
5 atheneum 2022-2023

Ouderavond 26 oktober 2022



Info mentor
• bereikbaar:

Telefonisch via administratie



Klassen en clusters

• Stamklas voor Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV en LO

• Alle andere vakken zitten in clusters



Resultaten

• Cijfers voor schoolexamens (SE) 
en praktische opdrachten (PO) 
worden meegenomen naar het 
examen

• Voortgangstoetsen 

• Samen bepalen ze het cijfer op 
het overgangsrapport



Overgangsnormen
Een leerling wordt bevorderd naar het volgende leerjaar als het volgende geldt: 

1. alle cijfers zes of hoger, of 

2. één vijf en de overige cijfers zes of hoger, of

3. één vier en de overige cijfers zes of hoger en het gemiddelde cijfer tenminste 6,0, of

4. twee vijven en de overige cijfers zes of hoger en het gemiddelde cijfer tenminste 6,0, of

5. één vijf en één vier en de overige cijfers zes of hoger en het gemiddelde tenminste 6,0.

6. voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag de leerling ten hoogste één vijf scoren.

7. Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer een cijfer lager dan 4,0 is gehaald.

8. Het vak LO moet met ‘voldoende’ of ‘goed’ afgesloten worden. Het voor LO op het rapport 
vermelde cijfer kan niet meegeteld worden als compensatiepunten.



Overgangsnormen

In alle andere gevallen is de leerling bespreekgeval: hierbij wordt het 
woordrapport meegewogen. 

Het woordrapport geeft extra informatie aan zowel ouders als de 
docentenvergadering over de manier waarop de cijfers tot stand 
gekomen zijn.



Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

• Geeft aan welke stof in welke periode op welke manier 
getoetst wordt
– Schoolexamens (SE)
Waaronder praktische opdrachten (PO)

• Geeft de weging van de toetsen aan
• Wettelijk document
• Examenreglement op website van het Bertrand Russell 

college/onderwijs/schoolexamens en toetsen



Schoolexamen in 5 atheneum

• SE-week van maandag 26 juni t/m maandag 3 juli

• Na de SE-week zijn de leerlingen nog niet vrij!

– Activiteitenweek

– Nabespreken van het gemaakte SE werk

– Start profielwerkstuk

– Jaarafsluiting



Combinatiecijfer

• ANW alleen in 4 atheneum

• CKV in 4 en 5 atheneum

• Maatschappijleer alleen in 5 atheneum

• Profielwerkstuk start in 5 atheneum, wordt afgerond in 6 atheneum

• Combinatiecijfer is het gemiddelde van ANW, CKV, maatschappijleer 
en het PWS



Rooster, net als vorig jaar

• 7 uren per dag

• 1e en 7e uur flexuur

• Leerlingen moeten verplicht 2 flexuren kiezen



Een pittig jaar

• Er wordt meer zelfstandigheid verwacht

• Toetsweken en een SE week

• Veel praktische opdrachten

• Tempo ligt hoger



Ondersteuning vanuit school
• Mentor

• Flex-uren

• Herhalen PSIEG door mentor: balans 
draagkracht en draaglast



Rol van ouders, Tips/aanbevelingen
• 1. Let op: toetsweken, planning

• 2. Juiste balans: belangstelling versus controle

• 3. Spoor dochter/zoon aan zelfstandig op tijd 
contact op te nemen met vakdocent/mentor 
bij problemen!



Buitenlandse schoolreis

• Waarschijnlijk in klas 6 voor de 
herfstvakantie



Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Hoe komen we van school naar 
studie keuze? 

https://youtu.be/J-hVnRE_cso

https://youtu.be/J-hVnRE_cso


Oriëntatie studiekeuze

• Interessevragenlijst maken en bespreken

• Open dagen bezoeken

• Ervaren door proefstuderen

• Pre-University College VU



Loslaten of begeleiden?

• Samen open dagen bezoeken helpt

• Praten aan de keukentafel

• Nieuwsbrief via Magister



Informatie-avonden:

• 7 februari: Opleidingsmarkt HBO

• 14 februari: Opleidingsmarkt WO



Eerstvolgende open dag/avond?

• VU: 4 en 5 nov
• UVA: 12 t/m 19 nov
• TU Delft: 21 t/m 24 okt

• InHolland: 12 oktober en 7 december 
• HVA: 5 november en 10 december



Welke informatiebronnen?

https://vozaanstadnl.sharepoint.com/sites/brc/decanaa
tbovenbouw
http://www.carrieretijger.nl
https://www.studiekeuze123.nl
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl

https://vozaanstadnl.sharepoint.com/sites/brc/decanaatbovenbouw
http://www.carrieretijger.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/


Kiezen, doe je toch samen!

Uw  kind kiest!

Uw betrokkenheid stimuleert!

De school helpt!

(t.demoel@bertrand.nl)

werkdagen dinsdag t/m donderdag 

mailto:t.demoel@bertrand.nl)werkdagen
mailto:t.demoel@bertrand.nl)werkdagen


Schoolregels

• Te laat komen valt onder de Wet op de Leerplicht. 

• Na twee keer te laat komen melden om 7:45u.  Mail naar ouders, mentor 
en ljc

• Geen mobiele telefoons in de les



Schoolregels

• Ziek? Bel tussen 8:00 – 8:20 uur

• Tandarts e.d.? Briefje (op site onder ouders/ziekte, verzuim, verlof) 
inleveren bij conciërge of bellen en inspreken

• Verlof? Verlofverzoek inleveren bij de leerjaarcoördinator vwo 5 en 
6 (downloaden van site onder ouders/ziekte, verzuim, verlof)

Mw. Heine: e.heine@bertrand.nl

• Op school ziek geworden? Afmelden bij conciërge



Klankbordgroep

• Meepraten over wat goed gaat en wat beter kan?

• Twee keer per jaar van 18:00u tot 20:00u

• Uitnodiging via mail



Vragen?




