
Welkom op de 
ouderavond havo 4



/ /

Programma 16 september 2019

18:45 – 19:00 uur Ontvangst met koffie/thee in de kantine

19:00 – 19:30 uur Praktische info havo 2e fase

19:30 – 19:45 uur Pauze

19:45 – 20:45 uur Kennismaking met mentor in lokaal
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Even voorstellen:

Lianne van Voorthuisen

Teamleider havo 2e fase

aem.vanvoorthuisen@sevenwolden.nl

➢ Reilen en zeilen in het team

➢ Nadat u zaken besproken heeft met vakdocent/mentor

➢ Bijzonder verlof aanvragen

mailto:aem.vanvoorthuisen@sevenwolden.nl
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Start nieuwe schooljaar

➢ Stamklassen / clusters / persoonlijke mentorgroep

➢ Andere docenten dan vorig jaar

➢ PTA – PTO en studiewijzers (anders dan vorig jaar)

➢ Toetsweken

➢ Leren en studeren met meer eigen verantwoordelijkheid
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Start nieuwe schooljaar

• Personele bezetting Frans en aardrijkskunde

• Ontwikkeltijd

• Device (einde avond nog mogelijkheid voor vragen)



/ /

Ondersteuning vanuit de havo

➢ Vakdocent

➢Mentor

➢Ondersteuningscoördinator: Johanne Mooiman

➢Decaan: Ubbo de Weerdt

➢ Teambegeleidingsuur – diverse vakdocenten
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Mentor (1 mentoruur per week)

mentor

leerling

ouder docenten

OC
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Leerling-mentor-oudergesprek (LMO)

Leerling actievere rol geven, maar wel onder begeleiding van mentor:

LMO gesprekken met alle ouders + zoon/dochter in P1 en P3. Mentor 

nodigt uit.

In P2 vakleerkracht gesprekken (LVO)

Input vakdocenten:
Voor leerling via ML 

formulier
Voor mentor via digitaal

formulier

Leerling + mentor
Voorbereiding 

oudergesprek en 
actieplan

mentor + leerling 
+ ouder gesprek 

(MLO)
Vaststellen 

actieplan + rollen

Informeren
vakdocenten en

monitoren
vooruitgang
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Team begeleidingsuur (TB-uur)

Voor havo 4/5:

➢ dinsdag 1e uur

➢ ondersteunende vakles / vaardighedenles

➢ keuzeprogramma, inschrijving van leerling in overleg met mentor en 

vakdocent

➢ Verplicht bij cijfer < 5,5
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Toetsing havo 4

➢ 4 periodes (zie PTA en PTO)

➢ Toetsen gedurende de lesperiode en in toetsweek (kleinere 

en grotere hoeveelheden/vaardigheden)

➢ Resultaten in Magister

➢ Voortgangscijfer = gemiddelde PTA- en PTO-cijfers
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PTA en PTO

• Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

➢ Anders dan vorig jaar 

➢ www.sevenwolden.nl  locatie – Fedde Schurer  downloads – PTA havo 2019-

2020 (vanaf 1 oktober 2019)

➢ Onderdelen – inhoud – weging  verplichte onderdelen voor SE

➢ Afzonderlijke SE’s tellen mee voor schoolexamen maar ook overgang naar havo 5

➢ SE-onderdelen: SE’s, PO’s, HD’s

• Programma van Toetsing en Overgang (PTO)

➢ Alle toetsen die in havo 4 gegeven worden.
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De overgangsnorm havo 4-5

➢ Kernvakkenregeling: Ne, En, wimax. 1x 5 (en géén 4)

➢ Alle andere vakken: 

➢ hooguit 1x4 en 1x5 en

➢ Het gemiddelde van alle vakken is 6.0 of hoger

(zie overgangsnormen havo op de site)

➢ LOB / LO voldoende afgerond

Let op, vakken afsluiten in havo 4:

➢ Maatschappijleer en ckv  cijfer – tellen mee voor overgang

➢ Cijfers maat. + ckv + pws (h5) = combinatiecijfer
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School

examens 
(pta-cijfers h4+h5)

Centraal

examen

:2=

Eind

cijfer 

examenlijst

Het havo-examen 
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Afspraken rondom toetsen (ook toetsweek)

➢ Toetsroosters in Zermelo – inhoud lesstof in Magister

➢Op tijd aanwezig 

➢Gemiste toetsen: inhalen alleen bij geoorloofde afwezigheid 

(ziek: ouders bellen voor 09:00) Zie ook verzuimprotocol

➢ Inhalen van de toets: inhaalmomenten in overleg met docent
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Contact

➢ Leerling/ouderspreekuren (alleen gesprek met leerling erbij)

• P1: 2+3 december (LMO gesprekken: leerling, mentor, ouder)

• P2: 25 februari (LVO gesprekken: leerling, vakleerkracht, ouder)

• P3: 14+15 april (LMO gesprekken: leerling, mentor, ouder)

➢ Mail

➢ Magister: cijfers/aanwezigheid/informatie
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Ouderparticipatie

Ouderraad (geen vacatures)

➢ Ouders van havo en vwo praten met locatie-leiding over zaken die voor alle 

leerlingen op de locatie spelen.

➢ 3x per jaar

Klankbordgroep ouders havo 4/5 (vacatures)

➢ Ouders praten met teamleider over teamaangelegenheden 

➢ 2x per jaar (data nog te bepalen)

Opgeven bij teamleider!
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DE DECAAN

Ubbo de Weerdt
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LOB h4 - keuzeproces
Oriënteren

Verkennen

Verdiepen

De knoop doorhakken

http://www.gbstudiekeuze.nl/wp-content/uploads/orienteren.jpg
http://www.gbstudiekeuze.nl/wp-content/uploads/verdiepen.jpg
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://studiekeuzevoorouders.files.wordpress.com/2011/12/knoopdoorhakken.jpg&imgrefurl=http://studiekeuzevoorouders.wordpress.com/category/de-4-fasen-van-kiezen/&usg=__lWcMcvA_aN3LNw9U9KcB9Fd5-CA=&h=74&w=74&sz=4&hl=nl&start=5&zoom=1&tbnid=KUZE2ekLRbLAJM:&tbnh=71&tbnw=71&ei=1C1aUKjnLKap0QXh8IBY&prev=/search?q%3Dde%2Bknoop%2Bdoorhakken%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADSA_nlNL375NL376%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.gbstudiekeuze.nl/wp-content/uploads/verkennen.jpg
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Planning

Programma in H4/H5 

verplichte onderdelen

eigen keuzes maken

open dagen /meeloopdagen /jobshadowing
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Planning
Verplichte onderdelen:

• 30 okt en 31 okt Studie Voorlichting Friesland (SVF)

• 9 mrt studievoorlichting oud-leerlingen

Facultatief en georganiseerd door school:

• HanzeXperience/Orientatiedag (NHL-Stenden)

Facultatief en niet georganiseerd door school:

• Bezoek Open dag nov/febr/apr
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Studeren

Studiefinanciering

Selectie aan de poort – tijdige inschrijving

Studiekeuzecheck (adviserend)

Goede cijfers doen er toe!
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Waar nu heen?

Reni Freund 112

Wilbert Funcke 103

Alexander Jellinek 108

Leen v.d. Meiden 101

Thys Tjalma 104

Marjolein Voetberg 111

Doekle Volbeda 012

Susan Wierda 003

Michiel Zwiers 004


