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Naam mentor:

Email:



Wat kunt u van mij 
verwachten?

COACHING OP:

• Welzijn van de leerling

• Resultaten

• Sociaal gebied (ll onderling 
of met docent)



Leerjaarcoordinator: 
Marco Olij

• Een nieuwe functie die zich richt op 
leerlingzaken in een leerjaar.

• De afdelingsleider blijft betrokken
maar schuift iets meer naar de 
achtergrond.

• Meer en sneller grip op afwijkend
leerlinggedrag

• Komt in beeld qua leerlingzaken als u 
en ik er niet uitkomen.

• m.olij@bertrand.nl

mailto:m.olij@bertrand.nl


Uw zoon of dochter in 
HAVO 4

• De Tweede Fase / de Bovenbouw

• Gekozen voor een profiel, niet meer alle 
vakken, meer samenhang. Maar ook: hoger
niveau, meer tempo

• Het examen is begonnen! (programma van 
Toetsing en Afsluiting, wordt gepubliceerd
begin oktober)

• Voorexamenklassen: Stedenreizen. Nog
geen voorlichting, COVID situatie (nog) te
onvoorspelbaar

• Wilt u weten wanneer verkorte roosters, 
toetsweken enz zijn? Check ons jaarrooster
op de site.



Nieuw rooster met 
FLEX

• Hopelijk een normaal jaar, zonder digitale
lessen

• 60 minuten lessen.

• Maximaal 5 lesuren per dag

• Voor de start van de lesuren en na de 
start ruimte voor FLEX.

• Ieder kwartaal de kans om nieuwe
ondersteunende of verdiepende modulles
te kiezen. Minimaal twee modulles per 
kwartaal.

• Hiernaast bieden wij ook het maatwerk
programma, wat inmiddels al loopt.

• motivatie en eigenaarschap.



Mentoruur / havisten
competent (HACO)

• Iedere mentor geeft een haco uur. 

• Individuele coach gesprekken

• Aandacht voor: vaardigheden: 
plannen, studeren, concentreren

• Aandacht voor: LOB (kiezen, 
vervolgopleiding, stage)



Toetsweken!

• School is om te leren (niet te veel tussentijds 
toetsen, anders werken leerlingen alleen daar aan)

• Veel tijd om de stof te verwerken (maar moet je wel 
plannen, anders is het teveel!)

• Oefenen met geconcentreerde toetsperiodes
(voorbereiding centraal examen)

• Dit vereist een andere houding dan checken of 
opdrachten gemaakt zijn voor de volgende dag. Dit is 
zelf ruim van te voren herhalen en samenvatten van 
de leerstof. De leerling gaat als het ware zijn of haar 
eigen huiswerk creëren. 

• Dit is een leerproces. Weging van de toetsweken
loopt op. Toetsweek 1 telt bij de meeste vakken 
minder zwaar mee dan toetsweek 2. Niemand is 
kansloos na 1 toetsweek.

• TOETSWEEK 1: WOENSDAG NA DE HERFSTVAKANTIE



Toetsen en cijfers

Voortgangscijfers
➢Tellen alleen mee in 4 havo

➢Tellen mee voor de overgang van 4 
naar 5

Schoolexamencijfers
➢Tellen ook mee voor het examen

➢Staan beschreven in PTA (volgende dia)

➢Deze cijfers tellen dus ook nog in 5-havo

➢Schoolexamens van de meeste vakken: laatste 
toetsweek 4havo)

➢Praktische opdrachten (niet herkansbaar)

➢Maatschappijleer, CKV, NL&T en Informatica
hebben al wel schoolexamens gedurende het 
jaar (want hebben geen centraal eindexamen)

Deze cijfers bepalen samen het cijfer op het eindrapport. 



Overgangsnormen 
4-havo

Je bent bevorderd naar 5havo: 

(lijkt op zak- slaagregeling!) 

➢ Maximaal één 5

➢ Twee x 5 en voldoende compensatie (bijvoorbeeld 2 keer 7 of één 8)

➢ 1x 4 + 1x 5 en voldoende compensatie

➢ Binnen de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde maximaal één 5

➢ Het combinatiecijfer: in H4 ckv en maatschappijleer. In H5 profielwerkstuk. 
Samen 1 cijfer op eindlijst

➢ Het vak LO is met tenminste ‘voldoende’ afgerond

➢ De werkervaringsstage (mits die Corona-technisch doorgaat) is met tenminste 
‘voldoende’ afgerond. 

In de overige gevallen wordt de leerling door de docentenvergadering 
besproken.



Na je diploma 
Studeren? 
Werken?
reizen??
Naar het Atheneum?

• Loslaten of begeleiden?
• Samen open dagen bezoeken (live of 

digitaal) helpt!
• Praten aan de keukentafel
• Een duidelijker beeld van je 

toekomst hebben helpt enorm voor 
de motivatie!

• HACO uren gaan dit proces aanjagen

LOB: LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEROEP



Bedankt voor de 
aandacht en tot ziens!

o Vragen? 

o Stel ze nu als ze voor de hele groep van 
belang zijn

o Na afloop tijd voor specifieke vragen.     

o Afspraak maken kan ook!

20:00 uur: Bijeenkomst VERSNELD 
EXAMEN


