
OUDERAVOND  
HARENS LYCEUM HAVO 4 

20 september 2017 



Programma (20.00 - 21.00) 

doel van de avond: 
 
 kennismaking met de mentor 
 informatie verstrekken over havo 4, 

inclusief alg. informatie uitwisseling 



Start schooljaar 

 mentorgroep ≠ klas. Is anders dan in onderbouw  

 lessen minder in klasverband én meer in clustergroepen 

 korte terugblik op introductieprogramma. Wat deden 

de leerlingen?  

 op do. start lessen. Werkschema’s en vakinfo. van 

verschillende vakken voor leerlingen in magister te 

vinden 

 

 



In het zicht van de school mag niet 
meer worden gerookt!!  



Hoe ziet schooljaar er uit? 

• schooljaar niet meer verdeeld in 4 
perioden 

• toetsen van verschillende lengte hele jaar 
door. Geen toetsweken tijdens schooljaar. 
Gemiste toetsen inhalen via vakdocent. Wel 
toetsweek aan het eind van het jaar.  

• 8 en 9 mei overgangsvergaderingen 
• na 8 mei werken aan stof havo 5 en event. 

reparatietraject voor sommige leerlingen. 
• cijfers (en absentie) in te zien door ouders 

in magister 
 



Rooster 

 via magister te raadplegen 
 rooster dagelijks bekijken; wijzigingen mogelijk ivm 

bijv. ziekte docent 
 springpauzes 
 toetsmomenten in lesrooster zichtbaar.  
 lesrooster wekelijks aanvullen tot 32 lessen met 

werklessen in studeercentrum of aansluiten in andere 
vakles 

 lestijden (volgende dia); soms andere tijden vanwege 
combilessen in studeercentrum of met MLG 
 

 



Lestijden havo 4 

1e uur  8.30- 9.20 
 (pauze) 

2e  uur        9.40-10.30 

3e  uur       10.30-11.20 

 (pauze) 

4e  uur       11.50-12.40 

5e  uur       12.40-13.30 

 (pauze) 

6e  uur       13.45-14.35 

7e  uur       14.35-15.25 

8e  uur       15.25-16.15 

 



Schoolexamen begint (soms) in klas 4 

 zie PTA (wat telt mee voor schoolexamen?) 
 vakken met alleen schoolexamen (SE): 
 lo/mij.leer/ckv/bsm/inf/o&o 
 overige vakken SE+Centraal Examen (CE) 
 ckv wordt in jaar 4 afgerond 
 ckv vormt in H5 samen met mij.leer, literatuur 

en profielwerkstuk het combinatiecijfer 
 eind Havo 4 één herkansing over SE-toets 



Beoordelingen 

 toetsen (mondeling en schriftelijk) 
 cijfer 
 praktische opdrachten (PO) 
 cijfer 
 handelingsdelen bij  LO:   

 voldoende/goed (V/G) 
 niet akkoord  (NA) 

        



Voorbeeld blz. PTA 

PTA 4 havo Nederlands 

toets aard duur 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

(min.) 4h SE 2017 - 2018 (kH4) 
t1 schriftelijk 75 1 recensie schrijven 

t2 schriftelijk 45 1 taal 

t3 schriftelijk 45 1 leesvaardigheid 

t4 mondeling 1 discussie 

** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's. 

t5 mondeling 1 presentatie literatuurgeschiedenis 

t6 schriftelijk 45 1 leesvaardigheid 

5 havo 

SE 2018 - 2019 (kH5) 
t9 schriftelijk 75 4 schrijfvaardigheid 

t10 mondeling 2 discussie 

t11 schriftelijk 75 2 leesvaardigheid 

Opmerking:  



Rekentoets 3F 

 rekentoets is verplicht voor alle leerlingen 
 stand van zaken sept. 2017: er is nog niet 

besloten of in 2018/19  de rekentoets voor havo 
meetelt in slaag/zakregeling; afgelopen jaren 
telde rekentoets niet mee, moest wel gedaan zijn 

 in januari eerste keer examen (in totaal 4 kansen) 
 in magister cursus “rekenen bovenbouw” 
 www.taalenrekenen.nl ; www.rekenbeter.nl  

 

http://www.taalenrekenen.nl/
http://www.rekenbeter.nl/


Van havo 4 naar havo 5     (1) 



Van havo 4 naar havo 5     (2) 

• bespreekzone  
- Is de leerling kansrijk of niet? 
- Kansrijk?  Reparatietraject – schriftelijk 

vastgelegd. 
 

• uitzonderlijke omstandigheden  
 
• overgangsvergaderingen op 8 en 9 mei 2018 



Begeleiding 

 mentor: eerste aanspreekpunt voor leerlingen 
en ouders 

 vakdocent 
 decanaat (Marion Bosma) 
 schoolarts (Nance de Jong) 
 topsportcoördinator (Gert van Haitsma) 
 intern ondersteuningsteam (Ingrid Kleve) 



De uitwisseling 

• onderdeel van het programma van havo 4 
• week voor de herfstvakantie (soms op 

zaterdagmorgen 21/10  terugkeer) 
• leerlingen gaan zo veel mogelijk in mentorgroep 

weg, maar lukt niet 100% 
• in week van 19 maart terugkomweek 
• gedoubleerde leerlingen en ex-tl4 leerlingen 

kunnen mee als er plek is, maar hoeven niet mee. 
Dan vervangend programma. 

• di. 3 oktober info. avond uitwisseling per 
bestemming 

 
 



Oudercommissie Kerklaan  

 onderbouw en bovenbouw vertegenwoordiging 
 Aplus heeft aparte oudercommissie 
 is klankbordgroep/denktank 
 voor de Kerklaan in het algemeen, niet voor eigen 

kind 
 ongeveer 3 keer per jaar ‘s avonds 
 enkele vacatures 
 aanmelden via mentor (mailadres even doorgeven) 

 



Vragen???? 
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