
Welkom



Welkom!

Voorlichtingsavond

havo-4, vwo-4 en vwo-5

8 september 2016



Even voorstellen

• Marco Bakker, afdelingsleider havo

• Nico Hovius, afdelingsleider vwo

• Kathleen Gabriëls, decaan havo/vwo



Even voorstellen (2)

Mentoren  vwo-4/5

• Arnoud van Maanen

• Arjan Dunsbergen

• Carin van Zuijlen



Doelen van deze avond

• Kennismaken

• Informeren over vervolg van de opleiding

• Toelichten jaarprogramma’s:

havo-4, vwo-4 en vwo-5



Programma

• Plenair - Pedagogische driehoek

- Decanaat

- 2e fase H4-V4

- Uitwisseling H4-V4

- Berlijn H4-V4

- Bedrijfsstage H4



Programma

• Met de mentor - Kennismaken

- Organisatie cursusjaar

- Stellen van vragen



De driehoek

LEERLING

SCHOOL            OUDERS



Decaan

Kathleen Gabriëls

Decaan havo/vwo

9cL



Wat doet de decaan?

• Helpt bij oriëntatie op Studie en Beroep (PTA-OSB)

Bij het kiezen van een vervolgopleiding

Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen,…

(verlof aanvragen)

Studiekeuzecheck – studiesucces

• Organiseren van activiteiten (deelname verplicht)



Avondactiviteiten

• HBO/WO markt 

ONC Parkdreef

donderdag 10 november 2016 

• HBO/WO Presentatieavond 

Alfrink College

maandag 6 februari 2017 



Afschaffen centrale loting
• Vanaf 2017-18 geen centrale loting meer.

• Bij de decentrale selectie wordt er ook gekeken 

naar eerdere onderwijsprestaties, 

persoonlijkheidskenmerken en motivatie van de 

aspirant-student.

• Overzicht: www.duo.nl



Contact

• Altijd welkom op afspraak 

• kgabriels@onc.nl 

• 079-3411041



Programma met de mentor

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    1 november t/m 4 

november
• PWW II   23 t/m 27 januari
• PWW III  30 maart t/m 4 april
• PWW IV 16 juni t/m 22 juni



Organisatie leerjaar 5

• WWWeken

• Dossiers

• Handelingsdelen

• Herkansing – herexamen (alleen PTA toetsen)

• PWS



Inrichting leerjaar (2)

Rapportage:

1 december rapport 1

23 maart rapport 2

6 juli rapport 3

•Ouderspreekavond

13 december 

4 april

•Cijfers en huiswerk te volgen via Magister



PTA

• Aan alle leerlingen van vwo-5 is 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



Dank voor uw aandacht!


