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“Les voor het leven”



Afdelingsleider vwo

Marieke Klein Gunnewiek
m.kleingunnewiek@osghengelo.nl

Ik houd me voornamelijk bezig met zaken als:
- wet- en regelgeving, 
- organisatie onderwijs
- personeel Exact
- afstemming inhoudelijke zaken tussen de vakken
- bijzondere gevallen binnen het VWO
- de doorgaande vwo-lijn tussen de brugklas en het eindexamenjaar
- examensecretaris vwo
- tweeTalig Onderwijs
- diverse activiteiten
- enkele kernteams en innovatieplannen
- NPO social/emotioneel

mailto:m.kleingunnewiek@osghengelo.nl


LEERLINGCOORDINATOR

Marije Rozema

kamer: 3.02
Mail: m.rozema@osghengelo.nl

Leerlingen zoeken contact met Marije als:

- ze (speciaal) verlof willen aanvragen

- de mentor hen doorverwijst

Marije zoekt contact met leerlingen als:

- ze ernstig overschrijdend gedrag vertonen

- ze ongeoorloofd absent

- op verzoek van de mentor

mailto:m.rozema@osghengelo.nl


Belangrijk
• Ziektemelding of ander geoorloofde afwezigheid:

- telefonisch naar receptie MCT
- tijdens tentamenweek naast bellen naar school, dringend verzoek om als 
ouder/verzorger ook een email naar leerling coördinator te 
sturen m.rozema@osghengelo.nl

• Inleveren handelingsdelen en PO’s
- Handelingsdelen moeten altijd afgerond worden met een
V(oldoende) of een G(oed)
- PO’s dienen uiterlijk op de deadline te worden ingeleverd, 
vaak zowel digital als op papier. Iedere dag die het PO 
later wordt ingeleverd kost de leerling punten op het uiteindelijke cijfer.

• Inhalen van toetsen tijdens de inhaalmomenten (z.s.m. na het maken van de 
toets) deze worden ingepland door ons als school
Alleen indien de afwezigheid geoorloofd was!

• Herkansingsmomenten: is de leerling afwezig tijdens het herkansingsmoment 
dan vervalt het recht op herkansing!

mailto:m.rozema@osghengelo.nl


Vakantieregeling + ontwikkeldagen

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022

2e Paasdag 18-04-2022

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaartsdag + 
vrijdag 26-05-2022 t/m 27-05-2022

Tweede Pinksterdag 06-06-2022

Zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022

Ontwikkeldagen

(leerlingen lesvrij*)

- donderdag 30 september

- vrijdag 1 oktober

- dinsdag 14 december

- maandag 28 februari

- vrijdag 3 juni

- woensdag 29 juni

* Deze dagen kunnen wel worden
ingezet voor bijv. het inhalen van 
gemiste tentamens, werken aan PO’s 
etc..

Schooljaar 2021/2022



Belangrijke data

Tentamenperiodes bovenbouw havo/vwo schooljaar 2021 - 2022
Tentamenperiodes

Periode Tentamenperiode Voor welke 
leerjaren?

Herkansingsmoment

1 Maandag 1 november – dinsdag 9
november

Gehele bovenbouw 
havo/vwo

Woensdag 1 december
vanaf het 5e uur

2 Donderdag 20 januari –vrijdag 28 januari Gehele bovenbouw h
avo/vwo

Donderdag 17 februari
vanaf het 5e uur

3 Donderdag 17 maart – vrijdag 25 maart 5havo, 6vwo Woensdag
13 april vanaf het 5e uur

3 Donderdag 24 maart – vrijdag 1 april 4havo, 4vwo en 
5vwo

Donderdag 21 april
vanaf het 5e uur

4 Maandag 13 juni – dinsdag 21 juni 4havo, 4vwo, 5vwo Donderdag 7 juli



Onderscheid SE en CE vakken
Schoolexamen vakken (SE vakken) zijn vakken/onderdelen die je afsluit voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)

Lichamelijke opvoeding (LO) 

