
Ouderavond
VWO 5 

schooljaar 2021-2022



Organisatie bovenbouw

Teamleider VWO: mevr. van Pelt-Kamphuis

↓

Leerlingcoördinator VWO: mevr. Verweij

↓

Coaches: mevr. T. van Aerde, dhr. Van Iersel, 

Mevr. A. Smulders-Mogutchikh



Rol leerlingcoördinator

• Eerste aanspreekpunt leerling-zaken

• Coördinatie absentie en verlof 

• Coachteam
• Overleg met zorgteam



Rol coach

• Coachgroep / klas / cluster

• Schakel tussen ouder – kind- school

• 1 x in de 2 weken coaching

• Begeleider CV (Cobbenhagen 

Vaardigheden) en helpen bij 

invullen wst-uren (35 uur totaal)

• LOB: studiekeuze in vwo-5 



Cobbenhagen Vaardigheden

• Gericht op hoger onderwijs

• Bevorderen eigenaarschap

• Aandacht voor mondiale ontwikkelingen

• 6 competenties van Deep Learning

karakterontwikkeling (character); Burgerschap 

(citizenship); samenwerking (collaboration); 

communicatie (communication) creativiteit 

(creativity); kritisch denken (critical thinking)





Workshoptijd

• Meer zelfstandigheid

• Vakdocenten van de 3-uurs vakken 

begeleiden ingeroosterde wst-uren. 

• In totaal ca.10 wst-uren ivm uren-

norm. (35 uur, na herfstvakantie)

• Werken aan doelen en vaardigheden.



Schoolafspraken
• Ziekte:

• Vóór het eerste lesuur telefonisch afmelden of via 

magister kunt u uw kind ziekmelden. (dit zal elke dag 

moeten gebeuren)

• “Gele kaart” ondertekend door ouders inleveren bij 

receptie direct bij terugkeer.

• Verlof: (tandarts, dokter, etc.)

• Vooraf “gele kaart” ondertekend door ouders en  

leerlingcoördinator, inleveren bij de receptie.

• Ongeoorloofd absent:

• 1 uur spijbelen is 2 uur inhalen. Afspraak gaan maken 

met de leerlingcoördinator.

• Tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor schoolse zaken. 



• Ziek naar huis: 

• melden bij de leerling-coördinator, er zal 

altijd naar huis gebeld worden.

• Te laat:

• Eerstvolgende schooldag om 8.00 uur 

melden

Afspraken ziekte bij S.E. (school examen) 

vóór de toets melden, verdere regelingen zie het 

PTA (altijd voucher inleveren)



Examen = 

schoolexamen + centraal schriftelijk

50% 50%

V5 en V6 april/mei V6



Het schoolexamen staat beschreven in het 

PTA (programma van toetsing en afsluiting) 

te vinden op de website vanaf 1 oktober. 

• Schriftelijke toetsen 

• Praktische opdrachten 

• Handelingsdelen (v-g)

• Herkansingsregeling



• De leerlingen krijgen aan het einde van het jaar een 

advies over de overgang.

• Gedurende het jaar wordt door de vakdocenten

feedback gegeven over hun vak op basis van 

formatieve en summatieve beoordelingen. Deze 

input wordt gebruikt voor het overgangsadvies.

• Een leerling mag nog niet eerder een negatief

overgangsadvies of toelatingsadvies hebben 

gekregen. Indien dit het geval is, is het besluit van 

de overgangsvergadering bindend.

• Een leerling moet in ieder geval voldaan hebben 

aan alle verplichtingen zoals beschreven in 

het PTA voor een positief advies(dus geen Onvoldoende 

voor LO of gemiste toetsen)



Examen eisen

Slaag-zakregeling Examen 2023

- 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



COVID-19
• Bij klachten en niet gevaccineerd: School 

informeren;

thuisblijven en afspraak maken bij GGD voor 
PCR-test. 

Bij negatieve uitslag weer naar school, Bij 

positieve uitslag advies GGD volgen. 
• Bij klachten en gevaccineerd volstaat een 

zelftest. Indien negatief naar school, indien 
positief dan bellen naar de GGD voor advies

• Nauw contact met besmet person, contact 

opnemen met GGD. 5 dagen quarantaine en
na dag 5 pcr test.



Beroepen-dag

- Dinsdag 19 oktober

- Decaan mevr. Carti

(carti.r@2college.nl) 



Vragen?


