
Informatieavond 
4-havo, 4-vwo en 5-vwo

Welkom!

Deze presentatie komt op de website te staan



De mentor

• NAAM MENTOR
• …@regiuscollege.nl



Taak van de mentor

• Teamvorming;
• Eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders;
• Voortgangsgesprekken/signalering;
• LOB (Loopbaan Oriëntatie en Beslissen) / Keuzeweb; 
• Zorg en ondersteuning; 
• Leerlingen stimuleren zelfstandig zaken te regelen;
• Procesbewaking;
• Mentoruur.



Ondersteuning thuisfront

• Ondersteuning planning en uitvoering huiswerk.
– Is er een ruimte waar uw kind rustig kan werken?
– En doet uw kind dat dan ook? Is er een ritme? 

• Absentie op tijd doorgeven en controleren.
• Op tijd zaken doorgeven aan mentor, wacht niet op 

het oudergesprek.
– Bijv. zaken in de privésfeer, gezondheid etc.

• Studiekeuze: zie ook volgende dia’s



Studiekeuze

• https://regiuscollege.dedecaan.net
• Opdrachten in keuzeweb (o.a. studiekeuzetest)
• Activiteiten per jaarlaag:

– 4V/5V voorlichting Universiteit Twente 6 okt;
– 5V studenten RUG op school 13 okt;
– 4H kennismaken InHolland 2 of 3 nov;
– 4V College Carrousel RUG 13 apr.

• In vaklessen aandacht voor studie en beroep
• Boekhouddiploma
• Gastlessen van professionals



• Inspiratie en informatie o.a. www.studiekeuze123.nl

• Thuis en met vrienden gesprekken
• (Samen naar) Open dagen 
• en…

– webklassen;
– stage;
– oud-leerlingenavond 25 nov.

• Eind 4H/5V voorlopige studiekeuze (examenjaar druk en 

kort)

http://www.studiekeuze123.nl/


PTA 
(Programma van Toetsing en Afsluiting)

• Programma’s per vak voor een heel jaar



PTA 
(Programma van Toetsing en Afsluiting)



Studiewijzers en huiswerk

• In SomToday



Vakhulp en huiswerk

• De leerling neemt initiatief (kan ook gestuurd 
worden):
– maakt afspraak met een docent
– komt met concrete vragen

• vakhulp is geen ‘les’ waarbij de docent een programma biedt

• Huiswerk / HOS (Huiswerk Op School)
–  ma t/m vr 12.50-16.20u mediatheek (niet aula) HOS (na 

herfstvakantie is huiswerkhulp aanwezig)
– in de lokalen bij ECO, WI, NA, SK en BIO



Toetsen

• Voortgangstoetsen
Vormen aan het einde van het jaar samen één eindcijfer:
– T41: eindcijfer 4 havo eerste cijfer examendossier havo
– T41: eindcijfer 4 vwo eerste cijfer examendossier vwo
– T51: eindcijfer 5 vwo tweede cijfer examendossier vwo 

• Toetsen zijn niet herkansbaar
• Zie examenreglement procedure bij toetsen

De procedure ‘absentie bij toetsen’ moet gevolgd zijn, anders geen 
mogelijkheid tot inhalen. Het cijfer 1 kan worden genoteerd (zie 
examenreglement). 
Er wordt een * genoteerd bij in te halen toetsen.



Toetsenrooster

• alle toetsenroosters
– staan op de website

– overzicht voor een heel jaar

– overzichten per week



Inhaalmomenten

• Inhaaltoets op donderdag (anders als donderdag uitvalt) 
in de eerstvolgende week na het moment dat de toets is 
afgenomen

• De leerling moet op de juiste wijze zijn afgemeld
– ook bij toetsen die in de les worden afgenomen!

• Het inhaalverzoek moet ingeleverd zijn
– binnen 2 dagen na terugkomst op school
– asterisk genoteerd bij gemiste toets



‘Goed’ afgemeld voor aanvang 
van een PTA-toets 



Bevorderingsnormen 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 

De leerling is bevorderd als op het eindrapport:

• alle rapportcijfers 6 of hoger zijn, of;
• bij één 5 alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn, of;
• bij één 4, alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn en het 

gemiddelde ten minste 6,0 is, of;
• bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de overige rapportcijfers 

6 of hoger zijn en het gemiddeld ten minste 6,0 is. 
• geen enkel rapportcijfer lager is dan 4.

• Tevens mag voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde maximaal één rapportcijfer 5 worden behaald. 
Voor beide andere vakken moet dan minimaal een 
rapportcijfer 6 zijn behaald.



Bevorderingsnormen

• 4, 5-vwo en 4 havo: beoordeling lo ‘voldoende’ of ‘goed’
• 4-havo: ckv minimaal het cijfer 5
• 4-atheneum: ckv en anw gemiddeld het cijfer 5,5
• 4-gymnasium:  anw minimaal het cijfer 5
• 5-vwo: maatschappijleer minimaal het cijfer 5

• De vakken lichamelijke opvoeding, culturele en kunstzinnige vorming, 
maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen tellen niet mee 
in de berekening van het gemiddelde in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. 

• Indien een leerling in 4 havo of 5 vwo voor een vak examen doet, wordt 
het behaalde eindcijfer vermeld op het eindrapport en telt volledig mee 
bij de bevordering. 



Bevorderingsnormen 

• De overgangsnormen bovenbouw zijn gelijk aan zak- slaagregeling. 
• Formeel geformuleerd zoals de zak- slaagregeling.
• De eindrapportcijfers zijn gehele getallen.

• Formulering met compensatiepunten:
– één vijf hoeft niet te worden gecompenseerd
– bij twee vijven of één vier moet de compensatie minimaal 

• twee zevens of 
• een acht zijn

– bij één vijf en één vier moet de compensatie minimaal
• drie zevens of
• een zeven en een acht
• een negen zijn

– drie vijven of meer onvoldoendes kunnen niet worden gecompenseerd



Combinatiecijfer

• Combinatiecijfer havo: 
– gemiddelde van de eind(rapport)cijfers van: CKV, 

maatschappijleer en het profielwerkstuk;

• Combinatiecijfer atheneum:
– gemiddelde van de eind(rapport)cijfers van: ANW, CKV, 

maatschappijleer en het profielwerkstuk
 

• Combinatiecijfer gymnasium:
– gemiddelde van de eind(rapport)cijfers van: ANW, 

maatschappijleer en het profielwerkstuk 



Absentie

• Melden via ouderportaal of
• Telefonisch melden (08:00 uur) 

– 0224-297841

• Bij doktersbezoek e.d. vooraf melding via ouderportaal
• Bij terugkomst ‘beter-melding’ via ouderportaal

• Bij toetsen aparte regeling (voor aanvang toets!)
– bij bellen aub melden dat er een toets is
– via ouderportaal ‘PTA-ziekmelding’ met vermelding van toets
– binnen twee dagen inhaalformulier inleveren



Absentie
Via het ouderportaal



Absentie bij toetsen

• Formulier inhalen PTA 
– op de website / Wilhelminalaan / belangrijke documenten
– inleveren bij de administratie

• binnen twee dagen na terugkomst op school (niet later!!)
• met handtekening van ouder en docent



Contact opnemen

• Via e-mail -> …@regiuscollege.nl
• Reactie binnen ….dagen….

mailto:HEH@regiuscollege.nl


Vragen? 
Vragen!


