
Informatieavond
KLAS: 4 ABCD
DATUM: 21 september 



Vanavond
• Kennismaken met de coaches
• Kahoot
• Rol van de coach
• Ervaringen eerste weken
• Toetsing/MAS/profielwerkstuk/Anglia
• Vervolgopleidingen/havo-wens
• Schoolreis
• Workshop ‘SOM today’



Kennismaken
• Teamleider : Ilse Verkade 
• Teamcoördinator : Nanda de Roo



Coaches 4 voorstellen

4A Merel van de Burg Nanda de Roo
4B Sophie van der Heiden Astrid Heidema
4C Juliette van Zanten Frank de Rijke
4D  Michelle Mouton Katy Burger



Ervaringen van de eerste weken
• Introdagen

• Sportdagen

• DWT-uren

• Eerste lessen



Kennismaken met Kahoot
• Pak uw telefoon en log in op Kahoot
• https://create.kahoot.it/share/klas-4-informatie-avond/70960660-

93e3-4c4d-a2d2-a8f44fa04f2d



Coaching

Eerste aanspreekpunt: de coach.
Coachgesprekken.  leerlingen bereiden gesprekken voor!
Leerling – ouder – coachgesprekken.
Coachuur (leerlingbegeleiding/coaching, planning, reflectie 

en keuzebegeleiding)
Aandacht voor begeleiding en de sfeer in de klas.
Korte lijnen tussen ouders en school.

Teamleider Teamcoördinator Coach

Sociaal

Groep
(coachuur)

Individueel
1x in de 4 wk
coachgesprek

Administratief Brieven/ rapporten/ 
dossier



Rol van de coach

• Volgen van de leerling
• Doelenstellen samen met de leerling
• Leerling uitdagen
• Contact met ouders



Planning tot de Herfstvakantie
• 26 september studiemiddag leerlingen vanaf 13.00 uur vrij
• 27 september inhaal moment schoolfotograaf

• 5 oktober schoolreis Ardennen en Euro Disney
• 6 oktober schoolfeest
• Week 42 (17 t/m 21 okt) Beoordelingsweek A

• Week 43 Herfstvakantie
• Week 47 Profielwerkstukweek





HO en PO

HO = handelingsopdracht 
• Voldoende  / onvoldoende
• Moet voldoende worden

PO = Praktische opdracht 
• Gewaardeerd in cijfers of O/V/(RV)/G
• Te laat of niet inleveren is onvoldoende



MAS en profielwerkstuk

• Einde leerjaar 4 moet iedere leerling 30 uur maatschappelijke 
stage hebben gelopen (instromers 15 uur MAS)

• Profielwerkstuk moet zijn afgerond met een voldoende of goed

De titel en het resultaat van het profielwerkstuk worden 
vermeld op het diploma van uw zoon / dochter. 

Belangrijke HO’s klas 4



Toetsen 
Beoordelingsweken: 3x per jaar

een aantal keer per jaar is er de mogelijkheid om een toets te herkansen. Leerlingen hebben in de 
bovenbouw in totaal 5 herkansingen.

Cijfers tellen mee voor het schoolexamen

Kijk- en luistertoetsen
Niet op tijd = 1 
Niet herkansbaar
Cijfers tellen mee voor het schoolexamen

Toetsen doorlopende het schooljaar (niet altijd SE’s)
Niet altijd herkansbaar
Cijfers tellen mee voor het schoolexamen

 Indien afwezig  vooraf ziek melden en de lln neemt zelf contact op met de vakdocent binnen vijf dagen.



Overzicht Data beoordelingsweken

• Beoordelingsweek A week 42 (17 oktober t/m 21 oktober)

• Beoordelingsweek B week 3 en 4 (18 januari t/m 24 januari)

• Beoordelingsweek C Mondelingen week 13 (29 maart t/m  4 april)



• Iedere leerling volgt het vak 
maatschappijleer

• Telt mee voor het examen en komt het 
cijfer komt op de diploma

• compensatiepunt, als dit vak afgerond 
wordt met een 6,5 of hoger.

Maatschappijleer



ANGLIA - Internationaal erkend diploma
Waarom een extra examen voor Engels?
• Biedt meer kansen en keuzes in de vervolgopleidingen (mbo en hbo)

Welk niveau?
• Examen kan afgenomen worden op verschillende niveaus. Het laagste 

niveau dat wij aanbieden is Intermediate. (B1)

Wat zijn de extra kosten?
• De kosten zijn al door u betaald
Wanneer? 13 april 2023



ROUTE NAAR HET 
EXAMEN

• Examenrooster 2023



Informatie voor het eindexamen

• Vakken die je in klas 3 hebt ‘laten vallen’, tellen niet mee in klas 4.

• Wat is mijn eindcijfer?
Alle schoolexamencijfers klas 3 en 4  50%
Eindexamen  50%

• CSE-cijfers gemiddeld minimaal 5,50



Eindexamen
=

Schoolexamen en Centraal Schriftelijk Examen

• Schoolexamen (SE):
• Het werk (alle PO, HO, toetsweken en tussentijdse toetsen) dat in de 

loop van het 3e en 4e jaar gedaan wordt en meetelt in het 
examendossier.

