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2018-2019

Locatie Fedde Schurer



/ /

Programma v/d avond:

19:30 –19:40 uur     Mw. Hofstee (teamleider vwo)                                   

19:40 – 19.50 uur Mw. Steijn (decaan vwo)

19:50 – 20:10 uur Pauze 

Vanaf 20.10 uur        Mentor ontmoeting



/ /

Leerjaar V4:

▪ Stamklassen

▪ Clusterklassen

▪ Mentorgroepen



/ /

Bovenbouw

▪ Inzet en motivatie zijn onmisbaar

▪ Op tijd beginnen met studeren

▪ Tijdig communiceren



/ /

PTA   - programma voor 
toetsing en afsluiting

▪ Toetsen

▪ Schoolexamens: BSM (1 toets en 1 praktische 

opdracht), biologie, ckv, maatschappijleer, filosofie, 

kcv, informatica (15%), natuurkunde, scheikunde.

▪ Herkansingen

▪ Combinatiecijfer: ckv, maatschappijleer en

profielwerkstuk



/ /

Toetsing

▪ 4 periodes

▪ In toetsweek én gedurende de lesperiode

▪ Resultaten te zien via Magister

▪ Voortgangscijfer



/ /

De overgangsnorm 2018-2019 

▪ Op de vakken Ne, En, Wi mag maximaal één eindcijfer 5 behaald

zijn

▪ Hooguit één 4 en één 5 met compensatie 

▪ Het gemiddelde van alle vakken is 6 of hoger

▪ LO is naar behoren afgerond

zie ook website



/ /

Mentor

▪ Wekelijks een lesuur

▪ Mentor is de spil in de begeleiding



/ /

Klankbordgroep

Wie?

Een groep betrokken ouders.

Wat? 

In gesprek gaan met de teamleider over alles wat met het vwo 

bovenbouw te maken heeft.

Wanneer? 

28 november 15.00 uur

6 maart 15.00 uur

15 mei 15.00 uur



/ /

Ouderraad

Wie?

Een groep betrokken ouders.

Wat? 

In gesprek gaan met de schoolleiding over alles wat met de school 

te maken heeft.

Wanneer? 

6x per schooljaar op de dinsdagavond 

van 19 tot 21.30 uur



/ /

Loopbaan Orientatie Beroepskeuze 
VWO 4

E&M

N&G

N&T

C&M



/ /

Loopbaanoriëntatie en 
beroepskeuze (LOB)

• Verplicht programma in v4

• Opgenomen in PTA

• 3 gezamenlijke activiteiten



/ /

Studie Voorlichting Friesland

31 oktober en 1 november

Leerlingen kiezen de dag en 3 te bezoeken 

studievoorlichtingen.



/ /

Voorlichting door oud-leerlingen

Maandagavond 11 maart

Leerlingen kiezen 3 studievoorlichtingen



/ /

College Carrousel RUG

Datum: 9 april

Hoorcollege, werkcollege en activiteit o.l.v. studenten

Gerelateerd aan vwo-profielen

Beperkte deelname



/ /

Op eigen initiatief:

Bezoeken open dagen

Indien verlof ervoor: verslaglegging verplicht

Handige websites:

Studiekeuze123.nl

Fedde Schurer, hyperlink decanaat



/ /

Overige taken decanaat

➢ Wissel keuzevak

➢ Wissel profiel

➢ Wissel opleiding

Mentor eerste aanspreekpunt

Contact:

Da.steijn@sevenwolden.nl


