
Voorlichtingsavond 
atheneum 4
Klas jouw klas
Mentor: jouw naam
Contact: …@meandercollege.nl

06 – 12345678

Even voorstellen…



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

• Hoe lees je een PTA?

• Wat moet ik weten van het Examenreglement?

• Wat zijn de mogelijkheden voor extra begeleiding?

Tweede fase



• eerste aanspreekpunt leerling + ouders/verzorgers

• monitort hetzelfde als u (pedagogische driehoek):

- persoonlijk functioneren
- studiehouding 
- resultaten

• bemiddelt en komt in actie bij hapering studievoortgang, 
problemen in achtergrondsituatie, 
stagnerend groepsproces

Vakdocent         Decaan Examensecretaris Teamleider   

Mentor



Informatiekanalen
• Magister cijfers, huiswerk, aanwezigheid

• officiële informatie aan uw kind via Magister > berichten

• 2 à 3 weken na elke toetsweek: groene rapportkolom 
in Magister, met gemiddelde overgangs- en SE-cijfers;
eindrapport op papier  

• jaarplanner op website

• docentenspreekuren 15 december en 22 maart



Hoe kan ik meedenken/
-plannen met mijn kind?

• Leer PTA lezen, kijk mee in PTA/Magister
naar deadlines.

• Houd cijfers in de gaten, let op overgangsregels 
(=  ± slaagzakregeling).

• Jaarrooster: 4 toetsweken ‘op de koelkastdeur’.

• Ga mee naar open dagen en kom erop terug.

• Rond toetsweken: basisroutines (slapen, eten,
bewegen), minder of niet werken. 
Wees alert op social mediagebruik, gamen, feestjes.



• maximaal 2,0 tekortpunten (waarvan maximaal één in de kernvakken) EN 
een gemiddelde van 6,0 of hoger over alle eindcijfers.

Aanvullende programmaeisen:
1. 
alle geplande onderdelen van het schoolexamen (vastgelegd in het voor-examenjaar in het 
PTA) zijn afgerond (je mag geen ontbrekende cijfers hebben) en
2. 
alle voor klas 4 geplande programmaonderdelen (bv. loopbaanoriëntatie, maatschappelijke 
stage, activiteiten voor het cultuurprofiel) moeten minimaal met een voldoende zijn 
afgesloten.

Overgangsnormen



Toetsweken 31 oktober t/m 8 november
18 januari t/m 25 januari
29 maart t/m 5 april
27 juni t/m 4 juli

Data



PTA
NSE: in atheneum 4 telt 
alles mee voor de 
overgang, maar nog niets 
voor het schoolexamen.



Examenreglement
• actuele versie op website (geen papier).

• CKV, MAAT en PWS samen één examenvak 
(combinatiecijfer).



• Levensbeschouwing: verplicht onderdeel schoolexamen
telt niet mee voor de slaagzakregeling of het combinatiecijfer,
wel voor de overgang.

• LO moet voldoende afgesloten zijn, anders geen diploma.

• Alle toetsen moeten worden gemaakt/ingehaald (inhaaldagen in jaarplanner).

• Er wordt nooit verlof gegeven voor een dag waarop een toets/deadline is 
(ook niet voor bv. een rijexamen).

• Van toetsweek 1, 2, 3 mag je één toets herkansen. 
Ziek geweest: eerst herkansing inzetten.

Examenreglement



Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) A4
Dit schooljaar al wat oriënteren op opleidingen

• Magister  studiewijzer LOB  informatie over studiekeuze
• twee verplichte PTA-activiteiten: 

Online WO/HBO voorlichting 7 december vanaf 19:00 uur
College Carrousel Rijksuniversiteit Groningen 12 april 2023

Tip: Onderwijsbeurs Noordoost, 7 en 8 oktober in de IJsselhallen in Zwolle

Decaan atheneum: Francien Brons









Extra begeleiding
• Achterstand, tegenslag, vertraging: mentor stuurt mee.

• Incidenteel bijspijkeren door vakdocent, bv. na ziekte.

• NPO: voor elk vak 1 bijles per week door eigen docenten
via mw. Tineke den Hertog.

• NPO: StudieBoost (huiswerkbegeleiding + leren leren)
3x 2,5 uur per week; via mentor.

• Lyceo: huiswerkbegeleiding op maat, indiv. bijles, examentraining
www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-college/

• Specifieke zorgbehoefte: ondersteuningsteam
http://www.meandercollege.nl/begeleiding/specifieke-zorgbehoefte/

http://www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-college/
http://www.meandercollege.nl/begeleiding/specifieke-zorgbehoefte/

	Voorlichtingsavond �atheneum 4
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Data
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) A4
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15

