
HAVO 5 
Ouderavond 17 
september Mentor: Email: 

Deze informatie wordt na afloop van de ouderavond op de website gepubliceerd.  



Wat kunt u van mij 
verwachten?

COACHING OP:

• Welzijn van de leerling

• Resultaten

• Sociaal gebied (ll onderling 
of met docent)

• Moeilijke thuissituatie



Wie is wie?
Jacco Plooijer

• Afdelingsleider havo bovenbouw

• Gaat over: onderwijsbeleid, personeel, 
organisatie

J.Plooijer@bertrand.nl

Jarno van Esch
• Leerjaarcoördinator Havo 5

• Aanspreekpunt voor u als ouder

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

J.vanEsch@bertrand.nl

mailto:J.Plooijer@bertrand.nl
mailto:J.vanEsch@bertrand.nl


Start van het schooljaar

• Redelijke groepsgroottes

• Boeken zo goed als compleet

• Rooster veranderde bijna dagelijks

• Veel leerlingen met verzoeken om 
van klas te wisselen, weinig
gehonoreerd: clustering

• Weer “gewoon” naar school na
twee jaren Coronamaatregelen: 
wennen!

• Jubileumweek



Uw zoon of dochter in 
HAVO 5

• 3 SE weken
• Kijk- en luistertoetsen
• Herkansingen
• profielwerkstuk
• Examentrainingen
• CSE periode
• Examen uitslag!
• Diploma uitreiking



Drie Schoolexamen (SE) weken

27 oktober t/m 3 november

• (woensdag na de herfstvakantie)

12 januari t/m 19 januari 2022

• (woensdag na de kerstvakantie)

16 maart t/m 23 maart 2022



Kijk- en luistertoetsen

• Voor de vakken Engels, Duits 
en Frans

• PTA onderdeel

• Landelijk vastgesteld moment

Data:
Duits maandag 31 januari 2022 

Engels dinsdag 1 februari 2022 

Frans woensdag 2 februari 2022



Herkansingsregeling

Na periode 1

2 herkansingen uit periode 3 en 4 van de 4e klas of periode 1 van de 5e

klas of 1 uit beide.

Inhalen gemiste SE toetsen periode 3 en 4 HAVO 4

Afname 19-24 november 2021

Na periode 3

2 herkansingen uit periode 2 en/of 3

Afname 6-8 april 2022

LET OP: Dit jaar geen CORONA versoepelingen verwacht, dus bij 
klachten zelftest doen en komen en je toetsen volgens planning maken. 



Profielwerkstuk

• Uiterste inleverdatum inschrijfformulier 
met hoofdvraag en deelvragen is 30 
september 2021

• “Eerste versie” inleveren donderdag 16 
december bij begeleider

• Definitieve versie inleveren op 17 
februari 2022 bij PWS coördinator.

• Alle informatie te vinden over de eisen 
en de beoordelingscriteria op de 
website op afgeschermd deel (leerling 
moet “aanmelden” met schoolaccount).



Centraal Schriftelijk Examen: 
12 mei 2022 t/m 30 mei 2022

Programma per examendag: www.examenblad.nl

Uitslag 1e tijdvak:

15 juni 2022

Tweede tijdvak (1 herkansing) 

Afname op 21, 22 en  23 juni 2022

Uitslag 2e tijdvak:

1 juli 2022

DIPLOMERING dinsdag 12 juli 16-21 uur

http://www.examenblad.nl/


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 

helpt enorm voor de motivatie…

LOB: LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEROEP
Dit traject wordt begeleid door de decaan: 
Trees de Moel



Hoe informeert de decaan u?

Decaangedeelte op www.bertrand.nl
(onder het tabblad ‘Onderwijs’)

Afspraak maken?

Trees de Moel
Bereikbaar: dinsdag t/m donderdag

t.demoel@bertrand.nl

Opleidingsmarkt HBO 

Blaise Pascal College

Dinsdagavond 8 februari

http://www.bertrand.nl/
mailto:t.demoel@bertrand.nl




Hulp bij kiezen HBO

Algemene Tips voor ouders:
Studiekeuze lastig? Webinar met tips voor ouders -
Studiekeuzekind (wur.nl)

Hogeschool van Amsterdam
Informatie rondom studiekeuze voor ouders en 
begeleiders - HvA

Inholland
(Alkmaar/Haarlem/Amsterdam)

https://www.inholland.nl/studie-kiezen

https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-lastig-webinar-met-tips-voor-ouders/
https://www.hva.nl/onderwijs/informatie-voor/ouders-en-begeleiders/ouders-en-begeleiders.html
https://www.inholland.nl/studie-kiezen


WEBINAR:Studiefinanciering hoger
onderwijs: hoe werkt het?

• 30 september om 19.30 uur

• https://duo.nl/webinar/ Aanmelden
noodzakelijk!

• Waaruit bestaat studiefinanciering? Is er meer
dan alleen een lening?

