
VWO 5      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: afdelingscoördinator bovenbouw

➤ Mentoren:

➤ Samantha de la Parra, Frans => 1.16

➤ Frank Warrink, wiskunde => 0.12

➤ Gabriëlle Westenbrink, geschiedenis => 1.05



Vanavond

1: De 5e klas

2: Vinger aan de pols, ziekte en afwezigheid

3: Praktische zaken

4: Oriëntatie op studiekeuze

5: Kennismaken met de mentor



1: De 5e klas!

➢ Steeds meer zelfstandigheid: afspraken met de leerling

➢ Snipperkaart

➢ Coachingsgesprekken

➢ Stiltelokaal

➢ Buitenlandse reizen

➢ LOB!



2: Vinger aan de pols

➢ (start)gesprekken met mentor

➢ Magister: cijfers en absentiegegevens

➢ Spijbelen en te laat komen

➢ Werkhouding: iedere middag: stiltelokaal!

➢ Inventarisatie werkhouding voor de herfstvakantie

=> Indien nodig contact



2: Ziekte en afwezigheid

➢ Eerste dag van de ziekte telefonisch bericht

➢ In de toetsweek vóór de start van de toets.

➢ Na het weekend opnieuw ziekte doorgeven.

➢ Bij 2 aanééngesloten ziekteweken, betrekken we de schoolarts.

➤ Bijzonder verlof: Minimaal 2 weken tevoren schriftelijk aanvragen

➢ < dan 4 dagen: aanvragen bij: f.devries@osghengelo.nl

➢ > dan 3 dagen of aansluitend aan vakantie: locatieleider:                    

j.duijvestijn@osghengelo.nl  



3:  Praktische zaken

Wisselen van vak:

➤ Tot einde blok 1

➤ Als er plaats is

➤ Alleen naar informatica, bedrijfseconomie of een vak dat al in V4 
is gevolgd

➤ Laten vallen extra keuzevak:

➤ eind blok 2 of eind blok 4



3: Praktische zaken

Cijfers VWO 5

➢ Pnul-cijfer (gemiddeld blokcijfer VWO 4) en 4 blok cijfers (VWO 5)

➢ Bevorderingsregels zie het informatieboekje op de website

➢ Combinatiecijfer: 

➢ maatschappijleer (afgesloten)

➢ CKV (atheneum) dit jaar afsluiten

➢ PWS (VWO 6)



3: Praktische zaken

18 jaar !

➤ Kinderbijslag -> tegemoetkoming scholieren

➤ Zorgtoeslag zelf aanvragen

➤ Bankzaken zelf regelen

➤ Verzekeringen checken / aanpassen

➤ Magister!

➤ 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/

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/


4:  Oriëntatie op studie en beroep

➢ Mentorlessen: Qompas

➢ Oud-leerlingenvoorlichting

➢ Open Dagen en Meeloopdagen

➢ Studievoorlichting op de UT

➢ Leerlingen krijgen vrij van voor school voor bezoek open dagen: aanvragen 
bij de decanen (ouders in CC)

➢ Rol van ouders

➢ hulp van ouders bij studiekeuze en webinars Universiteit Wageningen

➢ Numerus Fixus: cijfers uit VWO 5! En aanmelden in december 2023

https://youtu.be/O9UBQMpef6g


AANMELDEN 

VIA DE WEBSITE VAN GRADUA: 

www.gradua.nl

http://www.gradua.nl/


5:  Kennismaken met de mentor

Samantha de la Parra, Frans => 1.16

Frank Warrink, wiskunde => 0.12

Gabriëlle Westenbrink, geschiedenis => 1.05


