail. Mails van jullie met vragen of om net het verzoek een afspraak te 

maken, beantwoord ik dan ook alleen als deze zijn verstuurd via j.zuiderbaan@gymnasiumbreda.nl ! 

Ik wens je alvast heel veel succes! 

Jan Zuiderbaan 

Jaarlaagcoördinator klas 6 

mailto:j.zuiderbaan@gymnasiumbreda.nl


Drie SE-weken 

 

SE-week 1 

Maandag 7 t/m 16 november 2022 

(Aansluitend aan deze SE-week is er een korte activiteitenweek met o.a. een practicum Scheikunde, 

een practicum biologie, excursie Tekenen en LOB-activiteiten voor klas 6.) 

SE-week 2 

Maandag 16 t/m 25 januari 2023 (met mogelijke uitloop) 

In deze periode vinden eveneens de Kijk- en luistertoetsen Duits en Frans plaats (en eventueel ook 

Engels) 

SE-week 3 

Maandag 20  t/m 28 maart 2023 (met mogelijke uitloop) 

(Het practicum voor Natuurkunde vindt waarschijnlijk in de week voor deze toetsweek plaats.) 

 

 

Herkansingen en inhalen 

Een leerling in klas 6 heeft het recht op 3 herkansingen, na iedere SE-week 1, waarbij het hoogste 

cijfer telt. Via de mail krijg je steeds van mij te weten hoe en per wanneer je je kunt inschrijven voor 

de herkansingen. Net als in klas 4 en 5 loopt deze inschrijving via Magister. Zorg ervoor dat je je via 

een laptop of PC inschrijft en niet via je mobiele telefoon.  

Na iedere SE-week volgt een herkansings- en inhaalronde. Deze ronde vindt gelijktijdig plaats: 

herkansen en inhalen gebeurt dus op hetzelfde moment. Leerlingen die vanwege een geldige reden 

afwezig waren in een SE-week halen de SE’s dus in tijdens het herkansingsmoment. Enkele weken 

daarna hebben leerlingen die ingehaald hebben tevens de mogelijkheid tot herkansing van één 

gemaakt SE. In de praktijk houdt dit in dat elke SE-ronde drie “tijdvakken” heeft:  

1. De SE-week 

2. Het herkansen en inhalen 

3. Het herkansen van inhaal-SE’s 

 

Alle informatie omtrent de schoolexamens en het eindexamen is terug te vinden op de website van 

school onder het kopje Onderwijs – Examenzaken – Examenreglement deel 1 (geldig voor alle 

scholen van Libréon) en Examenreglement deel2 (schooleigen regels voor het Stedelijk). Je vindt hier 

tevens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

 

 



Het Profielwerkstuk 

Voor alle deadlines voor het profielwerkstuk kun je de PWS-wijzer raadplegen. De deadline voor het 

inleveren van de definitieve versie is maandag 19 december. De PWS-presentaties vinden plaats op 

woensdag 8 en donderdag 9 februari. 

Neem steeds zelf het initiatief om feedback te krijgen van je begeleider en bereid de 

feedbackmomenten voor. Neem bijvoorbeeld je vragen mee en verwerk de feedback ook meteen 

goed in je PWS. 

Het cijfer dat je haalt voor je PWS wordt samen met het cijfer voor het vak Maatschappijleer het 

combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer telt mee voor je diploma.  

 

 

 

‘Activiteitenweek’  
In klas 6 is er één activiteitenweek in november. Aansluitend aan de eerste SE-week worden de 

practica voor scheikunde en biologie gepland en vinden er diverse workshops en colleges plaats in 

het kader van LOB. Op vrijdag 18 november gaan de leerlingen die Tekenen hebben een dag naar 

Tilburg voor een bezoek aan Museum de Pont en het Textielmuseum. Om 17.00 uur is er op deze 

vrijdag op school een voorlichting over de decentrale selectierondes. 

 

Mentoraat 

Elke leerling heeft in de zesde klas een persoonlijk mentor. Er is dus geen klassenmentor meer. Wie 

je mentor is heb je (in de meeste gevallen) zelf kunnen bepalen via de inschrijfmodule in Magister.  

 

Bespreek met je mentor wat je van elkaar verwacht. Mocht je gedurende het schooljaar vragen 

hebben of tegen problemen aanlopen dan volgt hieronder kort hoe je dat het beste kunt aanpakken 

en bij wie je moet zijn.  

Is het een probleem of vraag over één specifiek vak, dan ga je naar de vakdocent. Werkt dat niet of 

gaat het niet over een vak maar is het iets anders, dan ga je naar je mentor. Kom je er dan nog niet 

uit of werkt dat ook niet, dan kun je naar de jaarlaagcoördinator.  