• Wat is de aanvullende beurs en moet ik die 
terugbetalen?

• Hoe vraag ik studiefinanciering aan?

• Wanneer moet ik studiefinanciering aanvragen?

• Hoe zit het met het terugbetalen van een lening?

Het ligt in de lijn der verwachting dat het leenstelsel wordt
hervormd/afgeschaft, afhankelijk van de formatie van een
nieuw kabinet. In dit webinar hoort u de laatste informatie.

https://duo.nl/webinar/


FLEX tijd

• 5 "gewone" lesuren per dag

• Eerste uur: FLEX

• Zevende uur FLEX

• minimaal 2 modules per blok kiezen.

• Ondersteunend, verdiepend of iets extra’s. Ook 
inhalen achterstanden Corona.

• Doel: leerling krijgt meer invloed op eigen leerproces, 
kan 10 % van zijn lestijd zelf bepalen en zal (op 
termijn) beter gemotiveerd zijn.

• Extra vakkers kunnen contact met vakdocent hebben
als het niet (helemaal) in rooster past. 

• PWS uren



VALKUILEN

ALLEEN WERKEN VOOR EEN TOETS

ALS JE HET MET HET ANTWOORDBOEK ERNAAST 
SNAPT, BETEKENT DAT NIET DAT JE HET SNAPT

UITSTELLEN UITSTELLEN UITSTELLEN

(er komt vast weer een derde tijdvak, we krijgen
vast een extra herkansing… die toets doe ik wel bij
de herkansing…

PASSIEVE HOUDING

(mijn docent…bijlesleraar…mentor…
….buurvrouw gaat me redden en dan komt
het goed…)



Tips voor u:
• STRAAL VERTROUWEN UIT: U doet geen examen!!

• GA NIET OPEENS ANDERS OM MET “SCHOOL” OMDAT HET EXAMENJAAR IS

• VERKEN MET UW KIND WAT TOT NU TOE GEWERKT HEEFT OM SUCCESVOL TE ZIJN OP 
SCHOOL EN WAAR WAT EXTRA STEUN ZOU HELPEN

• EEN CSE LIJKT HEEL ERG OP DE LAATSTE TOETSEN DIE LEERLINGEN KRIJGEN (behalve
bij de talen). Zo bijzonder is het ook weer niet.

• BLIJF LEUKE DINGEN DOEN SAMEN, ZORG VOOR AFLEIDING. 

• EXAMENTRAININGEN door externe partijen: kun je het hele jaar door volgen. Vooral
aan te raden als leerling totaal de weg kwijt is bij een vak: in twee of drie dagen
wordt de gehele examenstof opnieuw behandeld. Op een andere plek. Door andere
docenten. In kleine groepjes waar je niet kunt ontsnappen. Er zijn (behoorlijke!) 
kosten aan verbonden.

• Beste ervaringen met SSL (Universiteit van Leiden): www.ssl.nl Overweegt u een
cursus? Doe hem bij voorkeur voor SE periode 3 (want: levert het ook voor SE nog
iets op)

http://www.ssl.nl/


“Ik heb geen huiswerk” bestaat niet!
• Regelmatig leren en werken belangrijk. 

• Planning blijft belangrijk (vooral LEERWERK!)

• Op tijd signaleren als het niet goed gaat (blijf thuis in gesprek en zoek contact 
met mij als mentor)

• Tussentijds wordt formatief geëvalueerd (niet voor een cijfer, maar feedback op 
wat goed gaat of beter kan)

• LET OP! Absentie tijdens SE weken VOORAFGAAND aan het SE melden. Alleen bij
geldige reden mag je een SE inhalen (maar kun je dat SE niet meer herkansen)

Vorig schooljaar: Blijf bij klachten thuis (Corona)

Dit jaar: doe er alles aan om naar school te gaan en het SE te
maken. Neem aspirientje, doe een sneltest en ga bij een negatieve
uitslag naar school en maak je SE. 

• Je mag pas deelnemen aan het centraal examen als je gehele examendossier
compleet is. Je moet een voldoende voor LO hebben en er mag geen cijfer voor
een SE of PO ontbreken of op inhalen staan.



GESLAAGD!

• Alles voldoende (gemiddelde van al je cijfers op het CSE is 5,5 of hoger
(voldoende))

• Maximaal één 5 (als als je andere eindcijfers 6 of hoger zijn)

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

• 1 x 4 mag maar dan moeten al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn en 
het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 zijn.

• 1x 4 + 1x 5 en voldoende compensatie maar dan moeten al je andere
eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van al je eindcijfers ten 
minste 6,0 zijn.

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

• Het gemiddelde van je eindcijfer is 6.0 of hoger

• Let op dat geen enkel eindcijfer (afgerond) lager mag zijn dan een 4 
(ook niet voor onderdeel van combinatiecijfer Ma/CKV/PWS).



Vragen?


