
Ouderavond 26 september 2018

5Havo en 6VWO

• Afdelingsleiders: Gökhan Iyigunler & Marieke Klein Gunnewiek

• Coördinator leerlingzaken:  Marije Rozema

• Decaan: Linda Veldhuis

Deze powerpoint krijgt u morgen per mail toegestuurd. 

Daarnaast wordt deze powerpoint ook voor uw zoon/dochter ook op de ELO gezet. 



Onderscheid SE en CE vakken

Schoolexamen (SE)

- LO, LOB, (+CKV*) => ‘lettervak’
- BSM, Wi-D, NLT => ‘cijfervak’
- MAAT, PWS (+CKV**) 

=> vormen samen het 
combinatiecijfer

* = op VWO
** = op HAVO 

Centraal Schriftelijk 
Eindexamen (CSE)

Alle overige vakken. Deze 
vakken sluiten af met een 
landelijk afgenomen CSE

Dan vormen het SE en het 
CSE beiden een helft van je 
eindcijfer

Dit alles is terug te vinden in het PTA 

(Programma Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement

Schoolexamen (SE) +  Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)    :2 = Eindcijfer
(op één decimaal) (op één decimaal) (afgerond)



CSE - centraal schriftelijk examen

• Voor de meivakantie: bloklessen en examenvoorlichting + -foto.
Tijdens deze examenvoorlichting (week voorafgaand aan de 
meivakantie) worden ook de definitieve schoolexamenlijsten 
afgedrukt en meegegeven.

• Data centraal eindexamen:

woensdag 9 tot en met woensdag 22 mei 2019

Voor onze TTO-leerlingen:

IB examens donderdagochtend 16 mei en zaterdagochtend 18 mei 2019



Slaag-/zakregeling (pagina 1/2)

 Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het 
centraal schriftelijk examen. Een leerling is dus gezakt als het 
gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5.

Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te 
gaan van het onafgeronde cijfer. Een leerling moet tenminste een 5,5 
halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige 
uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per 
definitie gezakt. 

• Alle leerlingen moeten de rekentoets niveau 3F hebben gemaakt. 
(ongeacht resultaat)

 De leerling voor het profielwerkstuk en de deelvakken culturele en 
kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding (LO) van het 
gemeenschappelijk deel van het profiel 'voldoende' of 'goed' hebt 
behaald.



Slaag-/zakregeling (pagina 2/2)

 al je eindcijfers 6 of hoger zijn

 je maximaal één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn

 - je één 4* hebt of 
-twee keer een 5* hebt of 
- één 4* én één 5 hebt 
en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde 
minstens 6.0 is

* Kernvakkenregeling:
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één 5 
behaald worden op HAVO en VWO. (vanaf 1 augustus 2012) 



De rekentoets

Alle leerlingen uit 5havo en 6vwo moeten de rekentoets gemaakt

hebben om te kunnen slagen. 

NB: de uitslag van de rekentoets zorgt niet voor compensatiepunten en 

heeft geen positief of negatief effect in de cum laude regeling.



Afname van de rekentoets 

De leerling heeft vier mogelijkheden om de rekentoets te halen.  

De laatste twee mogelijkheden zijn dit examenjaar.

Als de leerling vorig schooljaar al een voldoende heeft gehaald voor

de rekentoets 3F is hij/zij (wat ons betreft) klaar. Het resultaat staat in magister.

Indien de leerlingen meerdere pogingen maakt telt het hoogste cijfer binnen de

cyclus van vier pogingen.

NB: Leerlingen die afgelopen jaar zijn gezakt en het jaar overdoen, 

moeten de rekentoets opnieuw maken.

3e poging januari 2019

4e poging maart 2019

Alle leerlingen kunnen via de ELO in magister oefenen met de oefenstof voor 

de rekentoets. Zij worden per ELO hierover geïnformeerd.

Vragen? Mail: i.deterink@osghengelo.nl

mailto:i.deterink@osghengelo.nl


Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer

Op de havo:
het gemiddelde van maatschappijleer + CKV + het profielwerkstuk (PWS). 

Op het vwo:
het gemiddelde van maatschappijleer + het profielwerkstuk (PWS).

De vakken tellen even zwaar mee en gelden gezamenlijk als één cijfer voor op 
het diploma en in de slaag-/zakregeling.

NB: Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst 
vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld.



PWS – Profielwerkstuk

• Integreren van kennis, inzicht en vaardigheden

• Betrekking op één of meer vakken (gekoppeld aan het profiel)

• Samenwerking van drie-/ vier- en enkele tweetallen

• Beoordeling voor:

-het proces 

-het product 

-de presentatie

• Woensdag 19 december eerste versie inleveren 

(digitaal en op papier)

• Maandag 4 februari definitieve versie (digitaal en op papier)

• Presentatie-avond dinsdag 12 februari 2019

• Profielwerkstukboekje (in bezit van leerling en op de ELO)



Belangrijke afspraken/regels:

 Ziektemelding of ander geoorloofde afwezigheid:
- telefonisch naar receptie MCT
uitzondering: tijdens tentamenweek naast bellen met de receptie 
ook een mail naar leerlingcoördinator
m.rozema@osghengelo.nl

=> voor aanvang van de lessen/toetsen melden

 Inleveren handelingsdelen en PO’s

 Inhalen van toetsen en tentamens gebeurd tijdens de 
inhaalmomenten (zsm na het maken van de toets) deze worden 
ingepland door ons als school. 

