
Voorlichting VWO 4 2021-2022

Joanne Duijvestijn     Teamleider VWO 4, 5 en 6

Francisca de Vries Leerlingcoördinator bovenbouw



Even voorstellen...

➤ Joanne Duijvestijn: schoolleider en teamleider VWO bovenbouw

➤ Francisca de Vries: leerlingcoördinator bovenbouw

➤ Mentoren:

➤ Sonja Kruger, docent Engels straks: room 1

➤ Nicole Lüers, docent LO straks: room 2

➤ Samantha de la Parra, docent Frans straks: room 3

➤ Frank Warrink, docent wiskunde straks: room 4



Vanavond

➤ 1: De bovenbouw, wat verandert er?

➤ 2: Vinger aan de pols

➤ 3: Extra ondersteuning

➤ 4: Praktische informatie: profielen en vakken, toetsing

➤ 5: Kennismaken met de mentor



1: Kenmerken bovenbouw

➤ Zelfstandig werken en plannen

➤ PTA (plan van toetsing en afsluiting)

➤ Studiewijzers

➤ Studiebegeleidingsuren

➤ Vroeg beginnen met examenstof

➤ Opbouw examencijfer start in VWO 4



Zelfstandigheid

➤ Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid

➤ Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen 

➤ Twijfelt u of het goed gaat? Gewoon een mailtje naar de mentor



Zelfstandigheid



Ouders en huiswerk



Ouders en huiswerk volgens deskundigen

➤ Belangstellend informeren

➤ Faciliteren (tijd, werkplek)

➤ Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)

➤ Kijken naar de toekomst

➤ Met inzet kun je het leren 

➤ Wat werkt? Wat gaat goed?

➤ Wat zijn je kwaliteiten?

➤ Zie website in informatie gids



2: Vinger aan de pols

➤ Gesprekken met mentor

➤ Magister: cijfers en absentiegegevens

➤ Spijbelen & te laat komen

➤ Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

➤ Inventarisatie werkhouding in week voor herfstvakantie

➤ Indien nodig contact



3: Extra ondersteuning na Corona 

➤ Steunlessen op dinsdag en donderdagochtend (1e uur)

Ne, En, Fa, Du, Gs, Ak, Wis A en B, Econ, Nat, Schk, Beco, La, Bio

➤ Een huiswerkklas van 15.00u tot 16.30u in lokaal 1.10 

➤ Begeleiding door studenten op donderdagmiddag

➤ Versterkt mentoraat

➤ Werken met een planner

➤ Aanwezigheid medewerker van Wijkracht op dinsdagmiddag



4: Profielwissel of wisseling keuzevak

➤ Wisseling:

➤ Ander profiel

➤ ander keuzevak

➤ Als er plaats is

➤ Tot einde blok 1, VWO 4

➤ Schriftelijke toestemming ouders

➤ Gemiste stof en toetsen zelf inhalen



Laten vallen extra keuzevak / wissel wiskunde B->A

➤ Laten vallen extra keuzevak:

➤ einde blok 2 of einde blok 4

➤ Schriftelijke toestemming ouders

➤ Overstap wiskunde B naar A

➤ Eventueel nog mogelijk eind V4

➤ Zelfstandig stof inhalen



Toetsing (1)

➤ Verschillende toetsvormen:

➤ SET = schoolexamentoets

➤ KT = kennistoets

➤ PO = praktische opdracht

➤ Examenreglement



Toetsing (2)

➤ 4 blokken 

➤ Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek

➤ Voor vrijwel ieder vak een SET

➤ Tijdens toetsweek lesvrij

➤ Gedurende het blok: KT’s en PO’s

➤ Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen

➤ Alles over herkansingen en cijferberekeningen in 
informatieboekje



Combinatiecijfer

➤ Kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer.

➤ Daardoor betere balans weging grote en kleine vakken

➤ Combinatiecijfer bevat:

➤ Maatschappijleer (afgesloten in V4!)

➤ CKV (afgesloten in V5, alleen atheneum)

➤ Profielwerkstuk (VWO 6)



Bevorderingsregels

Bevorderd:

➤ LO voldoende of goed

➤ Maximaal 1 tekort voor Ne, En en Wi (A, B of C)

➤ Maat en CKV in combinatiecijfer

➤ Daarnaast is voldaan aan:

➤ In bespreking: bij één voorwaarde in compensatie 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



Ziekte en dan…

• 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 
coördinator / 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



Corona-regels

➤ 1,5 m afstand tot medewerkers, leerlingen onderling geen afstand

➤ Mondkapjes in de gangen en regelmatig handen 
wassen/ontsmetten

➤ Niet naar school als je klachten hebt en test aanvragen

➤ Leerlingen die gevaccineerd zijn, hoeven niet in quarantaine ook al 
zijn ze een nauw contact van een Coronapatiënt!

➤ Als je in quarantaine moet, lessen via Zoom



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

http://www.gradua.nl/


5: Kennismaken met de mentor

➤ Sonja Kruger, docent Engels

➤ Nicole Lüers, docent LO

➤ Samantha de la Parra, docent Frans

➤ Frank Warrink, docent wiskunde

➤ Heeft u vragen? Vraag het straks aan de mentor of mail: j.duijvestijn@osghengelo.nl / 
f.devries@osghengelo.nl

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

Bedankt voor uw aandacht!

mailto:j.duijvestijn@osghengelo.nl
mailto:f.devries@osghengelo.nl

