
Informatieavond 4 havo 2019-2020



Opzet avond

algemene informatie in de aula ( 35 min)

- hoe werkt de bovenbouw?

- loopbaanoriëntatie- en begeleiding

kennismaking met de mentor in een lokaal (35 min.)

- wederzijdse verwachtingen

- nader bekijken examenreglement en PTA



op de hoogte zijn                                  samenwerking

belangstelling                                                                                                          

 

Driehoek



- afdelingsleider:                                           
bijzonder verlof, discipline, klachten

- teamleider
leerlingzaken 4 havo EM

- vakdocenten
- decaan                                                         

loopbaanoriëntatie en begeleiding
- mentoren: 1e aanspreekpunt!

De ‘school’



Buiten de driehoek

Gezondheidsonderzoek ‘Jij en je gezondheid’

- net als in 2e klas 
- digitale vragenlijst
- eventueel gesprek met 

jeugdverpleegkundige (op school)
- info volgt via mail van GGD

                 namen en contactgegevens in      
                 schoolgids (via website)

Ziekteverzuimbegeleiding

- bij bovengemiddeld ziekteverzuim
- MAZL: medische advisering zieke 

leerlingen
- voorkomen langdurige schooluitval of 

voortijdig schoolverlaten
- school informeert leerling en ouders over 

aanmelding
- jeugdarts nodigt leerling en ouders uit voor 

gesprek



In de bovenbouw vinden toetsen zoveel mogelijk plaats tijdens 
de TW. Als je moeite hebt met een bepaald vak, dan zijn er 
wekelijkse OSL-lessen. Na elke TW is er een 2e tijdvak waarin 
herkanst kan worden.Naast toetsen zijn er ook HD’en en PO’s. 
Een overzicht van alle toetsmomenten is te vinden in het PTA. 
Ook in 4 havo zijn er al cijfers die voor het examen meetellen. 
Leerlingen met bedrijfseconomie maken in 4 havo al hun PWS. 
De overige leerlingen doen dat in 5 havo. Tijdens de 
mentorlessen is er veel aandacht voor LOB. Leerlingen die 
extra hulp nodig hebben bij studievaardigheden worden op 
BGL geplaatst. Daarnaast moeten leerlingen in de bovenbouw 
40 AVA-uren behalen. Alle rechten en plichten zijn terug te 
vinden in het examenreglement.   

Bovenbouw 



Bovenbouw: rooster 

ondersteuningsles 
(vakspecifiek)

mentorles (welbevinden, 
studievoortgang, lob)

begeleidingsles 
(studievaardigheden)

profielwerkstuk
(in principe in 5h, tenzij be)



Programma van 
toetsing en afsluiting
- moment
- soort ‘toets’
- tijdsduur
- herkansbaarheid
- code Magister
- inhoud
- weging voor overgang 

en SE

Bovenbouw: PTA



- bevorderingsnormen
- gang van zaken tijdens toetsweken

- ziek melden
- hulpmiddelen
- onregelmatigheden
- te laat komen

- bezwaar en arbitrage 
- tweede tijdvak                                      

                                                                

Bovenbouw: examenreglement



Bovenbouw: bronnen

              Uitgedeeld door                                                             
                                                        mentor;

                                                        Website (ouders          
                                                        en leerlingen)

   Classroom ‘4h                  
                                                        algemeen’ (117 lln)



Naar de mentoren!

Sarinellla Brussel/ Peter Horsman lokaal 251
Miek Claassens lokaal 036
Robert Dolman lokaal 106
Alette Fieggen lokaal 157
Dennis Groot lokaal 151
Sharon Held lokaal 238
Lieke Kievits lokaal 208
Ron Milius lokaal 256
Sanne Oosterwaal lokaal 253/54
Michel Takes    lokaal 210
Marieke Vermeij lokaal 138


