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De klas  4Vb
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Programma

• Even voorstellen

• Algemene informatie

•Mentoraat jaar 4
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De schoolleiding

• Rector

• Een teamleider per onderwijsteam:
- 12 havo/atheneum

- atheneum bovenbouw

- havo bovenbouw

- vmbo-tl
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Voorstellen team vmbo-tl
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• Teamleider vmbo-tl: Erwin Keun

• Leerlingcoördinator: Eric van Dok

• Mentoren: Tina Leiseboer & Tom Donker

• Decaan vmbo-tl: Martine Baarsma

• Vakdocenten: per klas en cluster verschillend



Contactbrieven over rollen
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… zijn begin van het schooljaar door de mentor verstuurd

• De mentor begeleidt de studie van uw kind. De mentor is de eerst 
aangewezen contactpersoon.

• De docent kunt u benaderen als de situatie in de les daar aanleiding toe 
geeft. U kunt de vakdocent in eerst instantie benaderen via e-mail (zie 
schoolgids).

• De decaan helpt leerlingen samen met de mentor en vakdocent bij het 
kiezen van het profiel (vanaf 3 havo/vwo).

• De leerlingcoördinator, zorgt, onder verantwoordelijkheid van 
de teamleider, voor de leerlingzaken en helpt bij vragen over gedrag, 
begeleiding of bij incidenten die zich hebben voorgedaan.

• De teamleider, is namens de schoolleiding voor de klas 
van uw kind verantwoordelijk. Voor alle vragen waarmee u 
niet bij bovenstaande personen terecht kunt en voor 
verlofaanvragen kunt u contact met hem/haar opnemen.



Mentorbegeleiding

• Twee mentoren per klas. 
- Eén mentor is het eerste aanspreekpunt

•Mentoruur

• Individuele gesprekken

• POP-gesprekken
- Mentor nodigt uit

- Voor kerstvakantie en in voorjaar
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Startpunt 4 vmbo-tl

Welke zaken zijn belangrijk om te weten:

•Uw kind is in 4 vmbo-tl gekomen. Dat betekent dat 
hij/zij het kan. Laat je kind in zichzelf geloven! 

• 4 vmbo-tl is een kort jaar. Na de examens is er lang 
vrij. Daarvoor is het hard werken:

- Tussenuur = werktijd 

- Nieuwe werkplekken in de mediatheek

- Afstemming bijbaantjes en sport

- Leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
leren en ontwikkeling (en ouders stimuleren dat)
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Startpunt 4 vmbo-tl
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Welke zaken neemt uw kind mee:

• Schoolexamencijfers (PTA-toetsen) uit 3 vmbo-tl 

•Niet alle geplande schoolexamens uit 3 vmbo-tl zijn 
uitgevoerd

- Soms meer stof/SE’s in 4 vmbo-tl

• CKV en maatschappijleer al afgerond (toch?)

• LO2 heeft geen centraal examen (maar 
schoolexamen)



Profielwerkstuk (PWS)

• In 4 vmbo-tl maakt de leerlingen een profielwerkstuk 
- handleiding staat op Itslearning / in Teams

• Profielwerkstuk is een ‘meesterwerk’
- De LL. laat zien wat hij/zij op het vmbo-tl geleerd hebt
- De LL. laat zijn/haar vaardigheden/competenties zien

• Komende periode
- Kennismaken met PWS
- Groepje samenstellen 
- Vakkeuze en begeleider

• Dinsdagmiddagen op school aan het werk
- Een aantal dinsdagmiddagen wordt op school gewerkt
- Belangrijk ivm bijbaantjes op dinsdagmiddag!

• Presentatie met ouders (corona?)

- 15 december2021! 
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Toetsen en cijfers

• In 4vmbo-tl alleen SE-cijfers
- schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten en practica voor 

het School Examen (SE) en staan in het Programma van Toetsing en 
Afronding (PTA)

• Soorten evaluaties
- Formatief: tussentijds feedback op het leerproces zonder cijfer 

- Summatief: aan het einde van leereenheid voor een cijfer

• Er zijn drie toetsweken
- november, januari, april

- daartussen proefwerken en andere onderdelen (PO’s, practica e.d.). 
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Examenreglement (1)

• Examenregelement
- Staat per 1 oktober op Itslearning en de website

- Examensecretaris is meneer Menninga

- Lees het goed door

• PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting
- Hierin staan alle onderdelen die voor het schoolexamen gedaan moeten 

worden en de weging daarvan. 

- Per vak een beschrijving van het toetsprogramma

• Schoolexamens (PTA toetsen) zijn ‘examens’ en worden dus 
formeel behandeld (zie volgende dia).

15 september 2021 Kamerlingh Onnes dia 12



Examenreglement (2)

• Afwezigheid door ziekte: 

- vooraf afmelden door ouders bij teamleider of examensecretaris

- Let op: ook bij mondelingen en presentaties

• Afsluitdag toetsweken

- LL. kan één (herkansbare) toets herkansen uit de toetsweek op de afsluitdag

- Als LL. een toets gemist heeft in de toetsweek, dan vervalt je herkansing. 

