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Ouderavond vwo 5 

Woensdag 3 oktober 2018
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Wat Wad
lopen? lopen!
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Betrokken collega’s

▪Mentor:

▪Telefoonnr:

▪Email:

▪Directeur: 
dhr. B. Oosting

▪Teamleider: 
mevr. M. Hofstee

▪Ondersteunings-
coördinator:
mevr. R. Westerdijk
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Mentor

▪ Vast mentoruur
▪ Mentor is de spil in de begeleiding
▪ Kleinere groepen
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Voor- examenjaar

▪Continuering vwo 4

▪Toetsen én schoolexamens

▪PTA

▪Goede cijfers in vwo 5 zijn belangrijk 

i.v.m. vervolgstudie.
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▪ Inzet en motivatie zijn onmisbaar
▪ Op tijd beginnen met studeren
▪ Tijdig communiceren

Voor-examenjaar
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School
examen

Centraal
examen

Eind
cijfer

+

Het vwo-examen
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Rekentoets

▪Start voorbereiding in november m.b.v. SCORE 

▪Rekentoets maakt op het vwo 6 geen deel meer uit van de 

slaag/zakregeling.

▪ Wel vermelding cijfer op eindlijst.
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▪ 4 periodes
▪ In toetsweek én gedurende de 

lesperiode
▪ Resultaten te zien via Magister
▪ Voortgangscijfer

Toetsing
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Afspraken rondom toetsen (1)

▪ Op tijd aanwezig
▪ Bij ziekte: VOORAF (tussen 7.30 uur en 9.00 uur) afmelding 

dagelijks door ouders / verzorgers bij receptie (0513-
657310)

▪ Inhalen van de toets: inhaalmomenten, leerling spreekt af 
met docent wanneer.

▪ Alleen gemiste toetsen door geoorloofde afwezigheid 
mogen worden ingehaald.

▪ Bij geoorloofde afwezigheid schoolexamens herkansing 
inzetten.
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De overgangsnorm 

▪ Op de kernvakken (wiskunde, Nederlands, Engels) 
maximaal één eindcijfer 5.

▪ Hooguit één 4 en één 5 met compensatie.
▪ Het gemiddelde van alle vakken is een 6 of hoger.
▪ Het LO-cijfer is naar behoren afgerond.

▪ Zie ook locatiegids.
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Loopbaan Orientatie Beroepskeuze 
vwo 5

Waar?

Welke ?

Selectie?

Uni?
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• 1. Begin bij jezelf. 

• 2. Oriënteren en verkennen. (v5)

• 3. Verdiepen. (v5)

• 4. Beslissen! (v6)

Stapsgewijs op weg (de fases)
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LOB onderdeel PTA

• 1. Gezamenlijke activiteiten: keuzeworkshops RUG en Voorlichting 
door oud-leerlingen

• 2. Individuele activiteiten

• 3. Verantwoordelijk voor eigen verslaglegging

• 4. Bouw portfolio op ivm studiekeuzecheck en selectie

LOB activiteiten
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Individueel

Open dagen/bachelor voorlichtingsdagen

Scholierenacademie RUG: Junior Honours College, webclasses (meer 

info bij decaan)

Meeloopdagen

Mee met beroepsuitoefenaar
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Zelf op pad 

Minimaal 1 activiteit

Indien verlof hiervoor:

Aanvragen bij decaan

Terugkoppeling
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Wat kunt u als ouder doen:

Regelmatig in gesprek

Mee met open dagen

Raadplegen:

➢Website FS

➢Studiekeuze123.nl

➢Sites universiteiten en hogescholen
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Belangrijk in vwo5:

Voorbereiding studie decentrale selectie

Cijfers !!

Doe de dingen waar je in v6 geen tijd meer voor 

hebt/denkt te hebben.



hartelijk dank
voor uw aandacht


