
Voorlichting 
klas 3-mavo



Welkom!
• Nieuwe klas
• Instromers



Voorstellen
• Laura Hagedoorn: coördinator 

leerlingzaken
• Contactpersoon leerlingen en 

ouders 



Inhoud vanavond:
• Jan Harmsen: afdelingsleider Mavo

Toetsen, PTA, rekentoets

• Marleen Nijkamp: decaan 
Loopbaanoriëntatie 

Pauze
• Klassikale kennismaking met mentor



Jan Harmsen: afdelingsleider mavo

Toetsen, PTA, rekentoets



klas 3-mavo



Start schoolexamen

 Bovenbouw vmbo-tl = oude mavo D

 Verspreid over klas 3 & 4

 Accent (zwaartepunt) in klas 4 (80%)      

 Opbouw examendossier d.m.v. 

toetsen/opdrachten 

 Na schoolexamen (klas 3 &4), in mei      

2020 Centraal Examen



Eindexamencijfer

schoolexamen
3-mavo   20%
4-mavo   80%

centraal examen

50 %



• PTA en takenboek

• spoorboekje voor leerling en ouders

• bron van informatie

• “leerlingregels” eindexamenreglement

Belangrijk document



Eindexamenreglement
 info over organisatie, rechten en plichten 

eindexamen

 schoolexamen-centraal examen

 jaarplanning

 rapportage-herkansing(en) schoolexamen

 afwezigheid toetsen/opdrachten

 (telefonisch door ouder melden voor aanvang van 
de toets, ook inhaaltoetsen)

 geen afmelding? onregelmatigheid (1)

 Magister elo (organisatie mavo-3)



Herkansingen
 In de periodes 1 t/m 3 mag 1 toets herkanst worden
 Herkansing kan alleen plaatsvinden indien de 

leerling:
 Het onderdeel voldoende/goed in het takenboekje 

afgetekend heeft.
 In een kwt/les-moment een toetsanalyse heeft 

gemaakt
 De herkansing wordt centraal door school geregeld 

op een van tevoren aangegeven tijdstip. In het 
vakspecifieke gedeelte van het pta staat vermeld 
welke onderdelen herkansbaar zijn

 Na herkansing telt het hoogste cijfer
 Herkansingscijfers zijn nog niet zichtbaar in het 

eerstvolgende cijferrapport.



Toetsrooster

 Geen toetsweken

 Maximaal 4 grote leertoetsen per 
week, 2 per dag

 Toetsrooster via Magister



Examendossier

 Alle toetsen/opdrachten en opgaven worden 
tot aan de autorisatie in klas 4 bewaard

 Overgangsrapport klas 3-mavo op een heel 
cijfer

 Autorisatiecijfer klas 3-mavo begin klas 4-
mavo op één decimaal (SE-cijfer)



Toelating tot mavo-4
 Als alle toetsen/opdrachten uit het 

pta afgerond zijn 
(uiterlijk laatste lesdag)

 Volgens het eindexamenreglement
en overgangsreglement



Landelijke rekentoets 2F
• Rekentoets minimaal één keer gemaakt 

schoolexamen

• Resultaat hiervan telt niet mee in de slaag-
zakregeling

• Onvoldoende: verplicht herkansen

• Doublanten maken de rekentoets 
opnieuw.



Afname van rekentoets 2F

Een leerling mag 4 keer deelnemen aan de rekentoets 
De eerste 2 mogelijkheden realiseren we in 3-mavo.

Als de leerling  dit schooljaar al een voldoende haalt voor de 
rekentoets 2F is hij/zij klaar. Dit betekent dat in 4-mavo de 
rekentoets niet meer gedaan hoeft te worden. (voorkeur)

maart 2019 mei 2019 januari 2020 maart 2020
3-mavo 1e mogelijkheid 2e mogelijkheid
4-mavo 3e mogelijkheid 4e mogelijkheid



Voorbereiding rekentoets 2F

Alle leerlingen uit 3-mavo krijgen voor de herfstvakantie een 
instaptoets om zijn/haar niveau/vaardigheden te bepalen. 

Als leerlingen lager dan een 6  scoren worden ze in periode 2 & 
3 ingedeeld in een kwt rekenen. 

Alle leerlingen kunnen via de ELO in Magister oefenen met de 
oefenstof voor de rekentoets.

Vragen? Mail: i.deterink@osghengelo.nl



Ouderplatform (opf)

 meedenken over de koers en het profiel van de 
school

 uw mening over het reilen en zeilen van de 
afdeling mavo

 “halen en brengen”

 adviserende functie

 29/10  - 28/1 - 27/5



Loopbaanoriëntatie
& begeleiding

3 mavo



Keuzeproces

Profiel- & vakkenpakketkeuze
1 april 2019

Studiekeuze
1 april 2020

Beroepskeuze
??



Profielkeuze
• Leerling

• Zelfreflectie (wie ben ik, wat kan ik, 
wat wil ik?)

• LOB-portfolio  Yubu
• Op pad gaan

• Ouders
• Gesprekken voeren
• Ontvangen/lezen nieuwsbrief
• Mee naar een voorlichting/open dag



Profielkeuze

• School
• MBO avond 26 november 
• Vak adviezen rapport P2
• Profielgesprekken (feb / maart)
• Informatie vakdocenten



Profielen

Zorg & welzijn
Economie
Techniek
Groen



Vakkenpakket

Gemeenschappelijk deel

Profielvakken (2)

Keuzevakken (2 of 3)



Knoop doorhakken
• Interesses

• Cijfers & vak adviezen

• Profieleisen / toelatingseisen

• Vakkenpakketgesprek



Belangrijke data
25 en 26  januari 2019

23 november 2018
18 januari 2019

30 november2018
1 december 2018

30 november 2018
26 januari 2019

Voorheen AOC



Tot slot…

www.facebook.com/mctdecanaat

• MBO avond 26 november 2018

Vragen
m.nijkamp@osghengelo.nl