Loopbaan oriëntatie (LOB)

Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

Wiskunde D (alleen op het VWO)

Maatschappijwetenschappen (alleen op het HAVO)

Natuur, leven en technologie (NLT)

Maatschappijleer

Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)

Profielwerkstuk (PWS)

Alle overige vakken worden afgesloten met een landelijk afgenomen Centraal Schriftelijk
Eindexamen (CSE). In dat geval vormen het SE en het CSE beiden een helft van het eindcijfer

'lettervakken'

'cijfervakken'

Deze drie vakken vormen
samen het combinatiecijfer

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



CSE - centraal schriftelijk examen

Het centraal eindexamen is dit jaar van:
Eerste tijdvak:

donderdag 12 mei tot en met maandag 30 mei
(let op: het hemelvaartsweekend valt tijdens het centraal eindexamen)

Blokdagen
Voorafgaand aan dit CE werken we rondom de meivakantie met blokdagen.
Blokdagen waarbij in dagdelen vakken gedurende drie uur de laatste examenoefeningen doornemen.

Blokdagen zijn van:

dinsdag 12 April tot en met vrijdag 22 April (voor de meivakantie) + maandag 9 en dinsdag 10 mei



Slaag-/zakregeling
Om te slagen moet je aan alle vijf voorwaarden voldoen
• Voorwaarde 1:

Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor de centraal schriftelijke eindexamens. 
Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CSE lager is dan een 5,5.

Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient men uit te gaan van 
het onafgeronde cijfer. Een leerling moet tenminste een 5,5 halen (het eerste decimaal moet een 5 zijn), 
daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,48 gehaald heeft, is per 
definitie gezakt.

• Voorwaarde 2:
De leerling moet voor het vak lichamelijke opvoeding (LO) van het gemeenschappelijk deel van het 
profiel 'voldoende' of 'goed' hebt behaald. (dit ronden we in het eindexamenjaar, voor de 
meivakantie af)

• Voorwaarde 3:
Het profielwerkstuk mag niet lager beoordeeld zijn dan met een 4,0
(dit ronden we in het eindexamenjaar (5havo of 6vwo) af)



Slaag-/zakregeling
Om te slagen moet je aan alle vijf voorwaarden voldoen
Daarnaast ben je geslaagd als:

• Voorwaarde 4 (een van de onderstaande drie opties binnen voorwaarde 4):
 al je eindcijfers 6 of hoger zijn

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

 Of:
- 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

• Voorwaarde 5:
* Kernvakkenregeling:
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één 5 (eindcijfer) behaald worden.



Slaag-/zakregeling
Om te slagen moet je aan alle vijf voorwaarden voldoen
Hoe ziet dit er dan precies uit op de cijferlijst?

Voorwaarde 4&5
SE
(schoolexamen)

CSE
(centraal
schriftelijk
eindexamen)

Eindcijfer
(heel cijfer)

6,3 4,7 5,5 = 6

7,2 8,0 7,6 = 8

5,1 5,8 5,45 = 5

6,2 8,2 7,2 = 7

… … …

Voorwaarde 1
Gemiddeld CSE = 6,68



De rekentoets
De leerlingen met Wiskunde als eindexamenvak
(ongeacht of dit wiskunde A of B is) hoeven geen aparte rekentoets te maken.

NB:
- Op het VWO is wiskunde een verplicht vak.

- Op de HAVO zijn er enkele leerlingen zonder het vak wiskunde, zij maken gedurende in het 
eindexamenjaar (5Havo) een aparte rekentoets. 