- Afwezigheid bij herkansing betekent: geen herkansing

• Einde schooljaar: herkansing schoolexamen

- De vakken zonder centraal examen kun je aan het eind van het jaar herkansen: 
maatschappijleer, ckv, LO2 

• Goed doorlezen: Onregelmatigheden (p7)

• Regeling doubleurs

- Als LL. 4V nogmaals doet (van andere school hier gekomen), dan goed nalezen wat er wel 
en niet opnieuw gedaan moet worden (p21)

15 september 2021 Kamerlingh Onnes dia 13



Zak-slaagregeling

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2020-tijdens-corona/vmbo-gemengd-en-
theoretische-leerweg-examens-2020
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Loopbaanoriëntatie en begeleiding

• LOB
• Decaan: mevrouw Baarsma
• Doel: 

- Opdrachten die helpen bij het maken van loopbaankeuzes en 
vervolgopleiding

- Wie ben ik; Wat kan ik? Wat wil ik? Op welke school zit ik volgend jaar op 
mijn plek?

• Droomloopbaan
- Digitaal portfolio
- Opdrachten LOB/LOEKS (verleden jaar) 
- POP-gesprekken
- Plusdocument 

• Dit jaar centraal: keuze vervolgopleiding
- Open Dagen
- Meeloopdag
- Adviesgesprek mentor en Decaan
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LOB | Vaardigheden vmbo-tl - mbo

De volgende vaardigheden zijn belangrijk om in te zetten bij het PWS. 

Ze komen overeen met de vaardigheden die je nodig hebt als je naar het 
mbo gaat: 

• Plannen en zelfstandig werken

• Informatie zoeken en verwerken

• Teksten lezen en leren

• Samenwerken

• Analyseren

• ICT inzetten

• Onderzoeken

• Verslagen maken

• Presenteren

• Reflecteren
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LOB | belangrijke data

• november
Open Dagen mbo > ga kijken (vraag verlof) 15, 16 
en 17 november stage dagen
15, 16, 17 november > Stagedagen 

bij bedrijf of instelling (zelf regelen) 

• vanaf december:
Inleveren schoolkeuze bij decaan

• januari
inschrijven bij vervolgonderwijs (let op sommige 
afwijkende inschrijfdata van vervolgopleidingen!)
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Praktische zaken school

• www.kamerlinghonnes.nl  
- Voor o.a. Schoolgids, handleiding Magister voor ouders, nieuws, etc. 

• Afmelden
- Absentie door ziekte -> ouder bij conciërge (ook beter melden!) 

via telefoon 050-3210610 of e-mail: absentie@kamerlinghonnes.nl

- Dokter / tandarts -> leerling/ouder briefje bij conciërge

- Verlof -> ouder d.m.v. verlofformulier (zie website) mailen naar teamleider

• Roosterwijzigingen
- Magister en telefoonpiramide / Whatsappgroep of Teamschat 

• Huiswerk
- In papieren agenda -> eigenaarschap leerling! 

- Magister is extra service (maar HW verdwijnt bij roosterwijzigingen, wel terug te 
vinden, maar gebeurd vaak niet)
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Praktische zaken school (2)

• Locatie Bessemoer
- Tijdelijk 7 lokalen extra wegens groei. 

- Er wordt bijgebouwd op de Eikenlaan

- Conciërge: meneer Schnuck

- Op de fiets of lopend: zo snel mogelijk verplaatsen 
(5 minuten eerder vertrekken)

• Start lessen
- De lessen starten om 8.15 uur. Leerlingen moeten dan bij het lokaal zijn. Later is te 

laat briefje (tenzij OV-pas). 

• Mondkapjes
- Zonder mondkapje mag je de school niet in. 

- Tip: reserve in je tas en € 0,50 in je tas om er eentje te kopen (geen pin bij de 
receptie)
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Praktische zaken thuis

• Bedtijd? 
- Zie o.a. Ouders.nl of bedtijden.nl 

• Mobiele telefoon
- Praat met uw kind over het 

gebruik

- Vraag of ze laten zien welke apps 
ze gebruiken

- Maak afspraken over schermtijden

- Wat doen we tijdens het eten?

- Naar bed? Mobiel beneden aan de 
oplader?!

- Zie ook: 

Kennisnet | JMOuders | Digitaal opvoeden
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https://www.kennisnet.nl/mijnkindonline/files/Altijd_binnen_bereik_rapport.pdf
https://www.jmouders.nl/gebruik-mobieltjes/
https://www.digitaalopvoeden.nl/2019/12/belangrijkste-smartphone-regels-voor-je-tiener.html


Huiswerk

•Maken, leren en bestuderen

• Voorbereiding voor de les!

• Begeleiding thuis en op school

•Mindset van leerlingen, ouders en
docenten is belangrijk! 
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Mindset
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Taal telt! 

