
Ouderavond woensdag 3 oktober 2018

Onderweg naar het examen

4-havo en 4-vwo

• Afdelingsleiders: 

Gökhan Iyigünler (havo) & Marieke Klein Gunnewiek (vwo)

• 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. 



Programma van vanavond

• Algemene zaken (PTA, slaag- zakregeling & examenreglement)

• Informatie vanuit ons decanaat

• Kennismaking met de mentor en verdere details m.b.t. onze bovenbouw



SE= Schoolexamen
CSE= Centraal Schriftelijk Eindexamen

(school moet voldoen aan wettelijke regels en 
voorschriften)

Vanaf nu: cijfers kunnen meetellen voor SE, zie 
boekje van Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA)



Onderscheid SE en CE vakken

Schoolexamen (SE)

- LO & LOB => ‘lettervak’
- BSM, Wi-D, NLT => ‘cijfervak’
- CKV, MAAT, PWS =>  vormen 
samen het combinatiecijfer

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)



Slaag-/zakregeling (pagina 1/2)

Geslaagd als

 alle eindcijfers 6 of hoger zijn

 Er maximaal één 5 is behaald op de eindlijst en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn

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

• Kernvakkenregeling (vanaf 2012):
VWO: voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde mag maximaal één 5 behaald 
worden

HAVO: voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één 5 

behaald worden



Slaag-/zakregeling (pagina 2/2)

 Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het 
centraal examen. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer 
voor het centraal examen lager is dan een 5,5. (vanaf 2012)

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 moet voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming 
(CKV), loopbaan oriëntatie (LOB) en lichamelijke opvoeding (LO) 
'voldoende' of 'goed' hebben behaald.



De rekentoets

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

gemaakt hebben om te kunnen slagen. 

• Het resultaat hiervan telt voor havo en vwo nu nog niet mee.

• Vanaf schooljaar 2019-2020 zal er een nieuwe regelgeving

gelden. Het is nu nog niet duidelijk hoe dit er voor de 

leerlingen uit zal komen te zien. Daarom hebben wij als 

school besloten dat alle leerlingen die een onvoldoende 

halen verplicht een herkansing moeten doen.



Afname rekentoets

De leerling heeft 4 mogelijkheden om de rekentoets te halen.  

De eerste 2 mogelijkheden nemen we af in 4havo en 5vwo.

• Als de leerling dat schooljaar al een voldoende haalt voor de 

rekentoets 3F is hij/zij klaar. Dit betekent dat in 5havo/6vwo 

de rekentoets niet meer gedaan hoeft te worden. 

• Leerlingen die zijn blijven zitten in 4havo/5vwo moeten de 

rekentoets opnieuw maken. 



Voorbereiding rekentoets

• Alle leerlingen uit 4havo krijgen voor de herfstvakantie een 

instaptoets om zijn/haar niveau te bepalen. 

• Als de leerlingen hier lager dan een 6 voor scoren worden ze 

in periode 2 & 3 ingedeeld in een begeleidingsles rekenen. 

• Alle leerlingen kunnen via de ELO in magister oefenen met de 

oefenstof voor de rekentoets.

• Vragen? Mail: i.deterink@osghengelo.nl



Verder nog nieuw dit jaar:

• Regels en afspraken in bovenbouw: zie 
examenreglement (in de ELO van Magister)

• Tentamenweken/ herkansingen

• Thuiswerk op school (maandag t/m 
donderdag 6e en 7e uur)

• Keuzevak Chinees



Loopbaanoriëntatie

Klas 4havo

& 4vwo



Even voorstellen…

• Linda Veldhuis

Decaan havo/vwo

l.veldhuis@osghengelo.nl

Aanwezig:maandag, dinsdag & donderdag



Studiekeuze

4 Fasen:

Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

Knoop doorhakken



LOB

Bestaat uit:

• Mentorles

• Digitale opdrachten

• Op pad gaan



LOB 4H

19/10 Periodedoelen P1 afgerond

1/12 Verslag open dag + periodedoelen P2

25/3 Periodedoelen P3 afgerond

24/5 Periodedoelen P4 afgerond + pitch



LOB 4V

19/10Periodedoelen P1 afgerond 

1/12 Periodedoelen P2 afgerond

25/3 Verslag WO-voorlichting + perdiodedoelen 

P3 afgerond

24/5 Periodedoelen P4 afgerond



Loopbaanoriëntatie

Wat vragen we van de leerlingen?

• Zelfreflectie
• Wie ben ik?

• Wat kan ik?

• Wat wil ik?

