
Voorlichting 5 vwo 2020-2021

Joanne Duijvestijn     Teamleider VWO 4, 5 
en 6



Buitenlandse reizen

➤ In jaarplanner opgenomen: week 30 mrt

➤ Als het t.z.t. kan gaan we het organiseren



Gemeenschappelijke doelen:

Diploma halen

+

Aardig

Vaardig

Waardig



Wisselingen vakkenpakket

➤ Wisselen van vak:
➤ Tot einde blok 1

➤ Als er plaats is

➤ Alleen naar IN of BE of vak dat al in V4 is 
gevolgd

➤ Laten vallen extra keuzevak:
➤ eind blok 2 of eind blok 4



Berekening overgangscijfer V5
➤ Mee naar V5: Gem. Toetsen V4 (GB) en PO–cijfer van V4

➤ V5: extra PO’s en toetsen 

➤ Weging meestal 80% toetsen en 20 % PO’s 

➤ Exacte werkwijze berekening in examenreglement en 
boekje

➤ Afronding: op één cijfer achter de komma



Combinatiecijfer

➤ Kleine vakken worden in het examenjaar gecombineerd 
tot één eindcijfer.

➤ Daardoor betere balans grote en kleine vakken

➤ Combinatiecijfer bevat:
➤ Maatschappijleer (afgesloten in V4)
➤ CKV (Atheneumleerlingen, sluit af in V5)
➤ Profielwerkstuk (wordt afgerond in V6)



Bevorderingsregels

Bevorderd naar V6:
➤ LO voldoende (5,5)
➤ Maximaal 1x5 (4,5 – 5,4) voor de vakken Ne, En, Wi (A, B of C)
➤ Daarnaast is voldaan aan:

➤ Bij berekenen compensatie: afronden op heel cijfer
➤ In bespreking: bij één voorwaarde tekort

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



Oriëntatie vervolgstudie

https://www.youtube.com/watch?v=eK1V3qXF9iA&utm_s
ource=WageningenUniversiteit&utm_medium=email&utm
_campaign=WRV+Nieuwsbrief+Docent+jan2014&utm_ter
m=902.256312.1329.0.256312&utm_content=all+custom
ers



Webinar 

➤ https://channel.royalcast.com/wur/#!/wur/20200901_1

➤ Georganiseerd door de universiteit van Wageningen, maar 
bevat algemene informatie over gaan studeren, studiekeuze 
en studiekosten.



Oriëntatie vervolgstudie

➤ Aanmelden studies soms al in december van het 
examenjaar!

➤ Eindcijfers V5 van belang bij beperkte toelating



Studiekeuze
➤ Studeren is duurder geworden
➤ Goede studiekeuze is belangrijk
➤ Meedenken van ouders wordt (in ieder geval achteraf) 

gewaardeerd!
➤ Oriënteer eerst breed (ook als keuze al gemaakt is)
➤ Wat vind je leuk? 
➤ Deelname open dagen + meeloopdagen
➤ Wat kun je later met deze opleiding doen?
➤ Vergelijk zelfde soort studies
➤ Keuzestress: Goed is goed genoeg!



Oriëntatie vervolgstudie

➤ Op school: gesprekken in mentorlessen

➤ Gebruik methode Qompas

➤ Voorlichting door oud-leerlingen (november)

➤ Voorlichting op UT over studeren en studiekeuze

➤ Voorlichting over beroepen op een school in Hengelo

➤ Bezoek open dagen



Bezoek Open Dagen

➤ Verplicht 

➤ Bij voorkeur niet onder lestijd

➤ Indien dit niet mogelijk is: verlof van school

➤ Formulier in te vullen door leerling 

➤ Ouders krijgen in cc per mail bericht over toestemming

➤ Leerling brengt na afloop (ook) verslag uit aan mentor

➤ I.v.m. corona mogelijk digitaal



Als kiezen moeilijk is…

➤ verschillende websites:
➤ www.studiekeuze123.nl

➤ www.universitairebachelors.nl

➤ www.qompas.nl

➤ Gesprek met mentor 

➤ Bezoek open dagen/meeloopdagen

➤ Gesprek met decaan

➤ Begeleiding extern 



18 jaar en dan?
➤ Leerling wordt 18 jaar:

➤ Kinderbijslag vervalt

➤ Tegemoetkoming scholieren aanvragen via www.duo.nl 3 
maand van tevoren

➤ Zorgtoeslag  www.zorgtoeslag.nl

➤ Nuttige sites
➤ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-

worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-jaar-worden

➤ https://www.wijzeringeldzaken.nl/op-jezelf/8-dingen-die-je-moet-
regelen-als-je-18-wordt/



Corona-regels

➤ 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!)

➤ Les volgen kan in lokaal, maar mag ook elders

➤ Leerling niet op school (langdurig)

➤ Les via Zoom (alleen instructie!)

➤ Aanvragen via mail bij teamleider



Over Gradua

• 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. 



AANMELDEN 

VIA DE WEBSITE VAN GRADUA: 

www.gradua.nl



Tenslotte…
➤ Heeft u vragen? Vraag het straks aan de mentor of mail mij: 

j.duijvestijn@osghengelo.nl

➤ Ppt en informatieboekje mailen we aan alle ouders en komen 
op de website van de school

➤ Om 21.00 uur start de Zoom-meeting met de mentor

Bedankt voor uw aandacht!


