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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 5
Hajo Brandt Mentor
Laura Brenneisen Mentor
Mirjam van Buuren Mentor
Ewa Czachur Mentor
Gerrit Jan de Wilde Mentor
Jentina Ardesch Teamleider

Gerrit Jan de Wilde Decaan
Karin Reijmer Coördinator Ondersteuning
Marjorie Steentjes Ondersteuner
Ewa Czachur Dyslexiecoördinator
HAVO docententeam



Ons (en uw) doel:

Zorgen dat uw kinderen dit jaar hun 

diploma  halen

en

Vaardig hun toekomst ingaan



Zelfstandigheid
• Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en  

eigen verantwoordelijkheid

• Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen 

• Profielwerkstuk (80 slu)



Opbouw schooljaar
Blok 1 t/m 3: 
• Afgesloten met toetsweek
• Schoolexamentoetsen (in SET week)
• Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens 

het blok

Blok 4:
• Examentraining
• Centraal Schriftelijk Examen



Herkansingen SET
• Na blok 1, blok 2 en blok 3

• Alleen SET uit betreffende blok

• Inhalen gemiste SET ingeroosterd op 
herkansingsdagen

• Ingehaalde SET kan niet herkanst worden



Vakondersteuning
• Mediatheek
• Vakondersteuning: 

o do 1e uur (Ne, wi, eco, na, sk)

Kenmerken:
• Leerling kunnen zich intekenen
• 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 gebleken is dat ze 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



Vinger aan de pols
• Spijbelen & te laat komen

• Afwezigheid bij toetsen

• Magister: cijfers en absentiegegevens
• Wanneer een lln 18 wordt krijgt hij/zij de vraag of 

ouders nog inzicht mogen hebben in Magister en/of e-
mail van school (uitnodigingen) naar ouders verstuurd 
mag worden.

• Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

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



Profielwerkstuk

• Onderzoek / ontwerp van 80 slu per leerling

• Onderdeel combinatiecijfer

• Begeleiding op het proces door docent

• Sluitstuk HaCo

• 26 oktober voorlopig verslag inleveren 

• Deadline en presentatie is 19 november

• Deadline niet gehaald? Cijfer = 1

• Vervolgtraject tot 3,5



Presentatieavond 19 november

• Mondelinge presentaties (onderdeel beoordeling)

• U bent van harte welkom!



Berekening en afronding SE

• Mee vanuit havo 4 naar Havo 5: 

1. gemiddeld toetscijfer havo 4 dat is het cijfer van het 
‘eerste’ blok (het Pnul cijfer)

2. PO–cijfers (practische opdrachten) van havo 4



Berekening en afronding SE

• 3x blok H5 + 1 blok H4/4 = gem. Blokcijfer (GB) 
• PO H4 + PO H5/2  = gem. PO cijfer

• GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal
• Weging meestal 80% : 20 %

• Afronding: op één cijfer achter de komma



Examenvakken zonder CSE
Afgesloten in HAVO 4
• Maatschappijleer (combinatiecijfer)
• CKV (combinatiecijfer)

Sluiten af in HAVO 5
• LO (voldoende of goed)
• Informatica
• Wiskunde D
• BSM



Centraal Schriftelijk Examen
• Blok 4: voorbereiding CSE
• week 15 (12, 13 en 14 april): oefenexamens
• CSE: maandag 17 mei t/m maandag 31 mei

o In de sporthal
o 3 uur zonder pauze
o Eten en drinken toegestaan

• Examenstress?

• Uitslag: woensdag 16 juni
• Meer informatie volgt t.z.t.



Berekening Eindcijfers

• Voor vakken zonder CSE: Afronden op geheel getal 

(5,45 wordt 5,5 wordt 6!)

• Voor vakken met CSE: Gemiddelde CSE + SE afronden 
op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)



Combinatiecijfer
• 3 kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer, 

(goede balans tussen grote en kleine vakken)

• Combinatiecijfer bevat:

o Maatschappijleer (HAVO 4)

o CKV (HAVO 4)

o Profielwerkstuk (HAVO 5)

 Maatschappijleer 7.5, CKV 7.5 en profielwerkstuk 
6.5

 Afgerond een 8, 8 en een 7  => combinatiecijfer 
8!