Verlof, ziek of ander vormen van afwezigheid 

Zorg ervoor dat je een aanvraag voor verlof (kan ook om de tandarts gaan) vooraf en tijdig regelt. 

Tijdig betekent 3 werkdagen vooraf. Plan voorzienbaar verlof, bijvoorbeeld een routinecontrole bij 

de tandarts, zoveel mogelijk buiten lestijden om. Het niet op tijd (3 werkdagen van tevoren) 

aanvragen van verlof of het niet tijdig melden dat je ziek bent, kan een ongeoorloofde absentie 

opleveren. Zorg er dus voor dat je weet hoe dit moet en zorg ervoor dat dit netjes gebeurt. De 

procedure is terug te vinden op de website. Tot 18 jaar moeten je ouders verlof voor je aanvragen, 

daarna kun je dit zelf doen. Denk eraan dat verlof i.v.m. studiekeuze altijd verloopt via de decaan! 

(decanaat@gymnasiumbreda.nl) 

Zeker tijdens toetsweken is het op tijd en correct ziek melden belangrijk. De ziekmelding verloopt 

nagenoeg op dezelfde manier als in een normale lesweek, alleen dient er gebeld te worden naar de  

claviger vóór aanvang van de eerste toets die je die dag hebt. Het is zeker bij mondelingen/practica 

etc. ook wel zo netjes om naast de reguliere ziekmeldprocedure ook je docent of TOA met wie je een 

afspraak hebt, te informeren, bijvoorbeeld door het sturen van een mail. Dan wachten zij niet voor 

niets. 

Mocht je ziek zijn geweest tijdens een toetsweek dan kun je de gemiste SE’s inhalen op het 

herkansingsmoment, zoals je hierboven hebt kunnen lezen (tenminste als je ziekmelding goed 

verlopen is….). Informeer altijd de jaarlaagcoördinator als je toetsen gemist hebt. Hij zorgt ervoor 

dat je ingeschreven wordt om de toetsen in te halen. Doe dit op tijd, via de mail.  

Als je onverhoeds een les gemist hebt omdat je met een scheef oog op de wekker of  naar je rooster 

keek, dan verschijnt er in een Magister een ‘on’ en dat betekent een terugkeermaatregel (een tm). 

Hou dit goed in de gaten. Een tm vergeten betekent een verdubbeling van die tm. Voor je het weet 

‘woon’ je op school…   

 

Eindexamen en het diploma! 
Het einddoel is natuurlijk het diploma. Het SE-gemiddelde bepaalt (bij de meeste vakken) 50% van je 

eindcijfer op je diploma en de andere 50% wordt bepaald door je cijfer voor het Centraal 

Eindexamen (CE). Alleen de vakken informatica en wiskunde D hebben geen CE en dan is het SE ook 

je eindcijfer. Zo heb je ook nog het combinatiecijfer dat bestaat uit je PWS en Maatschappijleer. Alle 

regels ten aanzien van het SE/CE vind je in het Examenreglement op de website van onze school. 

Wanneer ben je nu geslaagd? Je bent geslaagd als je geen onvoldoendes hebt of 1x5. Je bent ook 

geslaagd als je 2x5 hebt (2 compensatiepunten nodig) of 1x4 en 1x5 hebt (drie compensatiepunten 

nodig). Daarnaast moet altijd je CE-gemiddelde minimaal 5,50 of hoger zijn (dus ook als je geen 

onvoldoendes hebt of 1x5) én mag je voor Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal 1x5 hebben. 

Let op: We gaan vooralsnog uit van de “normale” situatie van vóór de Corona-pandemie. Mochten 

de bepalingen veranderen door bijvoorbeeld een nieuwe lockdown etc. word je hierover uiteraard 

tijdig geïnformeerd. 

Voordat wij je SE-cijfers opsturen naar de inspectie, moet je deze controleren en ervoor tekenen dat 

deze cijfers kloppen. Dit is  de zogenaamde akkoordverklaring. Dit vindt plaats op donderdag 20 

april om 14.00 uur. Aanwezigheid is verplicht en noodzakelijk. Zorg voor die tijd dat je controleert 

of al je cijfers goed in Magister staan. Vrijdag 21 april gaan de cijfers naar de inspectie. 

Op school bereiden we je in de lessen voor op het CE. Daarnaast bieden we examentrainingen aan 

die we organiseren van 17 t/m 19 april en tevens van 8 t/m 10 mei. In deze eerstgenoemde periode 



vinden overigens ook nog herkansingen van SE week 3 plaats. Tijdens de examentrainingen kun je 

o.a. oefenen hoe het is om drie uur lang aan een examen te werken in de gymzaal en per vak sessies 

volgen voor de laatste tips. Via mail volgt tegen die tijd de info hierover en je zult je via Magister ook 

moeten inschrijven voor die trainingen, zodat we weten wie er komen. De examentrainingen zijn niet 

verplicht. 

