
OUDERAVOND  
HARENS LYCEUM HAVO 5 

26 september 2017 



Programma van deze avond 

 
19.00 – 19.20 u Decanaat (Marion Bosma) 
    Wat en hoe na havo 5? 
 
19.25 u  Kennismaken met de mentor 
     informatie over eindexamenjaar  
   



Rooster   

 Via magister te raadplegen; rooster dagelijks 
bekijken; wijzigingen mogelijk i.v.m. bijv. ziekte 
docent. 

 Lessen en keuzelessen van 50 minuten; meeste 
vakken 3 uur per week. 

 Lesrooster wekelijks aanvullen tot 30 lessen met 
werklessen in studeercentrum of aansluiten in 
andere vakles (mits er plek is en docent akkoord). 

 Mogelijke knelpunten in het rooster. 
 i.v.m. keuzevrijheid en “kleine vakken” 
 



Lestijden 



Wat is er anders t.o.v. vorig jaar? 

 Meer jongere leerlingen in het gebouw. Leerlingen 
locatie Rummerinkhof ook aan de Kerklaan 

 In het zicht van de school mag niet meer worden 
gerookt door leerlingen en medewerkers. Dit geldt 
voor alle scholen van O2G2. 

 Smartphones tijdens de les opgeborgen in de tas of 
in telefoontassen voorin het lokaal. Mogen op 
aangeven van de docent in de les worden gebruikt. 
 
 
 



Uit het programma voor toetsing en afsluiting (1)  

 Schoolexamenboek (PTA) Havo 5  
 voor 1 oktober via site of magister te raadplegen 

 Toetsen 
 elke periode afsluiten met een toets 
 periode 4: examentraining 
 mondelinge toetsen, presentaties, discussies, practica 

zijn ook toetsmomenten met bijbehorende regelgeving. 
 

 Duur van de schriftelijke toetsen 
 Schriftelijke toetsen van: 90, 120 of 150 minuten 
(langzaam toewerken richting examenlengte) 



Uit het programma voor toetsing en afsluiting (2) 

 Afhandeling  van: 
 Profielwerkstuk 
 Bronvermelding, authentiek, plagiaat 

 Presentatie vrijdag  16 februari 2017 ‘s middags 

 PO’s (deadline; samenwerken) 

 Literatuur & literatuurdossier 

 



Voorbeeld uit programma voor toetsing en afsluiting 
(PTA) 

PTA 
4 

havo economie 

periode toets 
weeg- 
factor 

leerstofomschrijving 

4h SE 2016 - 2017 (S4h) 
1 

t1 1 1 Jong & Oud H1 t/m H6 

2 t2 1 1 Jong & Oud H7 t/m H9 

Vervoer H1 + H2 + Stencil Crisis 

3 t3 1 1 Vervoer H3 t/m H6 

Markt & Overheid H1 + H2 

4 t4 1 1 Markt & Overheid   

5 
havo 

SE 2017 - 2018 (S5h) 
5 t5 4 Europa 

Markt & Overheid, Vervoer(gedeeltelijk) 

6 t6 4 Verdienen en uitgeven 
Jong en Oud 

7 t7 4 Europa, Verdienen en Uitgeven, Markt en Overheid, Vervoer, Jong & Oud  

Opmerking:  

 
• 
 

 



 profielwerkstuk 
 bronvermelding, authentiek, plagiaat 

 product- en procesbeoordeling 

 presentatie vrijdag  16 februari 2018  ‘s middags 

 afronden LO, CKV (moet V of G zijn)   

 mondeling literatuur (in of rond einde van de 3e 
periode) 

 mogelijkheid tot het repareren van een onvoldoende 
voor maatschappijleer (in ruil voor herkansing P1) 

 

Uit het programma voor toetsing en afsluiting (3)  



 Combinatiecijfer bestaat uit: maatschappijleer, PWS en 
literatuur. Afgeronde cijfers optellen en delen door 3. 

 Voor elk onderdeel van het combinatiecijfer moet 
minimaal een 3,5 behaald worden. 