• Op pad gaan



Loopbaanoriëntatie

Rol van de ouder

http://youtu.be/eK1V3qXF9iA

http://youtu.be/eK1V3qXF9iA


www.studiekeuze123.nl

http://www.studiekeuze123.nl/


Tot slot

www.facebook.com/mctdecanaat

Twitter: @DecanaatMCT

Instagram: @decanaatMCT

www.yubu.co

www.studiekeuze123.nl



Mentorgedeelte

Indeling lokalen

Mentor Lokaal Mentor Lokaal

Hinke Bouwmans 1.12 Gerrit van der 
Meulen

2.09

Charlotte Breitenbach 2.25 Jade Oldenhof 2.09

Hein Brijker 0.05 Jente Pots 2.06

Loes Brummelhuis 3.05 Sonja Rijks 2.20

Mehmet Cimen 1.10 Francis Rikhof 0.14

Nina Damhuis 2.26 Nuria Sijbesma 2.21

Maarten van Dongen 1.04 Rick Slaathuis 2.09

Isabel Fernandez 1.13 Eef Veenman 3.06

Paola Frek 2.22 Lotte Vermeij 2.18

Henk Harms 2.08 Karen Vloedbeld 2.17

Angelien Koenderink 2.09 Dorine Witjes 2.07

Anne van der Meulen 2.24 Nathan Woud 2.03



Mentorgedeelte lokaal 2.09

Rol van de mentor:

- Keuzementoraat

- Contact met ouder(s)/verzorger(s)
- LOB

- Spijbelen, vastlopen

Contactgegevens (zie website onder kopje “mentoren”): 



Mentorgedeelte

Belangrijke afspraken/regels:

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

=> voor aanvang van de lessen/toetsen melden

 Inleveren handelingsdelen en PO’s

 Inhalen van toetsen 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


Mentorgedeelte

Verschil tussen de mentor en de leerlingcoördinator

- bilaterale gesprekken mentor
- loopbaanorientatie mentor / decaan
- ‘schoolse zaken’ mentor
- verlof leerlingcoördinator
- grensoverschrijdend gedrag leerlingcoördinator
- specifieke problematiek/vragen mentor i.o.m. 

leerlingcoördinator



Mentorgedeelte

Verschil tussen de college- en begeleidingsuren



Mentorgedeelte

Tentamenweken 2018/2019

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  

3   

4H/4V/5V  

Donderdag 21 tot en met vrijdag 29 maart  Donderdag 18 april vanaf 5e 

uur  

4  

4H/4V/5V  

Dinsdag 11 tot en met woensdag 19 juni  Woensdag 3 juli  

 



Mentorgedeelte bevorderingsnormen

Het eindrapport wordt in een van de volgende drie categorieën 
ondergebracht:

A Bevorderd

B Ter discussie/bespreking

C Niet bevorderd

Onze bevorderingsnormen zijn afgeleid van de slaag-/zakregeling.

Op het overgangsrapport komt een cijfer voor ieder vak. Cijfers die meetellen 
in de opbouw van het schoolexamen (SE-cijfers) worden meegenomen naar 
het volgende leerjaar. Dit staat beschreven in het PTA. 
Vakken waarvoor geen cijfer voor het examen wordt geleverd, worden 
becijferd met een letter (LO, LOB)
Dit wordt op het rapport vermeld. De vakken die deel uitmaken van het 
combinatiecijfer leveren slechts één cijfer voor de bevorderingsnorm. 

4Havo: de uitslag van de rekentoets 3F telt niet mee bij de overgang.



Categorie A (bevorderd)
Alle onderdelen binnen het handelingsdeel goed of voldoende afgerond en:
- Alle cijfers 6 of hoger
- 1x 5 en alle overige cijfers een 6 of hoger
- 1x 4 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van het totaal tenminste 6,0 is*. 

Deze 4 mag niet behaald zijn voor het vak NL, EN of WI.
- 2x 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van het totaal tenminste 6,0 is*. 

Hooguit eenmaal een vijf voor de vakken NL, EN of WI.
- 1x 4 + 1x 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde van het totaal tenminste 6,0 is*. 

Deze 4 mag niet behaald zijn voor het vak NL, EN of WI.

* Bij een gemiddelde van het totaal dat lager is dan een 6,0 valt de leerling in categorie B

Categorie B (ter discussie)
Alle onderdelen binnen het handelingsdeel goed of voldoende afgerond en:

3x 5 compensatie 3 punten
1x 4 + 2x 5 compensatie 4 punten
2x 4 compensatie 4 punten

NB: Hooguit tweemaal een vijf of éénmaal een vier voor de vakken NL, EN, WI.

een 7 levert één compensatiepunt op, een 8 levert twee compensatiepunten op etc..
een 5 levert 1 tekort op, een 6 levert 2 tekorten op etc…     

Procedure:
Voor een leerling die in categorie B valt, inventariseert de mentor de mening van elke leraar inzake studievoortzetting 
van de leerling. Deze gegevens worden schriftelijk vastgelegd. De mentor deelt de beslissing van de 
overgangsvergadering mee aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. 

Categorie C (niet bevorderd)
Een leerling valt in categorie C als hij niet in categorie A of categorie B valt.



Mentorgedeelte

Vragen?