In het overzicht hieronder kun je de data vinden waarop je in welk vak examen moet doen. Ook 

belangrijk is te weten wanneer de uitslag komt en hoe alles dan verloopt. Voor het eerste tijdvak 

komt de uitslag op woensdag 14 juni. De zogenaamde N-termen (de norm) worden dan om 08.00 uur 

bekend gemaakt. Op school gaan we dan rekenen en bekijken wie geslaagd is en wie niet of nog niet. 

Ben je geslaagd dan kom je die middag meteen naar school om je cijferlijst op te halen en eerste 

felicitaties in ontvangst te nemen.  

 

Ben je niet of nog niet geslaagd dan word je die dag hierover gebeld. Het exacte schema met tijden 

van die dag wordt later bekend gemaakt. Als je nog kans hebt om te slagen door middel van een 

herexamen mag je direct naar school komen om dit te bespreken. Je moet vrijdag 16 juni voor 11 uur 

laten weten in welk vak je herexamen gaat doen. Dat geldt ook voor alle mensen die al wel geslaagd 

zijn maar nog een cijfer willen verbeteren. Iedereen mag dus nog een vak herkansen. Ook hiervoor 

geldt dat de procedure kan wijzigen door eventueel nieuwe Corona-omstandigheden. 

De uitslag van de herexamens is op vrijdag 30 juni. De norm komt eveneens om 08.00 uur binnen en 

ook dan gaan we weer rekenen en kijken wie geslaagd is. We bellen de mensen die na het eerste 

tijdvak gezakt waren allemaal en zo snel mogelijk. De diploma-uitreiking is een week later op 

donderdag 6 juli. Hopelijk kunnen we alle geslaagden dan weer net als afgelopen jaar feestelijk in het 

zonnetje zetten! 

Naast je diploma en je cijferlijst kun je op die avond ook je testimonium ophalen. Dit is een soort ‘CV’ 

van de extra activiteiten naast het reguliere lesprogramma. Dit kan gaan om verbredingsprojecten, 

Olympiades, Cambridge Engels, versterkt Frans of Duits, Spaans, Debatclub, koor, MR, leerlingenraad, 

Vivat enz. Je moet zelf het testimonium aanvragen via een link op de website. Informatie hierover 

ontvang je te zijner tijd nadere informatie.  Wij controleren dit en zorgen voor het testimonium op de 

diploma-uitreiking. 

 

 

 

 

 

 



Datumlijst schooljaar 2022-2023 

ONDER VOORBEHOUD! Er kunnen wijzigingen volgen! Hou mail en website in de gaten! 

Maandag 12 september 
 
 

Start lessen klas 6  

Vrijdag 16 september 
 
 

1e uur: informatie-uur klas 6, 
aansluitend PWS Kick off  

Verplichte deelname, lessen 
vallen uit t/m 5e uur 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 
september 

Herkansingen SE’s uit leerjaar 
5 
 

 

Donderdag 22 september 19.00 uur informatie-avond 
ouders 

 

Vrijdag 30 september Controlemoment PWS 
 
Start invullen testimonium 

 

Maandag 10 t/m vrijdag 14 
oktober 
 

Verkort lesrooster  

Maandag 24 t/m 28 oktober HERFSTVAKANTIE  

Maandag 7 t/m woensdag 16 
november 

SE WEEK 1 PSE Biologie 
PSE scheikunde 

Dinsdag 8 t/m 18 november Activiteitenweek LOB-activiteiten (op 
inschrijving) 
 
Vrijdag: Excursie Tekenen 
(Tilburg) 
 
17.00 uur voorlichting 
decentrale selectie (school) 

Maandag 28 november 
 

Deadline invullen testimonium  

Woensdag 7 december Inschrijven herkansingen SE-
week 1 (deadline 13.00 uur, via 
Magister) 

Let op: Gebruik een pc of 
laptop en geen mobiele 
telefoon! 

Maandag 12 en dinsdag 13 
december 

Herkansingen en inhalen SE-
week 1 

Lessen vallen uit 

Maandag 19 december Inleveren definitieve versie 
PWS (exacte procedure volgt) 

Wanneer PWS niet op tijd 
wordt ingeleverd wordt: 
vierkant rooster en 1 punt in 
mindering 

Woensdag 21 december 
 

Inschrijving herkansingen van 
ingehaalde SE’s uit SE-week 1 
(deadline 13.00 uur, via 
Magister) 
 
Ouderavond (alleen mentoren) 

Let op: Gebruik een pc of 
laptop en geen mobiele 
telefoon! 