 Herkansingsmomenten: ben je afwezig tijdens het 
herkansingsmoment dan vervalt het recht op herkansing.

mailto:m.rozema@osghengelo.nl


Belangrijke data (tot het CE)

Tentamenweken
Periode Tentamendagen Herkansingsmoment

1

4H/4V/5H/5V/6V

Maandag 5 tot en met dinsdag 13 november Dinsdag 4 december vanaf 5e uur

2

4H/4V/5H/5V/6V

Donderdag 17 tot en met vrijdag 25 januari Vrijdag 15 februari vanaf 5e uur

3

5H/6V

Donderdag 14 tot en met vrijdag 22 maart Maandag 8 april



Belangrijke data

• Uitslag 1e tijdvak centraal eindexamen

woensdag 12 juni

• Uitslag 2e tijdvak centraal eindexamen

vrijdag 28 juni

• Diploma-uitreiking 5HAVO en 6VWO

Donderdag 4 juli



Loopbaanoriëntatie

5havo & 6vwo



Even voorstellen

Linda Veldhuis

Decaan havo / vwo

l.veldhuis@osghengelo.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag & donderdag

mailto:l.veldhuis@osghengelo.nl


Programma

• Studiekeuze

• Belangrijke data

• Keuze gemaakt en dan?

• Studievoorschot



Studiekeuze

4 Fasen:

Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

Knoop doorhakken



Studiekeuze

School

• LOB op het rapport
• Digitale opdrachten

• Groepsopdrachten

• Op pad gaan

• Gesprekken

• Naslagwerken



Studiekeuze

Ouders



Studiekeuze

Open dag -> thuis voorbereiden!

Waar op letten?:

• Inhoud opleiding (vakken, boeken, etc.)

• Manier van lesgeven

• Sfeer

• Extra kosten?



Studiekeuze

Geen HBO of WO opleiding?

• Werken

• Reizen

• (Verkorte) mbo-opleiding

• Saxion Oriëntatieproject 

• Oriëntatiejaar HvA – UvA

• Het vrije jaar (Vrije Hogeschool)



Belangrijke data

Inschrijven: vóór 1 mei!!! ivm studie-

keuzecheck

• Lotingstudie: vóór 15 januari

• Toelatingsstudie: zie site opleiding



Keuze gemaakt en dan?

Lotingstudies/Fixusstudies:

• Decentrale selectie ipv loten 

• Inschrijven voor 15 januari

• Maximaal 2 fixusstudies m.u.v.:
– Geneeskunde (WO)

– Tandheelkunde (WO)

– Fysiotherapie (HBO)

– Mondzorgkunde (HBO)

• Uitslag volgt op 15 april



Keuze gemaakt en dan?

Decentrale selectie



Keuze gemaakt en dan?

• Inschrijven studie: www.studielink.nl

• Studiefinanciering: www.duo.nl

• Kamer: Open dag instelling / netwerken 

http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/


Studiefinanciering



Studiefinanciering

HBO/WO: Studievoorschot

1. Lening (max. 1042,13 per maand)

2. Studentenreisproduct

3. Aanvullende beurs (max. 391,- per maand)

Meer info:

4 Oktober 19.30 uur webinar
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoe-werkt-het.jsp



Samenvatting



Toch verkeerd gekozen?

• Gesprek aanvragen met decaan

• Studievoorschot stopzetten

• Zelfreflectie -> 

hoe komt het dat ik verkeerd heb gekozen? 

• Heroriënteren + 

evt. in februari-instroom weer starten



Tot slot

www.facebook.com/mctdecanaat

Twitter: @DecanaatMCT

Instagram: @decanaatMCT

www.yubu.co

www.studiekeuze123.nl



Vragen?

Marije Rozema, coördinator leerlingzaken

Havo klas 3-5 & Vwo klas 3-6 

m.rozema@osghengelo.nl

Gökhan Iyigünler, afdelingsleider Havo

g.iyigunler@osghengelo.nl

Marieke Klein Gunnewiek, afdelingsleider Vwo

m.kleingunnewiek@osghengelo.nl

Linda Veldhuis, decaan Havo en Vwo

l.veldhuis@osghengelo.nl

mailto:m.rozema@osghengelo.nl
mailto:g.iyigunler@osghengelo.nl
mailto:m.kleingunnewiek@osghengelo.nl
mailto:l.veldhuis@osghengelo.nl

