
ALGEMENE OUDERAVOND 
ATHENEUM 4 

Harens Lyceum, september 2017 



Even voorstellen….. 



Programma 

19.30 – 20.30 uur  
 
Kennismaking met de mentor 
Algemene inleiding over de bovenbouw 
Globale informatie over de uitwisselingen 
(zie brief Jakob Boetje) 
   



Start schooljaar 

 Start schooljaar: Introductieprogramma 

 Verspreid door docenten: Werkschema’s in magister 

 Aandacht voor: schoolexamenboek (via website en 

magister te raadplegen; vóór 1 oktober klaar) 

 



Rooster 

 Via magister te raadplegen 
 Rooster dagelijks bekijken; wijzigingen mogelijk 

i.v.m. ziekte docent bijvoorbeeld 
 Springpauzes 
 Toetsmomenten in lesrooster zichtbaar.  
 Lesrooster wekelijks aanvullen tot 32 lessen met 

werklessen in studeercentrum. 
 Lestijden (zie volgende dia); soms andere tijden 

vanwege combilessen in studeercentrum of met MLG 
 
 

 



Lestijden Atheneum 4 

1e uur      8.30- 9.20 

2e  uur     9.20-10.10 

 (pauze) 

3e  uur       10.30-11.20 

4e  uur       11.20-12.10 

 (pauze) 

5e  uur       12.40-13.30 

6e  uur       13.30-14.20 

 (pauze) 

7e  uur       14.35-15.25 

8e  uur       15.25-16.15 

 



Kantine in bedrijf 



 







Hoe ziet schooljaar er uit? 

•Schooljaar niet meer verdeeld in 4 
perioden 
•Toetsen van verschillende lengte hele jaar 
door. Toetsen inhalen via vakdocent. 
•8 en 9 mei overgangsvergaderingen! 
•Daarna werken aan lesstof Ath.5 en event. 
reparatietraject voor sommige leerlingen. 
•Toetsweek einde schooljaar. 
•Cijfers (en absentie) in te zien door ouders 
in magister 



Schoolexamen begint in klas 4 
 Schoolexamen (examendossier) 
 Centraal Examen 
 Voor vakken met SE en CE geldt: 

Eindcijfer=(SE+CE)/2 
 
NB: 
 In Atheneum 4 wordt MA afgesloten. 
 In Atheneum 5 wordt CKV met een cijfer (!) 

afgesloten.  



Voorbeeld bladzijde PTA 



Beoordeling 

Toets Cijfer 

Praktische Opdrachten (PO) Cijfer 

Handelingsdelen  

 bij LO: Voldoende/Goed (V/G) 
  Niet Akkoord  (NA) 

 

        



Overgangsregeling 

Aantal tekorten Bevorderd naar Gemiddelde score op alle 
vakken 

0-1 Atheneum 5 n.v.t. 

2 Atheneum 5 ≥ 6.0 

3 in 2 vakken Atheneum 5 ≥ 6.0 
 

Aanvullend: 
- Er mag maximaal 1 tekort zijn voor de kernvakken Nederlands,      
Engels en wiskunde 
- Eindbeoordeling voor LO is een V (voldoende) of G (goed) 
- Van de deelvakken Cambridge, Universitaire Modules en 

Cultuur en Wetenschap (C&W) telt slechts een vak mee bij de 
berekening van de gemiddelde score op alle vakken. 

 



Bevordering naar Atheneum 5 

- 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; maandelijks spreekuur KL) 
 Topsportcoördinator (Gert Haitsma)  
 Interne ondersteuning (Ingrid Kleve) 
 Vertrouwenspersoon 



De uitwisseling 

• Week voor de herfstvakantie (soms op 
zaterdagmorgen 21/10 terug) 

• Zo veel mogelijk in mentorgroepen, maar lukt niet 
100% 

• In week van ……. tegenbezoek 
• Gedoubleerde leerlingen kunnen alleen mee als er 

plek is, maar hoeft niet. 
 
 



Vragen? 
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