Vrijdag 23 december Kerstviering klas 6 
 
Start kerstvakantie 

Kerstontbijt  



Maandag 26 december t/m 6 
januari  
 

KERSTVAKANTIE  

Woensdag 9 januari Herkansingen van ingehaalde 
SE’s uit SE-week 1 

Lessen gaan door! 

Vrijdag 13 januari Deadline aanmelding numerus 
fixus 

Voor 15 januari dien je 
aangemeld te zijn voor een 
lotingstudie 
 

Maandag 16 t/m dinsdag 24 
januari 
 

SE WEEK 2 Maandag 23: KLT Duits 
Dinsdag 24: KLT Frans 

Dinsdag 31 januari Leerlingen met Frans: vanaf 
13.00 uur theatervoorstelling 
Markenhagen 
 

 

Woensdag 8 en donderdag 9 
februari 
 

Presentatie-avonden PWS  

Maandag 13 februari Inschrijven herkansingen SE-
week 2 (deadline 13.00 uur, via 
Magister) 

Let op: Gebruik een pc of 
laptop en geen mobiele 
telefoon! 

Maandag 20 t/m vrijdag 24 
februari 
 

VOORJAARSVAKANTIE  

Maandag 27 en dinsdag 28 
februari 

Herkansingen en inhalen SE-
week 2 

Lessen vallen uit 

Woensdag 8 maart Inschrijving herkansingen van 
ingehaalde SE’s uit SE-week 2 
(deadline 13.00 uur, via 
Magister) 
 
 

Let op: Gebruik een pc of 
laptop en geen mobiele 
telefoon! 

Donderdag 9 maart 
 

Ouderavond (vakdocenten)  

Maandag 13 maart Herkansingen van ingehaalde 
SE’s uit SE-week 2 

Lessen gaan door 

Maandag 20 t/m dinsdag 28 
maart 

SE WEEK 3 Maandag 27 maart: PSE 
Natuurkunde 
 
Sportdag (datum volgt) 
 

Donderdag 6 april Inschrijven herkansingen SE-
week 3 (deadline 13.00 uur, via 
Magister) 

Let op: Gebruik een pc of 
laptop en geen mobiele 
telefoon 

Dinsdag 11 april Herkansingen en inhalen SE-
week 3 

Lessen vallen uit 

Vrijdag 14 april 
 

Opening expositie tekenen  



Maandag 17 april Inschrijving herkansingen van 
ingehaalde SE’s uit SE-week 3 
(deadline 13.00 uur, via 
Magister) 

Let op: Gebruik een pc of 
laptop en geen mobiele 
telefoon! 

Woensdag 19 april Herkansingen van ingehaalde 
SE’s uit SE-week 3 

 

Maandag 17 t/m woensdag 19 
april 
 

Examentrainingen Aanmelden via Magister (info 
volgt t.z.t.) 

Donderdag 20 april Akkoordverklaring  
+ controle gegevens t.b.v. 
centraal eindexamen, 
aanwezigheid verplicht 

Na het tekenen voor akkoord 
staan de SE-cijfers vast 

Vrijdag 21 april 
 

Stunt 
 
Start meivakantie 
 

 

Maandag 24 april t/m vrijdag 
5 mei 
 

MEIVAKANTIE  

1 mei  Deadline aanmelden 
vervolgstudie (WO/HBO) 
 

Info via decanaat 

Maandag 8 t/m woensdag 10 
mei 
 

Examentrainingen Aanmelden via Magister (info 
volgt t.z.t.) 

Donderdag 11 mei CE:  
Duits  
Wiskunde A, B, C 

Alle info omtrent het examen 
wordt tijdig gepubliceerd door 
de JLC klas 6 en secretaris 
eindexamen 

Vrijdag 12 mei CE: 
Aardrijkskunde 
 

 

Maandag 15 mei CE: 
Geschiedenis 
Natuurkunde 
 

 

Dinsdag 16 mei CE: 
Grieks 
Economie 
 

 

Woensdag 17 mei CE: 
Muziek 
Nederlands 
 

 

Maandag 22 mei CE: 
Filosofie 
Engels 
 

 

Dinsdag 23 mei CE: 
Tekenen 

 



Scheikunde 
 

Woensdag 24 mei CE: 
Latijn 
 

 

Donderdag 25 mei CE: 
Biologie 
 

 

Vrijdag 26 mei CE: 
Frans 
 

 

Woensdag 14 juni 8.00 uur N-termen bekend 
Uitslag CE tijdvak 1 

 

Maandag 19 t/m woensdag 21 
juni 

CE tijdvak 2 Donderdag 22 juni: 
 
CE tijdvak 2, aangewezen 
vakken 

Vrijdag 30 juni 8.00 uur N-termen bekend 
Uitslag CE tijdvak 2 
 

 

Donderdag 6 juli 
 

DIPLOMA-UITREIKING  

    

 

 


