
ALGEMENE OUDERAVOND 
ATHENEUM 5 

Harens Lyceum, september 2017 



Programma 19:00 – 20:00 uur 

 
Kennismaking met de mentor 
Algemene inleiding atheneum 5 
 PTA atheneum 5  
Op website en in Magister voor 1oktober

   



 



Start schooljaar 

 Lessen 50 minuten; meeste vakken 3 uur per week 

 Keuzeles wo3 : wekelijks kiezen 

 Projectband do  

 CM/EM: voorbereiden rekenexamen; werken aan PO's 

 NG/NT: O&O; practica BI, SK, NA 

• Lesuitval: mogelijkheid om te werken in 
studeercentrum 

 

 





Rooster 

 Via magister te raadplegen 
 Rooster dagelijks bekijken; wijzigingen mogelijk 

i.v.m. ziekte docent bijvoorbeeld 
 Springpauzes 
 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 

Presentator
Presentatienotities
Vanwege grote aantallen Havo4 bij onderbouw pauzes



Hoe ziet het schooljaar er uit? 

 

 Schooljaar verdeeld in 4 perioden 
• Elke periode afsluiten met toetsweek 
• Maximaal 2 toetsen per dag 

 mondelinge toetsen, presentaties, discussies, practica 
zijn ook toetsmomenten met bijbehorende 
regelgeving. 

 
 



Schoolexamen begint (soms) in klas 5 

zie PTA (wat telt mee voor schoolexamen?) 
vakken met alleen schoolexamen (SE): 
  lo/mij.leer/ckv/bsm/inf/o&o/wi-d 
overige vakken SE+Centraal Examen (CE) 
  Eindcijfer=(SE+CE)/2 
NB: 
•  In Atheneum 4 wordt MA afgesloten. 
•  M.i.v. In A5 wordt  

 CKV afgesloten (na 4 periodes) 



Beoordelingen 

 toetsen (mondeling en schriftelijk): cijfer 
 praktische opdrachten (PO): cijfer 
     niet herkansbaar 

 Voortgangstoetsen tellen mee voor de overgang naar A6 
 SE-toets telt mee voor schoolexamen  

 

 handelingsdelen bij  LO en CKV  
 voldoende/goed (V/G) 
 niet akkoord  (NA) 

        



Tijdsverlenging bij toetsen 

 nieuw 

Als leerlingen recht hebben op tijdsverlenging is de duur van de tijdsverlenging:  
Tijdsduur toets Aantal minuten tijdsverlenging 
45 minuten + 10 minuten 
60 minuten + 10 minuten 
75 minuten + 15 minuten 
90 minuten + 20 minuten 
120 & 150 minuten + 30 minuten 

 



Inhalen /herkansen 

 Nieuw: gemiste toetsen (met geldige reden) inhalen 
via vakdocent. Gaat niet meer ten koste van 
herkansing. 
 

 Nieuw: 2 mogelijkheden om te herkansen: 
 Her na toetsweek 3 (1 toets uit P1,2 en 3) 
 Her P4 

Presentator
Presentatienotities
Inhalen betekent niet meer geen herkansing!



PTA economie 

PTA 5 vwo economie 
periode toets 

weeg- 
factor leerstofomschrijving 

5v SE 2017 - 2018 (kA5) 
1 t1 1 Economische Crisis H1 en H2 

Levensloop H5 

2 t2 1 Economische Crisis H3 en H4 
Levensloop H2 en H4 

3 t3 1 Economische Crisis H5 t/m  H7 
Levensloop H6 en H7 

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

 
4 t4 1 Marktgedrag H2 t/m H4 en Vraag en Aanbod H2, H3, 

H5 
Levensloop H1 en H3 
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Bevordering na P3 

 
• 8 en 9 mei overgangsvergadering 

 
• na 8 mei werken aan stof atheneum 6 en eventueel  

reparatietraject voor sommige leerlingen. 
 

• cijfers (en absentie) in te zien door ouders in 
magister 

 



Overgangsregeling 

Aantal tekorten Bevorderd naar Gemiddelde score op alle 
vakken 

0-1 Atheneum 6 n.v.t. 

2 Atheneum 6 ≥ 6.0 

3 in 2 vakken Atheneum 6 ≥ 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. 

 



Bespreekzone 

 Uitgangspunt: 
 is leerling kansrijk in het volgende leerjaar? 
 
Wanneer de leerling kansrijk wordt geacht dan wordt er 
een “reparatietraject” aangeboden.   
Afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 

 Uitzonderlijke omstandigheden 
 



Kantine in bedrijf 



Profielwerkstuk  

 
 In Atheneum 5 wordt gestart met het PWS 
 Voor Technasium leerlingen onderdeel van O&O 

(PWS is niet herkansbaar) 
 

 Presentaties in Atheneum 6; wordt beoordeeld 
met cijfer. Onderdeel van het combinatiecijfer bij 
examen. 
 (mij.leer, anw, pws en literatuur) 

Presentator
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Combinatiecijfer: PWS, 



Rekentoets 3F 

 In totaal 4 kansen: 
1. A5 januari 
2. A6 nog 3 kansen 

 
 Rekentoets: onderdeel van de kernvakkenregeling”. 
 (maximaal 1x5 voor NE, EN, WI of Rekenen) 
 (telt niet meer voor compensatie) 
 
 
 



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 



Vragen? 


	ALGEMENE OUDERAVOND ATHENEUM 5
	Programma 19:00 – 20:00 uur
	Dianummer 3
	Start schooljaar
	Dianummer 5
	Rooster
	Lestijden
	Hoe ziet het schooljaar er uit?
	Schoolexamen begint (soms) in klas 5
	Beoordelingen
	Tijdsverlenging bij toetsen
	Inhalen /herkansen
	PTA economie
	Bevordering na P3
	Overgangsregeling
	Bespreekzone
	Kantine in bedrijf
	Profielwerkstuk 
	Rekentoets 3F
	Begeleiding
	Vragen?