Wat doen wij op school

• Lezen stimuleren:
- lezen in de lessen (boek in 

de tas)
- uitgebreid aanbod boeken 

inde mediatheek
- schoolabonnementen op 

kranten  

• Aandacht voor vak- en 
schooltaal in de lessen

• Taalatelier (klas 1)

• Training vraag-antwoord-
structuur (VAS)

Wat kunt u thuis doen? 

• Samen (jeugd)journaal 
kijken

• Lidmaatschap bibliotheek 
(tot 18 jaar gratis)

• Tijdschriften lezen

• Lees samen

• Praat over de boeken die 
gelezen worden

15 september 2021 Mentorouderavond dia 23

Lezen is een belangrijke factor voor schoolsucces 



Stewards op School

• Samenwerken aan een positief schoolklimaat

• In 3 vmbo-tl een week Steward

• Elke pauze ‘Stewarddienst’
- Daarna een korte pauze

•Onder begeleiding van conciërge
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Einde schooljaar 21-22

• 28 maart: laatste dag TW3 (daarna lessen)

• 13-21 april: examentraining

• 22 april: LSD-activiteit onder begeleiding van 
dhr. Sikkens, mevr. Keyer en dhr. Anjema

• 12-30 mei: centrale examens (tijdvak 1)

• 20-23 juni: centrale examens (tijdvak 2)

• 15 juni: uitslag examens (TV1)

• 12 juli: diploma-uitreiking
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Coronamaatregelen

• Brieven voor ouders, 

•Meldingen in Magister voor leerlingen

• PowerPoint met samenvatting voor leerlingen
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Coronamaatregelen

Stappenplan bij positieve (zelf)test leerling

1. Leerling/ouder heeft contact met de mentor. Mentor vraagt: 
a. Gaat het om een zelftest of om een GGD-test. 

Bij een positieve zelftest, meteen afspraak laten maken bij de GGD.

b. Geven de ouders toestemming om de gegevens (naam en geboortedatum) 
te delen met de GGD? Dit is nodig om in contact met de GGD te kunnen 
bevestigen om welke leerling het gaat.

c. Heeft de leerling klachten?

d. Wat is de laatste dag geweest waarop de leerling op school was?

2. GGD neemt contact op met het KO (dit kan even duren, helaas).

3. Op aanwijzing van de GGD sturen wij brieven naar de ouders 
verzorgers van de klas. Deze brieven worden door de GGD 
aangeleverd en daarin staat alle informatie die ouders nodig hebben. 
Mogelijke uitkomst is dat een deel of de gehelde klas in quarantaine 
moet. 

4. Tegelijkertijd met ad 3 worden alle medewerkers geïnformeerd. 
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Nationaal Programma Onderwijs

• Extra mentoruur per week 
Individuele begeleiding en coachingsgesprekken.

• Structuurlessen*
Voor klas 2 en hoger (klas 1 vanaf periode 2) in meerdere rondes. Max. 2x per week. 
Op ma, wo, do, vr. van 15.15-16.15 & 16.15-17.15.

• Vakondersteuningslessen*
Alle vakken behalve de praktische vakken (zoals MT, LO, NLT, INF). In rondes van ca. 8 weken. 
Aanmelden ronde 1 via coachingsgesprekken. Ronde 2 later.

• Klassenverkleining 
In 2H en 3TL en een aantal clustervakken in de bovenbouw.

• Verder:
- Buddy-docenten voor Engels en wiskunde voor extra begeleiding in de les.
- Inloopuren wiskunde ma, vr (ELED), wo, do (BOKF) het 7e uur, lokaal 209 voor extra hulp. 
- Extra uur wiskunde (5H en 6A) en Nederlands (6A) in rooster.
- Perspectiefklassen 3H + 3TL klas met lln. die het jaar voor de tweede keer doen.
- Reguliere ondersteuning: Reken- en taalateliers brugklassen + overig klassen naar behoefte;  

Tutoring voor (onderbouw)leerlingen door bovenbouwleerlingen. 

* Aantal plekken is begrenst. Er wordt bepaald op basis van urgentie. Er zijn meerdere rondes. Kleinere groepen. 
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Ouderbetrokkenheid

• Ouderpanels
- Uit iedere klas één ouder: Wie geeft zich op? 

- Doel:

- Klankbord voor school

- Wat er speelt in de klas en op school 

- Uitleg over ontwikkelingen op school   

- Overleg:

- Ca. drie keer per jaar. 

- Dinsdagavond van 19.30 tot 21.00/ 21.30 uur 

- Over wat er speelt in de klas, ontwikkelingen op school. 

- Data schooljaar ‘21-22:  10 nov., 2 febr., 11 mei

• Ouderbulletin
- Eens per maand (of vaker als nodig, i.v.m. corona) 
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Tot slot

• Vragen?
- Algemene vragen?
- Specifieke vragen over uw kind? Graag 1 op 1 contact.

• Contact:
- Naam
- Tel.nr. 050 321 0610 / mobiel eventueel
- E-mail …@o2g2.nl 

Bedankt voor uw aanwezigheid en tot ziens !
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