Uit het programma voor toetsing en afsluiting (4)  



 Het gemiddelde op de CSE-cijfers is minimaal 5,5 
 Eindcijfers 

 Alle vakken 6 of hoger 
 1X 5, overige vakken 6 of hoger 
 1x4, 2x5 of 4+5 met compensatie 

 Maximaal 1x5 voor Nederlands, Engels, wiskunde 
 Rekenexamen moet gedaan zijn 

 

Slaag-/ zakregeling 



Taal en rekenen 

 Rekenen  
 in H4 al een keer ingeroosterd geweest voor rekenexamen 
 Examen in januari, maart, herkansing in juni (na CSE) 
 voorlopig geldt: je moet het rekenexamen gedaan hebben, geen 

eisen gesteld aan cijfer 
 vervolgopleiding kan er wel naar vragen en cijfer is wel indicatie 

voor rekenniveau  
 gezakte kandidaten moeten rekenexamen opnieuw doen (max. 

nog 3 kansen) 
 oefenmateriaal in ELO magister 
  

 Taal 
 Geen apart examen voor taal. Niveaueisen zijn geïntegreerd 
 in examen Nederlands 
 
 



Begeleiding/contact met school 

 Mentor: eerste aanspreekpunt voor 
ouders/verzorgers en leerling 

 Vakdocent 
 Schoolarts GG/GD (Nance de Jong); heeft ook 

spreekuur op school 
 Topsportcoördinator (Gert van Haitsma) 
 Intern ondersteuningsteam (Ingrid Kleve/Karin 

Eikman; contact leggen loopt via de mentor) 
 Decanaat (Marion Bosma) 



Even aandacht voor: 

 Een zeven doet leven! 
 (bij)baantjes 
 Cijfers (en absentie) door ouders/verzorgers in te 

zien op magister (tot 18 jaar) 
 Examenjaar is een kort jaar. Centraal examen start 

op 14 mei 2018 
 Eindcijfer wordt berekend uit  

cijfers SE + CSE (50% - 50%). Afronding op heel 
cijfer 
 
 
 
 



Overstappen van H5 naar vwo5? 

Leerlingen die overstap overwegen moeten dit uiterlijk 15 
december 2017 bij mentor aangeven. 
  
Voorwaarden voor toelating tot vwo 5: 
- gemiddelde van behaalde cijfers voor het centraal 

schriftelijk eindexamen (CSE) is 6,8. 
- leerling heeft op de Havo de kernvakken en het 

rekenexamen met eindcijfer 6 of hoger afgerond. 
- op Havo heeft de leerling wiA of wiB gevolgd. 
- De leerling laat in een gesprek met mentor blijken een 

goede motivatie te hebben.  
- De lesgevende docenten uit Havo 5 zijn overwegend positief 

over de voorgenomen overstap.  



Enkele belangrijke data 

 Mentorspreekavonden week 48, week 6 
 Controle SE-cijfers 17 april 2018 
 Start CSE op  14 mei 2018 
 Uitslag eerste tijdvak 13 juni 2018 
 Uitslag tweede tijdvak 29 juni 2018 
 Diploma-uitreiking              week 27 of 28 



VRAGEN???? 



Taken mentor 

 Algemeen 
 vertrouwenspersoon, 

aanspreekpersoon,  
tussenpersoon. 

 Specifiek 
 coach bij 
 studie (-voortgang) 
 sociaal emotionele ontwikkeling 
 loopbaan-oriëntatie 



Mentor is coach bij: studie (-voortgang) 

 evalueren van de resultaten 
 adviseren bij het kiezen van keuzelessen 
 coachen bij het verwerven van 
 de noodzakelijke studievaardigheden 
 een adequate studiehouding 



Mentor is coach bij: 
sociaal emotionele ontwikkeling 

 naar volwassenheid 
 in relatie tot 
 leeftijdsgenoten 
 volwassenen in school 

 met aandacht voor de thuissituatie 
 in de context van maatschappelijke ontwikkelingen 



Mentor is coach bij: 
 loopbaan-oriëntatie 

 Ondersteund en voorzien van informatie door decanaat 
 Coaching door mentor 



Randvoorwaarden 

 Contactmomenten 
 Groepsbijeenkomsten 
 individuele gesprekken 

 Communicatie  
 in eerste instantie met de leerling 

 Registratie 
 Magister 
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