
Welkom
Ouderavond havo 5

1e ronde om 19:00
2e ronde om 20:00



/ /

Lokalen:

Mentor Lokaal

Louis Dijk + Emile Tervooren (ziek) 1.10 / 1.11 (1e verdieping – veldkant)

Peter Groenbroek 101 (1e verdieping Schanskant)

Ouders van leerlingen met onderstaande mentoren gaan eerst naar de 
betreffende lokalen



/ /

Programma 23 september 2019

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

1e ronde (groep mentoren BOZ, NOH, TRG, WOC)

19:00 – 19:45 uur Praktische info havo 5

19:45 – 20:00 uur Verplaatsen naar lokalen

20:00 – 21:00 uur Kennismaking met mentor in lokaal

2e ronde (groep mentoren TEE, DIO, GRP)

19:00 – 19:45 uur Kennismaking met mentor in lokaal

19:45 – 20:00 uur Verplaatsen naar kantine

20:00 – 21:00 uur Praktische info havo 5



/ /

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 (zie formulier website)

mailto:aem.vanvoorthuisen@sevenwolden.nl


/ /

Start nieuwe schooljaar

• Personele bezetting Frans

• Ontwikkeltijd

• Pws als introductie-activiteit



/ /

Informatievoorziening 

o Jaarplanning

o Examenreglement

o PTA havo 4-5

o Decanaat

o Magister - studiewijzers, cijfers, absentie

o Zermelo - rooster



/ /

Ondersteuning vanuit de havo

➢ Vakdocent

➢Mentor

➢Ondersteuningscoördinator: Johanne Mooiman

➢Decaan: Ubbo de Weerdt

➢ Teambegeleidingsuur – diverse vakdocenten



/ /

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 

indien <5,5)



/ /

Mentor (1 mentoruur per week)

mentor

leerling

ouder docenten

OC 



/ /

Leerling-Mentor-Oudergesprek (LMO)

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

LMO-gesprekken met alle ouders + zoon/dochter in P1 en indien nodig in P3.

Ouders kunnen intekenen op 2 dagen: 2 en 3 december

In P2 vakleerkracht gesprekken

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



/ /

LMO gesprekken

Functie:
• Leerling leert reflecteren op eigen inzet en werkhouding
• Alle leerlingen worden gezien (en gehoord).
• Verbetering van de resultaten

Uitvoering:
• Leerling bereidt gesprek voor met input van mentor en 

vakdocenten.
• De leerling vult een ML-formulier in.
• De leerling leidt het gesprek. Duur gesprek is 15 min.
• Aanwezigheid van ouders én leerling is verplicht.
• Actiepunten voor thuis en op school worden afgesproken



/ /

LMO gesprekken

P1 P2 P3 P4

LMO LVO
(dit zijn de reguliere

10 min. gesprekken met 
vakdocenten)

LMO 
facultatief

Examenuitslag

MA 2 dec.
DI 3 dec.

DI 25 feb. DI 14 april Woensdag 10 juni

Ouders, samen met de leerling, kunnen hun voorkeur bij LMO aangeven voor een 
dagdeel
(middag 15.30-17.00 uur of avond 18.00-21.00 uur).

Planning via Magister en een uitnodiging wordt naar ouders verstuurd.



/ /

PTA Programma van toetsing en 
afsluiting

• Overzicht van Schoolexamens (SE's) met o.a. 

inhoud SE en weging – via sevenwolden.nl > 

locaties > downloads > pta havo 2019-2020 

(vanaf 1 oktobert 2019)



/ /

T1= Eindcijfer H4
T2, T3, T4

School
Examen

1x

Centraal
Examen

1x

:2=
Eind
cijfer

Havo-examen



/ /

Ouderparticipatie

Ouderraad (geen vacature)

o Ouders van havo en vwo praten met locatie-leiding over zaken die 

voor alle leerlingen op de locatie spelen.

o 3x per jaar

Klankbordgroep ouders havo 4/5 (vacatures)

o Ouders praten met teamleider over teamzaken

o 2x per jaar

Opgeven bij teamleider!



/ /

DE DECAAN

Ubbo de Weerdt



VERVOLGOPLEIDING

welke opleiding ga ik doen?
waar ga ik de opleiding volgen?
verschillende instellingen met
verschillende onderwijsvormen en
verschillende accenten
wat past bij jou?
• -

17



PERSOONLIJK TRAJECT
• havo 4

verplicht traject
breed oriënterend en verkennend

• havo 5

werken aan je studieloopbaan
verdiepend en de knoop doorhakken

18



ORIENTEREN/VERDIEPEN
• ga in gesprek

• open dagen

• meeloopdagen

• proef studeren

• meelopen in bedrijf

• of instelling

19



OPEN DAGEN 
Windesheim Zwolle vr 08 nov 2019

Hanze Groningen za 09 nov 2019

NHL/Stenden za 16 nov 2019

20



AANMELDEN

• voor 1 mei bij studielink

• verschillende aanmeldingsdata       

• voor decentrale selecties voor 15 januari (zie 
duo)

21



• DigiD aanvragen met sms-functie

• Controleer de opleidingseisen

• Let op de selectie criteria

• Aanvragen studiefinanciering – DUO

• Persoonlijke OV-chipkaart

• Webinar duo

22



STUDIEKEUZECHECK
• vragenlijst

• gesprek

• college/opdrachten

• toetsing

• portfolio (Qompas verslagen, stages, 
werkervaring)

23



HBO-OPLEIDING OF......?
• mbo opleiding

• gap year buitenland/werken

• doorstroom vwo

24



DOORSTROOM  VWO

• aanmelden vóór 1 febr 2018

• 6,8 gemiddeld voor de eind-
examencijfers havo

• niet blijven zitten in voortraject

• positief advies van de docenten

• kernvakken: 2x 7 en 1 x 6

• zelfstandig een vak inhalen 
(toetsweek 3)

• motivatie  en plan B (aanmelden 
HBO) 25



INFORMATIE SITES

• studiekeuze123.nl

• startstuderen.nl

• sites van de hogescholen

• carrièretijger.nl 

• tkmst.nl

26



/ /

Waar nu heen?

Mentor lokaal

Alie Bosma 0.09 / 0.10 (begane grond - veldkant)

Gelmer van Noord 1.08 (1e verdieping – veldkant)

Gerda Troost 0.03 (begane grond – Schanskant)

Kees van Woerkom 1.03 (1e verdieping – Schanskant)



Einde van de presentatie


