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Mentor stelt zich voor

● mentor (4, 5 en 6v)

● Individueel invullen, evt van introductie voor ll  gebruiken

●



Rol van de mentor

● Wennen en kennen en LOB

● Mentorlessen dit jaar: lessen (o.a. over planning, voorbereiding 

toetsweken, executieve functies)

● Individuele gesprekken

● Zicht houden op leerresultaten en bespreken van toetsresultaten



De driehoeksgesprekken

● In 4V minimaal 2 keer per jaar, in 5V en 6V minimaal 1 keer
● Uitnodiging door leerling/mentor
● Leerlingen bereiden een presentatie voor en leiden het gesprek
● 10 à 15 minuten
● Afsprakenlijst



PTA

● Programma van Toetsing en Afsluiting

● Alle vormen van toetsen

● Mag een toets herkanst worden?

● Staat per 1 oktober op de Alkwin-site

● Elke leerling maakt eigen kopie om cijfers in te 

vullen 



Soorten toetsen

● Voortgangstoets (vgt): cijfer telt mee voor de overgang (V4)

● Examendossiertoets (edt): cijfer telt mee voor de overgang 

én het schoolexamen (VS)

● Praktische opdracht (po): cijfer telt mee voor de 

overgang en kán meetellen voor het schoolexamen

● Handelingsdeel (hd): geen cijfer, maar wel 

een vereiste voor de overgang



Voorbeeld-PTA

Voortgangstoets, in periode 1, niet 
herkansbaar, telt alleen mee voor 4V



Voorbeeld-PTA

Examendossiertoets, in toetsweek 2, wel 
herkansbaar, telt mee voor 4V en voor SE



Voorbeeld-PTA

Praktische opdracht, in periode 2, niet 
herkansbaar, telt mee voor 4V



Voorbeeld-PTA

Handelingsdeel, in periode 1, herkansen móét (tot 
voldaan is) geen weging (want geen cijfer, moet 
voldaan zijn)



Examenreglement

● Rechten en plichten van leerlingen m.b.t. toetsweken, praktische 

opdrachten, examens, handelingsdelen, etc.

● Eerste en belangrijkste bron van informatie m.b.t. toetsing

● Verwijzing naar site waar je het kunt vinden



Examenreglement

● Herkansingsregelingen: 1 per toetsweek/periode

● Bevorderingsregels

● Telefonische ziekmelding tijdens toetsweek binnen 60 minuten na 

aanvang toets



Vooruitblik

● Mentorlessen komende weken: voorbereiding op TW1

● TW1 vanaf 7-11-2022

● Tweede tijdvak 16-12-2022



Contact met de mentor

● Bereikbaar op school: ...

● Voorkeur per mail: ...@alkwin.nl

● [evt. telefoonnummer]