Het PTA en het examenreglement



Combinatiecijfer
Het combinatiecijfer is:

• Overgang 4e naar 5e leerjaar (havo en vwo) of overgang 5e naar 6e leerjaar (vwo): 
gemiddelde van maatschappijleer + CKV

• In het eindexamenjaar (5havo of 6vwo): 
het gemiddelde van maatschappijleer + CKV + het profielwerkstuk

De vakken tellen even zwaar mee en gelden gezamenlijk als één eindcijfer bij de 
overgangsregeling, maar ook op de eindlijst 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.

rekenvoorbeeld:

Vak cijfer afgerond
CKV 7,3 7
Maatschappijleer 5,8 6
Profielwerkstuk 7 7

Combinatiecijfer
= een 7



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

• Maandag 20 december eerste versie inleveren
(digitaal en op papier)

• Vrijdag 4 februari definitieve versie (digitaal en op papier)
• Presentatie-avond woensdag 9 februari 2022

• Profielwerkstukboekje (staat op de ELO)



Belangrijke data (vervolg)
• Profielwerkstukavond 5havo en 6vwo

Woensdag 9 februari 2022

• Monticoncert (eindexamenconcert) 5havo en 6vwo
Donderdag 31 maart 2022
(woensdag 30 maart eindexamenconcert 4mavo)

• Centraal eindexamen is van 
Donderdag 12 mei tot en met maandag 30 mei 2022

• Bekendmaking uitslag 1e tijdvak: woensdag 15 juni 2022

• Afname tweede tijdvak: maandag 20 tot en met donderdag 23 juni 2022

• Bekendmaking uitslag 2e tijdvak: vrijdag 1 juli 2022

• Diploma-uitreiking 5havo en 6vwo
Woensdag 6 juli 2022



Covid gerelateerd

NPO-gelden:
- Deficientieprogramma (verbeteringstraject) voor 4M, 5H, 5V en 6V
- Studie’bos’/Studie’plein’ 
- Begeleidingsuren
- (T)huiswerk@school
- Sociaal/emotioneel

Buitenlandse reizen

Slaag-/zakregeling

Hybride lesgeven

Zelftesten



KORTOM ….



Loopbaanoriëntatie

6vwo



Linda Veldhuis
l.veldhuis@osghengelo.nl
(Mail: maandag, dinsdag & donderdag)
Kantoor: 3.09

Loopbaanoriëntatie

mailto:l.veldhuis@osghengelo.nl


Studiekeuze
4 Fasen:

Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

Knoop doorhakken



Studiekeuze
Leerling

• Zelfreflectie 
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?

• Op pad gaan



Studiekeuze
Het Montessori College Twente

• LOB op het rapport
• Digitale opdrachten (Simulise)
• Op pad gaan

• Gesprekken

• Naslagwerken



Studiekeuze
Ouders

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/


Studiekeuze
Open dag -> bereid je thuis voor !

Waar kun je op letten?:
• Inhoud opleiding (vakken, boeken, etc.)

• Manier van lesgeven

• Sfeer

• Extra kosten?



Studiekeuze

Handige sites 

• www.studiekeuze123.nl

• www.startstuderen.nl

• www.studielink.nl

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.startstuderen.nl/
http://www.studielink.nl/


Studiekeuze
(Nog) niet studeren

• Werken

• Reizen

• (Verkorte) mbo-opleiding

• Oriëntatiejaar HvA – UvA

• Het vrije jaar (Vrije Hogeschool)

Tip: tussenjaarkenniscentrum.nl 



Inschrijven: vóór 1 mei!!!
(ivm studiekeuzecheck)

• Lotingstudie: vóór 15 januari
• Toelatingsstudie: zie site opleiding

Belangrijke data



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

HBO/WO: Studievoorschot

1. Leenmogelijkheid (max. 597,72 per maand)
a) Lening (max. 507,39 per maand)
b) Collegegeldkrediet (max. 90,33 per maand)

2. Studentenreisproduct
3. Aanvullende beurs (max. 403,17 per maand)

Meer info:
Donderdag 30 september webinar
https://duo.nl/webinar/

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp


Toch ‘verkeerd’ gekozen?

• Gesprek aanvragen met decaan opleiding 

• 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.studiekeuze123.nl

TIP: https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/

http://www.facebook.com/mctdecanaat
http://www.studiekeuze123.nl/
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/


BEDANKT
VOOR DE 

AANDACHT
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