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Even bijpraten
➤ FOTO’s beachbal



Welkom bij Gradua!
Huiswerkbegeleiding in school?

• Gradua biedt vele verschillende vormen van huiswerkbegeleiding binnen school. 
• We zijn enthousiast, denken mee, geven opbouwende feedback en beschouwen 

fouten als leermomenten. 
• Daarnaast staan we voor persoonlijke aandacht en wordt het aanbod altijd 

afgestemd op het tempo en het niveau van de leerling. 



VOOR WIE? 

LEERLINGEN DIE:

Nog onvoldoende studievaardigheden hebben

Het lastig vinden om na een hele dag school nog huiswerk te maken

Moeite hebben om zelfstandig aan de slag te gaan

Gemakkelijk afgeleid raken 

Te weinig discipline of motivatie hebben

Moeite hebben om de stof te begrijpen 



AANMELDEN 

VIA DE WEBSITE VAN GRADUA: www.gradua.nl

Folders liggen op school!



Maatregelen i.v.m. corona
 1,5 m afstand tot medewerkers, leerlingen 

onderling geen afstand

 Handen wassen (handalcohol) bij 
binnenkomst in lokaal

 Niet naar school als je klachten hebt en test 
aanvragen

 Achterstanden door Corona? 
Bijspijkermogelijkheden in school (gratis 
door subsidie). Informatie volgt



Corona-regels
➤ Docent niet op school

➤ Les via Zoom (neem device mee!)
➤ Kan in lokaal, maar mag ook elders 

les volgen

➤ Leerling niet op school
➤ Les via Zoom (alleen instructie!)
➤ Vragen via mail



Leerlingbegeleiding HAVO 4
Thijmen Brinkhuis mentor

Jonathan Dag mentor

Mehdi Mossaouir mentor

Jentina Ardesch teamleider 

Karin Reijmer ondersteuningscoördinator

Marjorie Steentjes Leerling begeleider

Peter van der Heijden counselor

Tineke de Boer counselor

Ewa Czachur dyslexiecoach

HAVO docententeam



Ons (en uw) doel:

Zorgen dat uw kinderen hun 

diploma  halen

en

Vaardig hun toekomst ingaan



Tweede Fase



Zelfstandigheid
• Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en 

eigen verantwoordelijkheid

• Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen 

• HACO lessen

• HAVO 5: profielwerkstuk (80 slu)



Vinger aan de pols
• Startgesprekken met mentor

• Spijbelen & te laat komen

• Magister: cijfers en absentiegegevens

• Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

• Inventarisatie werkhouding in de week voor de 
herfstvakantie. Indien nodig contact.



KOM-gesprekken
 Gesprek tussen Kind-Ouder-Mentor

 i.p.v. 10 minutengesprek ouder-mentor

 Terugblik afgelopen periode en vooruitblik (doelen rest 
schooljaar)

 Leerling verzamelt zelf informatie en bereidt gesprek samen 
met de mentor voor 



Kenmerken Tweede Fase

• Profiel gekozen (CM, EM, NG, NT)

• Zelfstandig werken en plannen

o PTA (plan van toetsing en afsluiting)

o Studiewijzers

o Grotere hoeveelheden stof in schoolexamentoetsen

• Vroeg beginnen met examenstof

o Opbouw examencijfer start in HAVO 4



Vakkenpakket
• Algemeen deel

• Profieldeel
o C&M
o E&M
o N&G
o N&T

• Vrij deel
o 1 of 2 examenvakken

• module



Vrije deel
• Tenminste 1 volledig examenvak

• Wisselen van keuzevak:
o Tot einde blok 1
o Als er plaats is in het cluster en past in het rooster
o Gesprek met decaan en schriftelijke toestemming 

ouders

• Laten vallen extra keuzevak:
o Einde blok 2 
o Gesprek met decaan en schriftelijke toestemming 

ouders



Havisten Competent (HaCo)
• Diverse projecten (bv. LOB, stage, onderzoek)

