
Informatie
Havo 4 

schooljaar 2021-2022



Teamleider Bovenbouw

Mevrouw van Pelt-Kamphuis

Leerlingcoördinator Havo

Mevrouw Smulders-Mogutchikh



Rol Leerlingcoördinator

• Aanspreekpunt leerlingzaken

• Coördinatie absentie en verlof

• Overleg met coachteam

• Overleg met zorgteam



• Mevrouw Holthuizen

• Mevrouw Snel

• Mevrouw Geboers

• Mevrouw van Boxtel

• Meneer van de Ven

• Meneer Panjoel

• Meneer Martens

• Meneer Busscher

• Meneer Kamp

Coaches havo 4



Rol coach

• Minimaal 1x per 2 weken coachgesprek

• Schakel tussen ouder – kind- school

• 1 uur in de week coachuur --> dagstart

• Begeleider Cobbenhagen Vaardigheden

• LOB: studiekeuze





• Gericht op hoger onderwijs

• Bevorderen eigenaarschap

• Aandacht voor mondiale ontwikkelingen

• 6 competenties van Deep Learning

met name  

planning; samenwerking ;communicatie

Ontwikkeling wordt besproken met de coach



lesuren

• 35 lesuren zijn verplicht

• Niet alle uren standaard ingeroosterd

• Uren aanvullen in overleg met coach 

(roosterposter). 

Dit zijn workshoptime uren.

• Zelfstandig werken in 028, indien 

mogelijk is er een vakdocent aanwezig.



• Ziekte:

• Vóór het eerste lesuur telefonisch of via magisterapp 

afmelden

• “Gele kaart” ondertekend door ouders inleveren bij 

receptie bij terugkeer

• Verlof: (tandarts, dokter, etc.)

• Vooraf “gele kaart” ondertekend door ouders inleveren 

bij leerlingcoördinator

Achteraf wordt geen verlof toegekend.

• Ongeoorloofd afwezig: 1 uur missen is 2 uur inhalen. 

Leerling maakt hierover afspraak met 

de leerlingcoördinator.

• Tot 17.00 uur beschikbaar zijn voor school.



• Ziek naar huis:

• melden bij de leerling-coördinator

• Te laat:

• Eerstvolgende schooldag om 8.00 uur 

melden. Bij niet melden wordt dit verdubbeld

Afspraken ziekte bij S.E. 

vóór de toets melden, verdere regelingen zie het PTA 

(altijd voucher inleveren). Indien niet akkoord 

contact opnemen met de examencommissie. 

Voorzitter de heer van de Spijker



TTO: niet-examenvakken in het Engels:

Cambridge English, LO, Global Perspectives, 

CKV

• Internationale projecten gericht op de 

Bovenbouw (uitwisselingen, deelname aan 

excursies etc.)

Technasium: het vak O&O

Projectmatig werken in groepen, afsluiten in H5 

met een schoolexamen (geen centraal 

schriftelijk)

TTO + Technasium



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 (o-v-g)

• Herkansingsregeling



Havo 4
Periode 1:
• Alleen SE onderdelen voor vakken die dit jaar worden 

afgerond (LEF, CKV) en ook BSM en O&O
• Formatieve toetsen en metingen tijdens het 1e uur van het 

coachuur. Bij toets van 60 minuten start om 8.15 uur.

Periode 2: 
• Formatieve toetsen en metingen tijdens het 1e uur van het 

coachuur. Bij toets van 60 minuten start om 8.15 uur.
• SE week einde schooljaar (herkansing in havo 5)

Havo 5 schooljaar 2022-2023
2 SE weken met herkansingsmogelijkheden en mogelijkheden 
tot keuze voor het maken van de toetsen tijdens het eerste of 
tweede moment van aanbieden.



• 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)



Slaag-zakregeling Examen 2023

- Gemiddelde van CSE 5.5

- Maximaal één 5 in eindcijfer (SE + CSE) 

van de kernvakken (Ne, En, Wi)

- Maximaal 2x5 óf 1x4 en 1x5 in de 

eindcijfers

- Gemiddeld eindcijfer 6.0

- Combinatiecijfer (CKV, LEF, ML, pws) telt 

als compensatiepunt

Schoolexamen rekenen is geen onderdeel 

van de slaag-zakregeling



Maatwerkdiploma

Leerlingen hebben aangegeven een 

maatwerktraject te willen volgen tijdens het 

LOC-gesprek of bij de coach.

Op 4 oktober beslissen de vakdocenten van 

onder- en bovenbouw of de leerlingen die 

aangegeven hebben dit te willen, het 

maatwerktraject mogen starten.

Meer informatie via de website op de 

powerpoint van vorig jaar klas 3 en het 

maatwerkdocument



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.



Culturele en Kunstzinnige 

Vorming (CKV)
• Mogelijkheid om via school abonnementen te

kiezen waarbij activiteiten al gekozen zijn.

• Uiterlijk vrijdag de brief die is meegegeven

inleveren met eventuele keuze!



Vragen?

Knoppencursus KED-

portal: lokaal 028