Slaag/zakregeling

Geslaagd:
• LO voldoende of goed afgerond

• Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger

• Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger
• Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), 

rest 6 of hoger
• Er is voldaan aan:

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



Eerste Tijdvak 

• 17 mei tot en met 31 mei

• Maximaal 2 examens per dag

• Uitslag woensdag 16 juni



Tweede Tijdvak
Herexamen:

• 21, 22, 23 juni + 24 juni (staats examen) 

• Herprofilering (hoger cijfer)

• Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in 
derde tijdvak

Uitslag tweede tijdvak: vrijdag 2 juli



Geslaagd!

• Diploma-uitreiking: dinsdag 6 juli

• Vervolgopleiding

• Begeleiding studiekeuze in H5:

• - LOB, bezoek open dagen, meeloopdagen



Doorstromen naar VWO 5
• Aangeven bij teamleider
• Frans of Duits moet zijn gevolgd
• Vakkenpakket moet aansluiten
• Cijfermatige eisen
• Advies door docenten
• Vrijstellingen: Ma, CKV



Gezakt, en dan . . . 
• HAVO 5 doubleren: 

o Vrijstelling voor PWS en SE-vakken (als het vak 
voldoende is afgesloten)

• Deelcertificaten op de VAVO

• HBO + VAVO (enkele studies)

• MBO

• Meer informatie bij de examenuitslag



DECANAAT
Uitstroom vanuit de havo:

• HBO

• VWO

• MBO



Wat ga ik studeren?

Interessetests/Beroepentests/Profielwijzer

➤ Vraag een gesprek aan met de decaan dhr. de Wilde dmv mail 
via Magister. Gesprek wordt dan ingepland en in de 
Magisteragenda gezet.

➤ Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz

➤ Via school: LC-DATA (via decaan)

➤ Via internet:

www.123test.nl; studiekeuzecoach.nl

(de tests zijn niet allemaal gratis!)

➤ studiekeuze123.nl. 



Inschrijving studie

• Via studielink m.b.v. DigiD

• Voor 1 mei 2021 inschrijven verplicht.



Studiefinanciering voorlichting

o Voorlichting van DUO:
https://channel.royalcast.com/duo/
#!/duo/20201001_1  (aanmelden
voor webinar op 1 oktober 19.30u)

https://staging.duo.nl/zakelijk/voor
tgezet‐onderwijs/voorlichting‐
studiefinanciering/videos‐en‐
webinars.jsp (eerdere webinars)



Inschrijving studiefinanciering

o Via duo.nl

Algemeen:

1. Lening (studieduur + 3 jaar), moet terugbetaald worden

2. Studentenreisproduct (gift na afronding binnen 10 jaar, studieduur + 1 jaar)

3. Aanvullende beurs (lening, binnen 10 jaar een gift, de duur van je studie)

4. Collegegeldkrediet, lening

Aanvraag financiering minimaal 3 maanden voor de start van je 
opleiding



Toelating tot het HBO

• Diploma HAVO/VWO

• Aanvullende eisen/selectie/studiekeuzecheck

o Voor sommige hbo-opleidingen moet je over specifieke 
vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken.

• Decentrale selectie: 

o criteria: onderwijsprestaties, de persoonlijkheid en motivatie.

o Aanmelden vanaf 1 oktober 2020. Dit doe je via Studielink. De 
uiterste aanmelddatum is 15 januari 2021. De uitslag van de 
decentrale selectie wordt bekendgemaakt op 15 april 2021.  

o De definitieve lijst met fixusopleidingen voor 20/21 wordt pas begin 
december bekend gemaakt. Nu al een deel op magister, onder 
“infoplein decanaat of op studiekeuze123.nl



Fixusopleidingen 21/22

• Op studiekeuze123.nl staat een overzicht (vanaf 
december is hier de actuele lijst op te zien. Tot die tijd 
de lijst van afgelopen jaar. In de regel wijzigt dit maar 
zeer beperkt.)
https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-
opleidingen-hebben-een-numerus-fixus

• Per studiejaar maximaal 2 fixusopleidingen

• Maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure 
van een opleiding

• De link op het “infoplein decanaat”



links
• www.duo.nl

• www.studielink.nl

• www.studeermeteenplan.nl

• www.studiekeuze123.nl

• www.kiesjestudie.nl

• www.studiekeuzeinformatie.nl



Mentorgroepen starten om 21.15 uur.

 Dhr. Brandt
 Mevr. Brenneisen
 Mevr. Czachur
 Mevr. van Buuren
 Dhr. de Wilde

Boekje met informatie en deze PPT wordt 
digitaal nagezonden