• Vaardigheden centraal:
o Sturen eigen leerproces

o Ontwikkelen beroepshouding

o Informatievaardigheden

o Probleemoplossend werken

o Samenwerken



HaCo stage
• 30 november en 1 en 2 december

Doel:
• Een beter beeld krijgen van één of meerdere beroepen

• Leren om zich aan te passen aan andere omstandigheden

• Kennismaken met het arbeidsproces: leren van ervaringen

• Bewuster een geschikte vervolgstudie kunnen kiezen



Vakondersteuning
• Mediatheek
• Vakondersteuningsuren (Do, 1e uur) Ne, wi, eco, na, 

sk
• Intekenen via Magister

Kenmerken:
• Actieve deelname vereist
• Zelfde status als gewone les



Herfstschool

Subsidie aangevraagd voor het bieden van extra inhaal- en of 
ondersteuningsprogramma’s

➤ Werken samen met het huiswerkinstituut Gradua

➤ Start op 3 momenten in het jaar:

 Oktober – voor lln waarvan bij is gebleken dat er het 
afgelopen schooljaar (i.v.m Corona) achterstanden 
opgelopen hebben

 April - voor het geven van examentraining aan lln H5 en V6 
deels in de meivakantie

 Juni – voor leerlingen in alle schooljaren die op doubleren 
staan



Toetsing (1)

• Verschillende toetsvormen:

o KT = kennistoets
o SET = schoolexamentoets
o PO = praktische opdracht

• Examendossier: in beheer leerling



Toetsing (2)

• 4 blokken 

• Aan het einde van ieder blok een afsluitende 
toetsweek
o Voor vrijwel ieder vak een SET
o Tijdens toetsweek lesvrij

• Gedurende het blok: KT’s en PO’s

• Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen



Herkansingen

• Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2

• Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4

• Inhalen gemiste SET: z.s.m. in overleg met docent. 
Na blok 4 op inhaaldag.

• Ingehaalde SET kan niet herkanst worden



Berekening overgangscijfer H4

• Gemiddeld blokcijfer (GB) en PO cijfer (indien van 
toepassing) bepalen overgangscijfer

• Standaard weging GB : PO = 4 : 1

• Details in boekje (p. 11 & 12)

• Gemiddeld blokcijfer en gemiddeld PO cijfer gaan 
mee naar H5



Bevorderingsregels
Bevorderd:
• LO, HACO, module: voldoende of goed
• Daarnaast is voldaan aan:

• In bespreking: bij één voorwaarde tekort
• In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi

Onvoldoendes Compensatiepunten
geen 0 of meer
1X5 (4,5-5,4) 0 of meer
1X4 (3,5-4,4) 2 of meer
2X5 (4,5-5,4) 2 of meer
1X5 (4,5-5,4) en 1X4 
(3,5-4,4)

3 of meer



Vak afgesloten in HAVO 4

• Maatschappijleer 

• CKV 

• Resultaat telt mee in HAVO 5

• Vrijstelling bij doubleren



Ziekte

• 1e dag ziekte: ouder belt naar school

• Na het weekend: opnieuw bellen

• Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen

• Kind weer beter: briefje mee van ouder



Toets(en) gemist
• Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden 

bij docent (KT) en teamleider (SET). 
• Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor 

aanvang van de toets.

• Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):
o Naam en klas leerling + Reden afwezigheid + 

Welke toets(en) gemist

• Afwezigheid zonder reden: 1,0!
• Informatie ouders: brief, code AT in Magister



Bijzonder verlof

• Minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen

• Tot 3 dagen verlof: aan vragen bij de teamleider

• Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: contact 
opnemen met de directeur



L.O.B.
Decanen:Fred Bouwhuis – VWO

Gerrit Jan de Wilde– HAVO

L.O.B. wordt vormgegeven in de HACO- en mentorlessen

Doel HAVO 4: Oriënteren op vervolgstudie



L.O.B. 

Activiteiten:

 Bekijken van minimaal 5 verschillende opleidingen via 
hun sites;

 Oudleerlingen voorlichting (november)

 HBO voorlichting bij De Grundel (februari)

 Bezoek van minimaal 3 studies bij Open Dagen of 
Meeloop dagen (maart/april)



Mentorgroep starten om 20.15 uur

Meneer Brinkhuis
Meneer Dag
Meneer Mossaouir

Boekje met informatie en deze PPT wordt 

digitaal nagezonden


