
Welkom!

Bijzonder jaar: examenjaar!



Coördinator leerlingzaken

Sarah Donk t/m 2 november
s.donk@osghengelo.nl

aanwezig op: ma, di, do, vrij

kamer: 3.02

Laura Beukerink- Hagedoorn
l.hagedoorn@osghengelo.nl

aanwezig op: ma, di, wo, do

kamer: 3.02

mailto:s.donk@osghengelo.nl
mailto:s.donk@osghengelo.nl


Coördinator leerlingzaken

• Leerlingen zoeken contact met 
Sarah of Laura als:

- ze (speciaal) verlof willen aanvragen
- de mentor hen doorverwijst
- de mentor afwezig is

• Sarah of Laura zoekt contact met 
leerlingen als:

- ze ernstig overschrijdend gedrag vertonen
- ze ongeoorloofd absent zijn
- op verzoek van de mentor



Programma vanavond:

• Jan Harmsen: afdelingsleider mavo
toetsing, PTA, doorstroom 4-havo

• Marleen Nijkamp: decaan
keuzeproces, vervolgopleiding

• Mentor



Jan Harmsen: afdelingsleider mavo

en examensecrertaris



Jaarplanning

Weken

Periode 1 34 t/m 44

Periode 2 45 t/m 2

Periode 3 3 t/m 11

Voorbereiding tentamenweken (geen toetsen) 10 & 11

Twee tentamenweken (afsluiting periode 3) 12 & 13

Analyse tentamens en examentraining 14

Examentraining via intekenen blokrooster 15, 16 & deel 19

Start Centraal Examen 20



• SE-3 + p1 + p2 + p3 : 4 = cijfer SchoolExamen

• Centraal Examen (mei) = cijfer Centraal Examen

• Eindcijfer SE + CE : 2 ( op een heel cijfer)

Afrondingssystematiek is “afkappen’’
De eerste decimaal bepaalt de afronding
(5.45 wordt 5 / 5.54 wordt 6)

Cijferstructuur dit jaar



Rekentoets

• Was afgeschaft, maar is weer terug
• Alleen voor leerlingen die geen wiskunde in hun 

profiel hebben
• Leerling moet voldoen aan referentieniveau 2F
• School maakt zelf een schoolexamen (toets) 

rekenen
• Telt niet mee in de slaag-zakregeling
• We streven naar een voldoende afsluiting



• Nauwelijks beperkende voorwaarden (2)
• Advies van school verstandig mee omgaan
• Goed blijven nadenken over de keus
• Decaan, mentor, leerling, ouder(s)

Doorstroom naar havo-4 (1)



Toelatingsvoorwaarden:

Een leerling moet in het bezit zijn van een tl-diploma. 
Daarnaast zijn er 2 aanvullende voorwaarden:
1. een leerling moet in 4-mavo een extra vak hebben        
gekozen en daar ook examen in hebben gedaan
2. de gevolgde schoolexamenvakken 4-mavo moeten 
aansluiten op het profiel in 4-havo* 
*De vakken Ne, Fa, Du, En, Wi, Gs, Nask1(Na), Nask2(Sk) 
zijn alleen maar een keus in 4-havo als de leerling ze 
ook gevolgd heeft in 4-mavo. 

Doorstroom naar havo-4 (2)



Slaag-en zakregeling (1)

Een leerling die eindexamen heeft 
afgelegd is geslaagd indien hij/zij:

Voor de Centrale Examens:

a. Het profielwerkstuk, het vak lo en het 
vak kckv (mavo-3) met een voldoende 
of goed heeft afgesloten. Ook lob 
moet met een voldoende worden 
afgesloten.



Slaag-en zakregeling (2)
Een leerling die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd indien hij/zij:

Na de Centrale Examens:

b. gemiddeld een voldoende (5.5) voor de        
centrale examens heeft behaald,

c. voor het vak Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer heeft behaald,
d.      geen eindcijfer lager dan een 4 heeft behaald,
e. voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger,
f.      voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en 

voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 hoger,
g.      voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft

behaald, voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 
6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of

h. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor
zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of 
hoger.



Slaag-en zakregeling (3)

Aandachtspunten:

• Maatschappijleer en lo-2 alleen
schoolexamen, maar tellen wel mee in 
de slaag- en zakregeling, (vanaf cijfer 7 
compensatie = punt g & h)

• Profielwerkstuk moet “voldoende” of 
“goed” zijn

• Lichamelijke opvoeding moet
“voldoende” of “goed” zijn

• Kckv al in klas 3-mavo al voldoende of 
goed afgesloten



Afscheid van school met diploma

7 juli 2021

2019-2020  98.9 % geslaagd



Loopbaanoriëntatie
& begeleiding

4 mavo

Marleen Nijkamp
Decaan mavo

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWu8-JpILPAhXIXhoKHePlCsgQjRwIBw&url=http://loopbaanadvies-rotterdam.nl/beroepskeuzetest/&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNEsY3pHz5IjieHhP7EZmCxiQjRcAA&ust=1473510377542046


Studiekeuze
Leerling

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

• LOB-portfolio (Simulise)
• Verplicht onderdeel voor slagen
• Verplichte opdrachten zie PTA

• Op pad gaan
• Voorbereiden
• Maken van evaluatie verslag
• Onderdeel profielwerkstuk



Studiekeuze

Ouders
• Gesprekken voeren
• Mee naar een open dag

School
• Gesprekken
• Begeleiding profielwerkstuk



Stappenplan aanmelding MBO

1. Informatie verzamelen
• Inhoud
• Toelatingseisen
• kosten
• Loting?

2. Opleiding bezoeken
• Meeloop dag 
• Open dag

– Sfeer
– Manier van lesgeven



Stappenplan aanmelding MBO

3. Digitaal aanmelden voor 1 april

4. Digitaal doorstroom dossier invullen
– Leerling/mentor
– Verplichte intake activiteit
– Invullen uiterlijk 15 dagen na aanmelding 

5. AMN-test / intakegesprek
– Meenemen profielwerkstuk / LOB-portfolio

6. Geplaatst? 



MBO: Andere opties
Optiek, Luchtvaartdienstverlener,
International tourism studies,
Gaming, Luchtvaarttechniek

Vakschool voor creatieve vormgeving

Verpleegkunde, Operationele techniek

Particulier onderwijs TIO,IVA, etc.



Belangrijke data

21 november 2020
15 januari 2021
18 maart 2021

27 november 2020
.. januari 2021
.. maart 2021

13 november 2020
22 / 23  januari 2021



Doorstroom havo
Voorlichtingsavond “nieuwe vakken”

– 3 maart 2021
– Info profielen
– Info vakken

1 april inleveren profielkeuzeformulier

Verdere info schoolgids

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilv6zmv4HLAhUHjw8KHcN-B8oQjRwIBw&url=http://www.stoutadvies.nl/online-marketingcommunicatie/the-splinternet-online-marketing-tactics/&psig=AFQjCNG9Ogc-0GjNfcVCaF3YXrcYJIA9Sw&ust=1455891038831306


Tot slot…

www.facebook.com/mctdecanaat

Vragen vervolgopleiding

m.nijkamp@osghengelo.nl

mailto:m.nijkamp@osghengelo.nl
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