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De rol van de mentor



Programma

U krijgt:

• Informatie over de inrichting van het 

cursusjaar

• Informatie over de overgangsregeling

• Gelegenheid tot het stellen van vragen



Inrichting leerjaar 5

- Jaarplanning 
- Rooster en clusters

- Vier proefwerkperioden:
• PWW I 30 oktober t/m 3 november
• PWW II 29 t/m 2 februari
• PWW III 21 t/m 27 maart
• PWW IV  22 t/m 28 juni



Inrichting leerjaar (2)

Rapportage:

30 november rapport 1

22 februari rapport 2

12 juli rapport 3

•Ouderspreekavond

12 december 

3 april



PTA

• Aan alle leerlingen van 5-VWO wordt een 
PDF van de PTA-gids gemaild.

• Hierin is opgenomen de errata van 
verschillende vakken.

. 
• Wijzigingen worden door de docent toegelicht.

• PTA staat ook in Magister



Bevorderingscriteria. (4H->5H; 4V->5V->6V) 

Bij de bevordering in de tweede fase wordt op basis van het 

aantal tekorten bepaald of een leerling bevorderd kan worden. 

Zie onderstaand overzicht.

Eindcijfer tekorten

6.0 of hoger 0

5,5 tot en met 5,9 0,5

5,0 tot en met 5,4 1,0

4,5 tot en met 4,9 1,5

4,0 tot en met 4,5 2

3,5 tot en met 3,9 2,5



Bevorderingscriteria. (4H->5H; 4V->5V->6V)   (2) 

Een leerling wordt bevorderd naar een volgend leerjaar indien alle 

handelingsdelen minstens als voldoende zijn beoordeeld en op de 

eindlijst:

• geen tekorten zijn, dat wil zeggen dat alle eindcijfers, ook de 

eind SE-cijfers van de eventueel eerder afgesloten vakken*),  

6,0 of hoger zijn of

• niet meer dan 2,5 tekorten zijn over maximaal 3 vakken*), echter 

maximaal 1 tekort binnen de vakken Nederlands, Engels en 

Wiskunde en het gemiddelde van de vakken waarin 

een centraal schriftelijk eindexamen wordt afgelegd en het 

combinatiecijfer 6,0 of hoger is of



Bevorderingscriteria. (4H->5H; 4V->5V->6V)   (3) 

• niet meer dan 3 tekorten over 2 vakken*), echter maximaal 1 

tekort binnen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde en 

het gemiddelde van de vakken waarin een centraal schriftelijk 

eindexamen wordt afgelegd en het combinatie 6,0 of hoger is 

of

• geen van de eindcijfers lager is dan 3,5.

Echter:

• het eindcijfer voor het vak LO kan geen onvoldoende voor een 

ander examenvak compenseren

• bij meerdere onvoldoende vakken in de vrije ruimte telt alleen 

het vak met het hoogste cijfer mee bij de overgangsbeslissing.



Na klas 5

• Doorstroom naar VWO-6

• Doubleren VWO-5 

• Overstap HAVO-5



Tenslotte….

Heeft u nog vragen?

De presentatie van vanavond staat binnenkort 

op www.onc.nl 



einde


