
VWO 4      27 september 2022

Francisca de Vries – afdelingscoördinator

Joanne Duijvestijn – teamleider vwo 4, 5 en 6



Even voorstellen...

➤ Joanne Duijvestijn: schoolleider en teamleider VWO bovenbouw

➤ Francisca de Vries: leerlingcoördinator bovenbouw

➤ Mentoren:

➤ Stefan Dokters, aardrijkskunde => 1.29

➤ Gerdi Haverkamp => 0.08

➤ Nicole Lüers, docent LO => 1.07



Vanavond

➤ 1: De bovenbouw, wat verandert er?

➤ 2: Vinger aan de pols

➤ 3: Ondersteuning

➤ 4: Praktische informatie: profielen en vakken, toetsing

➤ 5: Kennismaken met de mentor





1: De bovenbouw, wat verandert er?

➤ Profielen: C&M, E&M, N&G, N&T

➤ Zelfstandig werken en plannen

➤ PTA (plan van toetsing en afsluiting)

➤ Studiewijzers

➤ Studiebegeleidingsuren

➤ Vroeg beginnen met examenstof

➤ Opbouw examencijfer start in VWO 4



1: De bovenbouw, wat verandert er?

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



1: De bovenbouw, wat verandert er?

Ouders en huiswerk



1: De bovenbouw, wat verandert er?

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?

Meer info op de website in informatie gids VWO 4!



2: Vinger aan de pols

➢ (Start)Gesprekken met mentor

➢ Magister: cijfers en absentiegegevens

➢ Spijbelen & te laat komen

➢ Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)

➢ Inventarisatie werkhouding in week voor herfstvakantie

➢ Indien nodig contact



3: Ondersteuning

➢Steunlessen

➢Leerlingbegeleiders

➢Snipperkaart

➢Coachingsgesprekken



4: Praktische informatie

Vakken gekozen, maar wat als het toch niet bevalt?

Wisseling van profiel of keuzevak / wissel WiB => WiA

➢Als er plaats is

➢Tot einde blok 1, VWO 4

➢Gesprek met decaan

➢Schriftelijke toestemming ouders

➢Gemiste stof en toetsen zelf inhalen

➢WiB naar A, uiterlijk na blok 2, eventueel het einde van het 
schooljaar.

➢Zelfstandig gemiste stof inhalen in de vakantie!



4: Praktische informatie
Toetsing

➢Toetsvormen: KT, PO, MO, SET

➢Examenreglement

➢4 blokken

➢Toetsweken zonder lessen + SET

➢Gedurende een blok: PO + KT

➢Cijfers (en absentiegegevens) te volgen via Magister

➢Alles over cijferberekening en herkansingsmogelijkheden in 
Informatieboekje (website)



4: Praktische informatie
Combinatiecijfer

➢ Kleine vakken gecombineerd tot één eindcijfer voor betere 
balans:

➢ Maatschappijleer (VWO 4)

➢ CKV (Atheneum VWO 5)

➢Profielwerkstuk (VWO 6)



4: Praktische informatie

Bevorderingsregels: zie informatieboekje op de site

➢Bevorderd:

LO: voldoende afgerond + 1x5 Ne, En, wi



4: Praktische informatie
Ziekte 

➢ 1e dag vd ziekte => ouder belt naar school

➢ Na het weekend => opnieuw bellen

➢ Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen

➢ Kind weer beter: telefonisch bericht van ouder naar school

Let op: ziekte kan ook signaal zijn: na 2 weken aanééngesloten 

ziekte: schoolarts komt in beeld.



4: Praktische informatie

Absentie bij toetsen 

Indien van tevoren bekend: briefje van ouders bij KT naar docent: 
bij SET naar teamleider.

➢ Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouder voor aanvang   
van de toets.

➢ Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en)

➢Naam en klas leerling + reden afwezigheid + welke toets gemist

➢Afwezig zonder reden: cijfer 1!

➢Ouders geïnformeerd via mail en code AT in Magister



4: Praktische informatie

Bijzonder verlof:

➢ Minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen

➢Tot 3 dagen verlof: aanvragen bij afdelingscoördinator

➢f.devries@osghengelo.nl

➢Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties:

➢Contact opnemen met locatieleider: j.duijvestijn@osghengelo.nl  



Huiswerkbegeleiding Gradua 

VIA DE WEBSITE VAN GRADUA: 

www.gradua.nl

http://www.gradua.nl/


5: Kennismaken met de mentor

Stefan Dokters, aardrijkskunde => 1.29

Gerdi Haverkamp => 0.08

Nicole Lüers, docent LO => 1.07

Bedankt voor uw aandacht!

We zijn hier (voor individuele vragen)


