
Ouderavond klas 4
22 september 2022



Wie?

Mentoren

Klas 4A

Klas 4B

Klas 4C

Klas 4D

Klas 4e

Bovenbouwondersteuner: Lidwien Smeur – coördinatie
leerlingzaken

Conrector: Alderik Visser – organisatie en beleid bovenbouw



Nieuw in klas 4 (1)

Voorlopige profielkeuze: M – N – T(echnasium)

Nieuwe Klassen – rooster leidend

Klassikaal, niet-klassikaal, les in clustergroepen: 

nieuwe plek(ken) in nieuwe groepen

Minder gelijkmatige, soms ook vollere en langere roosters



Nieuw in klas 4 (2)

Vier periodes – afgesloten met lesvrije toetsweek

(31 okt. – 4 nov)

Proefwerken, Tussentoetsen, Praktische opdrachten, maar ook
al een start met het examendossier

Programma van toetsing en afsluiting (PTA): volledig overzicht
van te maken toetsen



Programma van toetsing en
afsluiting
Schoolexamenprogramma’s van alle vakken: overzicht van alle 
toetsen en opdrachten

Per jaar vastgelegd in een document met een wettelijke status

Voorgelegd aan de MR en toegezonden aan de Inspectie vh
Onderwijs. 

Deadline 1 oktober



Examendossier (1)

Examen bestaat uit:
Centraal examen (CE; mei 2025)
Schoolexamen (SE; tussen nu en mei 2025)

Dossier van toetsonderdelen
A-toetsen (theoretische toetsen) - becijferd
B-toetsen (praktische toetsen) – becijferd
C – toetsen (handelingsdelen) – o/v
Het Profielwerkstuk (PWS) – klas 5 en 6

Samen stof voor het schoolexamen. Om deel te nemen aan het 
examen moeten alle onderdelen op orde zijn.



Examendossier (2)

Dit jaar:

Maatschappijleer als schoolexamenvak.  Afgesloten met een
cijfer dat meegaat naar klas 6 (‘combinatiecijfer’)

Bij verschillende andere vakken (o.a. AK en FI) ook al A- en B-
toetsen die over twee jaar gaan meetellen (!)

(Rekentoets - periode 2 / 3)



Arbeidsproject

ihkv Maatschappijleer en Loopbaanontwikkeling- en
begeleiding (LOB)

Week van 17 tm 21 April 2023

Leerling zoek zelf een interessante stageplek

Ervaart hoe het is om te werken in een bepaald werkveld

Becijferd verslag (B-toets) als onderdeel SE Maatschappijleer



Cijfer en overgang (1)

Beperkt aantal cijfers die (ook) meetellen voor het examen (SE)

Cijfers die meetellen voor de overgang

Anders dan in klas 1 t/m 3: 

Beperkt aantal cijfers

Mogelijkheden tot herkansing zijn gereguleerd



Cijfer en overgang (2)

Voortschrijdend gemiddelde, zoals vastgelegd in Magister

Basis bespreking mentoren en docenten (elke periode)

Rapportvergadering (P2) en eindvergadering (P4)



Herkansingen

A-toetsen (SE):

Per jaar voor één vak maximal één herkansing

Maximaal twee in leerjaar 4

Proefwerken (P-toetsen) mogen niet herkanst worden

Inhaaltoetsen mogen niet herkanst worden

Absentie (bij LO) kan leiden tot uitsluiting van herkansingen

Inschrijving voor herkansingen via it’s Learning (time-slots)



Overgang

Kans van slagen in Klassen 5 en 6

Kernvakken NE, EN en WI: max. 1 vijf; 2x 5 = herexamen

Kansen voor Grieks en/of Latijn



Overstap

Van Wiskunde B naar A/C ná Periode 1 (deadline 1 December)

Andere vakken: alleen na overleg met mentor / decaan en
onder voorbehoud van ruimte in de Klassen / clusters (30)



Begeleiding

Mentoren

Intern begeleidings- en adviesteam (zorgcoördinator, ortopedagoog, 
enz) met doorverwijsfunctie

Vertrouwenspersonen

Bovenbouwondersteuner

Decanaat: hulp bij definitieve profielkeuze en oriëntatie op 
studiekeuze



Extra ondersteuning

Huiswerkklassen (‘gewoon’) – reeds gestart

Huiswerk plus – vanaf periode 2; specifieke vakken & gericht op 
‘leren leren’

NPO-gelden (corona) inzet op sociale activiteiten & gerichte
ondersteuning van lln met bepaalde moeilijkheden

(Onderzoek naar beleving schoolstress)



Extra in klas 4

Voor leerlingen die geen O&O hebben (technasium):

PG+ = extra verdieping op het gebied van cultuur

Voor wie meer wil: deelname aan het Honours-traject van de 
zelfstandige Gymnasia. Ontwikkeling eigen interesse of talent, 
extra vaardigheden.

Binnenkort: opgave voor een oriëntatietraject in P2

Geselecteerde leerlingen starten in P3



Contactouders

Vertegenwoordigers van de ouders in de klas

Twee per groep

Bvorderen onderling contact

Schakel ouders – ouderraad

Schakel ouders – school

Eerste bijeenkomst 3 November a.s.

Opgave bij a.visser.praedinius@o2g2.nl

mailto:a.visser.praedinius@o2g2.nl


Vragen


