
Voorlichtingsavond havo 4

WELKOM!



1. Opening door Gerard Kuper, teamleider havo
2. De tweede fase 
3. Kennismaking met de mentoren (tot ca. 21.00 uur)

Programma



• klas 4 en 5 havo
• Schoolexamen en eindexamen
• Oriënteren op vervolgopleiding.

Tweede fase



• nieuwe vakken, bv. ckv, Be, WisA en B, Fi, Maat.
• niet alleen je klas, maar ook clustergroepen
• grote toetsen die mee kunnen tellen voor examen
• weinig of geen SO’s/repetities
• lesstof wordt specialistisch
• 40 weken 40 uur studieprogramma per week = 1600 uur

• 2 à 2,5 uur huiswerk per dag BLIJF BIJ!!

Tweede fase



• Samenhangende vakkenpakketten:

- algemeen deel
- profieldeel
- vrij deel

• 4 profielen:

- Cultuur & Maatschappij
- Economie & Maatschappij
- Natuur & Gezondheid
- Natuur & Techniek

Tweede fase



Gemeenschappelijk deel (verplichte vakken voor iedereen)

• Nederlands, Engels, Levensbeschouwing, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming, 
Lichamelijke opvoeding

• loopbaanoriëntatie & -begeleiding (LOB)
• profielwerkstuk (PWS, groot onderzoek in H5)

Tweede fase



4 profielen met verplichte profielvakken

Cultuur en Maatschappij (kunst, talen, onderwijs)
GS en DU/FA

Economie en Maatschappij (bedrijf, commercieel)
GS, EC en WI-A/WI-B

Natuur en Gezondheid (gezondheidszorg, landbouw, natuurbeheer)
SK, BI en WI-A/WI-B

Natuur en Techniek (toegepaste techniek, onderzoek) 
WI-B, NA, SK

Tweede fase



Profielkeuzevakken (vrije deel)

CM met AK, EC, DU, FA, FI, TE, MU
EM met AK, BE, DU, FA
NG met AK, NA
NT met BI

Tweede fase

Keuze examenvak

Alle andere vakken, maar met een beperking per profiel



Schoolexamen (SE) en eindexamen (CE)

• Toetsen in toetsweken over grote eenheden stof. 
Per toetsweek 1 herkansing.

• Enkele tussentijdse toetsen/opdrachten, alles telt mee voor H5.

• Vanaf klas 5: tentamens (een stuk) examenstof. 
Die wegen mee: schoolexamentoetsen.

• Alle SE-toetsen (PTA) vormen samen het School Examen. 
Schoolexamen (SE) en Eindexamen (CE) 50% - 50% voor het diploma. 

• Je doet in 7 vakken eindexamen, de rest rond je eerder af.

Tweede fase



Programma van Toetsing en Afsluiting  (PTA)

Beschrijving van alle toetsen voor elk vak voor het hele jaar:

• wanneer

• de leerstof of omschrijving van de opdracht

• hoe zwaar weegt het mee voor overgang

• herkansbaar ja/nee?

Tweede fase

Presentator
Presentatienotities
Mentorgedeelte wordt dit uitgebreider beschreven.



PTA biologie als voorbeeld

Presentator
Presentatienotities
Nieuw PTA!!!!!!!!!



Examenreglement

• (school-)examen, iedereen gelijke kansen

• afspraken over toetsen missen en inhalen/herkansen

• wanneer overgaan/zittenblijven, slagen/zakken

• hoe bezwaar aantekenen

Tweede fase



Examensecretaris: dhr. Schregardus
dschregardus@meandercollege.nl

• organisatie SE en CE
• informatieschakel DUO, inspectie,  CVTE
• klachten en bezwaren

Tweede fase

mailto:dschregardus@meandercollege.nl


Inhalen/herkansen 

• 3x 1 herkansing: TW1  TW2  TW3

• herkansingsdagen na toetsweek 1, 2, 3

• ziek: eerst herkansing inzetten

• ziek op toetsdag: voortijdig afmelden

Tweede fase

Presentator
Presentatienotities
Ziek: herkansing kwijt, voorkomt ziekmelden. Niet afgemeld,  geen herkansing



Mentorgedeelte 

• Hoe kan ik meedenken/-plannen met mijn kind?

• Hoe lees je nu precies een PTA?

• Maatschappelijke stage

• Wat moet ik weten van het Examenreglement?

• Wat zijn de mogelijkheden voor extra begeleiding?

Tweede fase



H4.1 O23 Geert Broeren
H4.2 O25 Joke van der Heide-Vos

H4.3 O33 Laurine Knol
H4.4 O35 Maik Roelofs

Wie, wat, waar?
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