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Teamleider Bovenbouw

Mevrouw van Pelt-Kamphuis

Leerlingcoördinator Havo

Meneer Busscher



Rol Leerlingcoördinator

• Eerste aanspreekpunt leerlingzaken

• Coördinatie absentie en verlof

• Overleg met coachteam

• Overleg met zorgteam



• Mevrouw Coenradi

• Mevrouw Intven

• Mevrouw Jaegers-Blaas

• Meneer van den Hout

• Meneer van de Spijker

Coaches havo 4



Rol coach

• Minimaal 1x per 2 weken coachgesprek

• Schakel tussen ouder – kind- school

• 1 uur in de week coachuur

• Begeleider Cobbenhagen Vaardigheden

• LOB: studiekeuze



• Ziekte:

• Vóór het eerste lesuur telefonisch afmelden

• “Gele kaart” ondertekend door ouders 

inleveren bij receptie direct bij terugkeer

• Verlof: (tandarts, dokter, etc.)

• Vooraf “gele kaart” ondertekend door 

ouders inleveren bij leerlingcoördinator

• Achteraf wordt geen verlof toegekend

• Spijbelen: 1 uur spijbelen is 2 uur inhalen. 

Afspraak gaan maken met 

de leerlingcoördinator.



Tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor school.

Dit betekent rekening houden met

bijbaantjes dat deze niet voor 17.30 uur 

beginnen.

Afspraken ziekte bij S.E. 

vóór de toets melden, verdere regelingen 

zie het PTA (altijd voucher inleveren)



Aandacht voor vaardigheden tijdens 

vaklessen en activiteiten gericht op HBO en 

samenleving:

- Karakterontwikkeling

- Samenwerking

- Kritisch denken

- Communicatie

- Creativiteit

- Burgerschap

Ontwikkeling wordt besproken met de 

coach



Examen = 

schoolexamen + centraal schriftelijk

50% 50%

H4 en H5 april/mei H5

Schoolexamen rekenen: alleen voor leerlingen 

zonder Wiskunde in het pakket. Toets dient 

gemaakt te worden. Cijfer telt niet mee in de

examenuitslag.



Het schoolexamen staat beschreven in het 

pta (progamma van toetsing en afsluiting) te 

vinden op de website vanaf 1 oktober. 

• Schriftelijke toetsen

• Praktische opdrachten

• Handelingsdelen (v-g)

• Herkansingsregeling



• Maximaal twee cijfers lager dan 6, 

waarvan ten hoogste één 4 

• Maximaal één vijf voor Nederlands, 

Engels, wiskunde 

• Gemiddelde van alle jaarrapport-

cijfers niet lager dan 6,0 

• Een 3 is niet toegestaan 

• Het combinatiecijfer (ckv, lb) telt 

maximaal als 1 compensatiepunt

• Voldaan aan alle verplichtingen zoals 

beschreven in het PTA (dus geen Onvoldoende 

voor LO of gemiste toetsen)



Slaag-zakregeling Examen 2022

- Gemiddelde van CSE 5.5

- Maximaal één 5 in eindcijfer (SE + CSE) 

van de kernvakken (Ne, En, Wi)

- Maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5 in de 

eindcijfers

- Gemiddeld eindcijfer 6.0

- Schoolexamen rekenen is geen 

onderdeel van de slaag-zakregeling



Maatwerkdiploma
Leerlingen die denken iets extra’s aan te kunnen omdat 

ze uitzonderlijk goed zijn in een vak kunnen in dat vak 

eerder examen doen. (zie ook op de site onderwijs –

gepersonaliseerd onderwijs – maatwerk Cobbenhagen)

Wat houdt het in:

Examen doen in het voorexamenjaar.

Geen extra herkansing op het examen.

Zelfstandig kunnen werken

Niet altijd ingeroosterde lessen

Op 21 september beslissen de vakdocenten van onder-

en bovenbouw of de leerlingen die aangegeven 

hebben dit te willen, het maatwerktraject mogen 

starten.



COVID-19

• Bij klachten thuisblijven, GGD bellen 

voor advies en school informeren

• Langere tijd afwezig: maatjessysteem 

met leerling op school, loopt via leco

• Indien opnieuw lockdown: volledig 

digitaal met teams. Op school voor 

kwetsbare leerlingen en voorrang 

brugklassen en examenklassen



Vragen

Indien u naar aanleiding van deze 

informatie vragen heeft, kunt u met de 

coach contact opnemen.


