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Studie CHR leerjaar 4

Vak - theorie ED4 Herkansing SE Methode
Nederlands C4B Ne8 mag worden herkanst Methode Max

C4K Ne8 mag worden herkanst Methode Max

C4M Ne8 mag worden herkanst Methode Max

Engels C4B Van de toetsen 10, 11, 13, 14, 15  is 
maximaal één toets herkansbaar.  

Methode: Stepping Stones 4 basis 7de 
editie

C4K Van de toetsen 10, 11, 13, 14, 15  is 
maximaal één toets herkansbaar.  

Methode: Stepping Stones 4 kader 7de 
editie

C4M Van de toetsen 10, 11, 13, 14, 15  is 
maximaal één toets herkansbaar.  

Methode: Stepping Stones 4 GT 7de 
editie

maatschapijleer nvt
nvt
C4M Alleen één schriftelijke toets kan 

worden herkanst.
Thema' s Maatschappijleer

lichamelijke opvoeding C4B Indien een kandidaat langdurig ziek of 
geblesseerd is, kan hij/zij in aanmerking 
komen voor een vervangende opdracht. 
Deze opdracht moet tijdens de normale 
lessen LO worden gemaakt.

De beoordeling voor de toetsen wordt 
uitgedrukt in een cijfer, maar de 
eindbeoordeling zal worden 
weergegeven met een symbool: 
O(onvoldoende), T(twijfelachtig), 
V(voldoende) of G(goed). 



C4K Indien een kandidaat langdurig ziek of 
geblesseerd is, kan hij/zij in aanmerking 
komen voor een vervangende opdracht. 
Deze opdracht moet tijdens de normale 
lessen LO worden gemaakt.

De beoordeling voor de toetsen wordt 
uitgedrukt in een cijfer, maar de 
eindbeoordeling zal worden 
weergegeven met een symbool: 
O(onvoldoende), T(twijfelachtig), 
V(voldoende) of G(goed). 

C4M Indien een kandidaat langdurig ziek of 
geblesseerd is, kan hij/zij in aanmerking 
komen voor een vervangende opdracht. 
Deze opdracht moet tijdens de normale 
lessen LO worden gemaakt.

De beoordeling voor de toetsen wordt 
uitgedrukt in een cijfer, maar de 
eindbeoordeling zal worden 
weergegeven met een symbool: 
O(onvoldoende), T(twijfelachtig), 
V(voldoende) of G(goed). 

kunstvakken I C4B
C4K
C4M

maatschappijkunde C4B Een toets per jaar mag worden 
herkanst.

Examenkatern Essener

C4K Ieder schooljaar zijn er 2 herkansingen 
maximaal perleerling toegestaan.

Examenkatern Essener

Duits C4M V an de toetsen 9 – 11 -13 is maximaal 
één proefwerk herkansbaar.

Neue kontakte digitale 7e editie

Frans C4M V an de toetsen 9 en 11 is maximaal één 
proefwerk herkansbaar.

Libre Service Junior

aardijkskunde C4M 1x Hoofdstuktoets, hst1, óf hst 2, óf hst 
3

De wereld van 

geschiedenis C4M Er is één herkansing per jaarmogelijk. Feniks deelkaternen, staatsinrichting in 
Nederland en Historisch overzicht



natuur- en scheikunde I C4B Van PTA toets 11 t/m18 kan in overleg 
één toets herkanst worden.

Nova leerwerkboek nwe NaSK1 3VMBO 
B

C4K Van PTA toets 11 t/m20 kan in overleg 
één toets herkanst worden.

Nova leerwerkboek nwe NaSK1 3VMBO 
K

C4M Mogelijkheid tot herkansen wordt door 
de docent aangegeven.

Nova nwe NaSK1 4VMBO GT

wiskunde C4B Van de toetsen 11 t/m 13 en 15 t/m 18 
is maximaal één proefwerk 
herkansbaar.

Getal en Ruimte 4B1 en 4B2

C4K Van de toetsen 13 t/m 15 en 17 t/m 20 
is maximaal één proefwerk 
herkansbaar.

Getal en Ruimte 4K1 en 4K2

C4M V an de toetsen 13 t/m 15 en 17 t/m 20 
is maximaal één proefwerk 
herkansbaar.

Getal en Ruimte 4KGT1 en 4KGT2.

biologie C4B Één (1) van de 5 schriftelijke 
thematoetsen mag worden herkanst

Biologie voor jou, 3VMBO, BK + Biologie 
voor jou, 4VMBO, BK

C4K Één (1) van de 5 schriftelijke 
thematoetsen mag worden herkanst

Biologie voor jou, 3VMBO, GT + Biologie 
voor jou, 4VMBO, GT

C4M Één (1) van de 6 schriftelijke 
thematoetsen mag worden herkanst.

Biologie voor jou, 4VMBO, KGT.

economie C4B Eén proefwerk kan worden herkanst. Economisch bekeken

C4K Eén proefwerk kan worden herkanst. Economisch bekeken

C4M Eén proefwerk kan worden herkanst. Economisch bekeken

loopbaanorïentatie en begeleiding C4B



C4K
C4M

Vak - praktijk
bouwen, wonen, interieur nvt

nvt
interieurbouw, stands en betimmeringen C4B

C4K
meubelmaken C4B

C4K
interieurontwerp en -design C4B

C4K
gevelopeningen C4B

C4K
constructieve aansluitingen en afwerking C4B

C4K
daken en kapconstructies van hout C4B

C4K
schoonmetselwerk C4B

C4K
gevelopeningen C4B

C4K

produceren, installeren en energie C4B
C4K

utilliteitsinstallaties C4B
C4K

drinkwater en sanitair C4B
C4K

klimaattechnologie C4B
C4K

woon- en kantoortechnologie C4B
C4K



mobiliteit en transport C4B
C4K

motorsystemen C4B
C4K

aandrijf- en remsystemen C4B
C4K

elektronica C4B
C4K

autoschade en spuiten C4B
C4K

horeca, bakkerij en recreatie C4B
C4K

gastheerspecialisatie C4B
C4K

keukenspecialisatie C4B
C4K

evenementen C4B
C4K

brood- en banketspecialisatie C4B
C4K

patisserie nvt
nvt

economie en ondernemen C4B
C4K

marketing nvt
nvt

webshop nvt
nvt

distributie C4B
C4K

presentatie en styling C4B
C4K



zorg en welzijn C4B
C4K

Kennismaken met uiterlijke verzorging nvt
nvt

haarverzorging nvt
nvt

huidverzorging C4B
C4K

hand- en voetverzorging nvt
nvt

welzijn kind en jongere nvt
nvt

Ondersteuning bij sport en bewegen nvt
nvt

Assisteren in de gezondheidszorg C4B
C4K

De keuken nvt
nvt
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