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Ouderavond havo-4



Dynamische driehoek

• Contact tussen:
– Leerling/Kind
– Ouders/Verzorgers
– School

• Randvoorwaarden:
– Vertrouwen
– Communicatie
– Betrokkenheid
– Veiligheid



Focuspunten in H4

• Begeleiding

– mentor, vakdocent en decaan

– Interne zorg: o.a. dyslexiecoach en trajectcoach

• Examenvoorbereiding

– PTA

– overgangsnormen



Leerjaarcoördinator

• Aanspreekpunt voor leerlingen op vrijdag
– Bv. uitgestuurden

• Ondersteunen van de mentor
– Bv. leerlingbesprekingen

• Leerlingenbegeleiding i.s.m. mentor
– Bv. handhaven escalatieladder

• Contact tussen thuis en school
– m.davelaar@bertrand.nl / bertrand-app



HAvo COmpetent &
LoopbaanOriëntatie & -Begeleiding

• Oriëntatie op:

– interesses: Haco-uren

– HBO: gastlessen HvA

– beroepskeuze: Upgrade My Image

– werkveld: Stage

• Vragen over LOB: 

– Trees de Moel: t.demoel@bertrand.nl



Overgangsnormen

• Herschreven overgangsnormen op website 

– Of druk op: overgangsnormen 2022-2023 blz 21

• Bij vragen:

– Mentor / LJC

https://www.bertrand.nl/wp-content/uploads/2022/09/SL-2223043-Overgangsnormen-2022-2023.pdf


Communicatie

• Niet vakgerelateerde vragen:

– mentor / LJC

• Contactroute: vakgerelateerd

• Onderwijszorgroutes

• Bertrand-app 



Contactroute: vakgerelateerd

Leerling
Leerling neemt 
eerste initiatief 
tijdens of na les 
om contact te 
leggen. 

Mentor
Leerling kan evt
mentor vragen 
om te helpen 
wensen over te 
brengen.

Ouder
Zo nodig kan 
ouder contact 
leggen tijdens 
contactmiddag/ 
-avond of app.

Vakdocent



Onderwijszorgroutes

Interne 
zorg

Mentor / LJC Externe zorg

Leerling

Ouder/ 
Verzorger

Mentor/LJC hebben 
signalerende en 
verwijzende functie

Signaleren en 
inschakelen van 
huisarts. 

Intern kan om advies 
worden gevraagd. In 
overleg kan aangemeld 
worden bij interne zorg. 

Met toestemming wordt 
informatie uitgewisseld 
die nuttig zijn voor 
handelingsplannen.



Bertrand app

• Communicatie 
optimaliseren

• Opstartfase

• Informatie volgt 

• Downloaden: 

Ouder en kind 



Kennismaking mentoren
LOKAAL

• haco1 Laila Gransjean 12
• haco2 René van Maanen 23
• haco3 Michiel Funke 24
• haco4 Sijtte Kooijstra 22
• haco5 Jiske van der Wiele 10
• haco6 Annelien Roelofsz 20
• haco7 Marco Olij 21
• haco8 Hans Woerdeman / Laila 13



Kennismaking met 
mentor



Wat kunt u van de 
mentor verwachten?

COACHING OP:

• Welzijn van de leerling

• Resultaten

• Sociaal gebied (ll onderling of met docent)



Leerjaarcoördinator: 
Marie-Louise Davelaar

• De leerjaarcoördinator richt zich op 
leerlingzaken in een leerjaar.

• Meer en sneller grip op afwijkend
leerlinggedrag

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

• Op vrijdag aanspreekpunt leerlingen

• m.davelaar@bertrand.nl

mailto:m.davelaar@bertrand.nl


Afdelingsleider: 
Hans Woerdeman

• Afdelingsleider havo bovenbouw

• Gaat over: onderwijsbeleid, 
personeel, organisatie



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! 

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



Start van het schooljaar

• Escalatieladder
• HACO
• kennismakingsgesprekken



Nieuw rooster met FLEX

• Maximaal 5 lesuren per dag

• 1e en 7e uur FLEXuur.

• Ieder kwartaal de kans om nieuwe
ondersteunende of verdiepende
modules te kiezen. Minimaal twee 
modules 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)



LoopbaanOrientatie
& 

-Begeleiding

• Oriëntatie op:
• interesses: Haco-uren
• HBO: gastlessen HvA
• beroepskeuze: Upgrade My Image
• werkveld: Stage

• Vragen over LOB: 
• Trees de Moel: t.demoel@bertrand.nl



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: 4 NOVEMBER – 11 NOVEMBER



Toetsen en cijfers

• Voortgangscijfers:
– Tellen alleen mee in 4 havo

– Tellen mee voor de overgang van 4 naar 5 havo

• 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. 



“Ik heb geen huiswerk” 
bestaat niet!

• Regelmatig leren en werken belangrijk

• Planning belangrijk (vooral LEERWERK!)

• Op tijd signaleren als het niet goed gaat
(blijf thuis in gesprek)

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



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!