• Georganiseerd en ingericht door de school.

• Centraal schriftelijk examen (CSE):
• Het schriftelijk examen aan het eind van leerjaar 4.
• Georganiseerd en ingericht door de overheid.



De zak/slaag-regeling
Een leerling is geslaagd als:
• het rekenkundig gemiddelde van de CSE-cijfers tenminste 5,50 is
• voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald op zijn eindlijst
• één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger
• één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
• twee keer een 5 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 

7 of hoger
• voor LO en kunstvakken een 'voldoende' of 'goed' heeft behaald
• het profielwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld
• Indien er geen examen is gedaan in het vak Wiskunde moet de leerling de 

rekentoets hebben voldaan. 



Het extra vak

Het cijfer voor het extra vak kan als joker ingezet worden bij een
slecht cijfer voor een vak uit het vrije deel. Dit ‘extra vak cijfer’ 
vervangt het lage ‘vrije vak cijfer’.

Let op: dit kan niet voor Nederlands, Engels (verplichte vakken) en
niet voor de verplichte sectorgebonden vakken:

• Techniek: wiskunde en nask1
• Economie: wiskunde en economie
• Zorg & Welzijn: biologie en maatschappijkunde



Wanneer u vragen heeft of u bent het niet eens met het 
examenregelement of u heeft een klacht over de afhandeling van 
tentamens etc.
Neem contact op met de secretaris van het eindexamen: 

Renate Kouwenhoven (rkouwenhoven@lentiz.nl)

mailto:rkouwenhoven@lentiz.nl


Vervolgopleidingen + HAVO wens
• Op 16 november organiseren we een opleidingenmarkt, hierover 

ontvangt u nog meer informatie.

• 9 december: uiterste datum aangeven havo wens bij de decaan, 
mevrouw Mouton

• Inschrijven vervolgopleiding MBO 
uiterlijk 1 april. 

• Specifieke opleidingen z.s.m.! 



Studiekeuzes

https://www.youtube.com/watch?v=P9fLDfcU_2A&list=PLNx76u6RTeb4Ii6dRWjE7slXkBoaJ4rFz&index=2&app=desktop

Wij bereiden het pad voor…

… de leerling is verantwoordelijk 
voor het bewandelen van de route. 
Betrokkenheid van volwassenen is 

voor hem/haar onmisbaar!

https://www.youtube.com/watch?v=P9fLDfcU_2A&list=PLNx76u6RTeb4Ii6dRWjE7slXkBoaJ4rFz&index=2&app=desktop


Samen kijken naar: 

www.bekijkjetoekomstnu.nl

https://www.kiesmbo.nl/

http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
https://www.kiesmbo.nl/


Schoolreis
• 5 oktober gaan de leerlingen naar Euro-Disney en de Ardennen. 
• Informatie hierover heeft u ontvangen in de mail. 



SomToday OUDER
Lentiz Dalton

www.somtoday.nl



Ouders

• Inloggen SOM 
• Inloggegevens ontvangen in uw mail   

(bij administratie bekend adres)

Rol van de ouder: meekijken met de leerling / reageren op coachgesprek
Korte lijntjes coach – ouders



Het inloggen gaat via 
gebruikersnaam (de cijferreeks) wat 
u kunt vinden in de mail vanuit
SomToday. 

Het wachtwoord kunt u eventueel
wijzigen als u op ‘wachtwoord
vergeten’ drukt. 

Vergeet niet de juiste school aan te
tikken in het vorige menu. 



In het kopje nieuws staan er 
meldingen over berichten, 
resultaten e.d. 

Dit nieuws gaat over 1 of meerdere 
dagen



In het 2e kopje ‘Rooster’ waarbij de 
roosters per week in te zien zijn. 

Hierbij kunnen de leerlingen o.a. 
het huiswerk zien per:

- Week

- Dag 

- Les



Hier zien de leerlingen het 
huiswerk in tekst uitgeschreven op 
chronologische volgorde  

Ze kunnen per dag switchen en 
naar onderen scrollen voor meer 
informatie. 



Bij “cijfers” van de leerling ziet u 
een overzicht van alle cijfers.

Per vak zie je een gemiddelde en 
laatst gegeven cijfer (dat komt hier 
te staan) 



Hier ziet u welke vakken de leerling 
volgt en ook welke docent de 
leerling heeft voor ieder vak. 

De icoontjes geven aan dat er 
huiswerk en/of lesstof beschikbaar 
is. 

Leerlingen kunnen ook via deze 
weg richting het digitale 
lesmateriaal.



Hier ziet u de afwezigheid, te laat 
meldingen en andere zaken 
omtrent absentie van de leerling. 



Toestemming AVG/ foto gebruik

- Dit is alleen te doen via de internet 
browser

- De app ondersteund de module 
‘Profiel niet) 

- Graag aanvinken voor toestemming 
of geen toestemming



Ziek / dokter / orthodontist/ Verlof
• Bel naar school of absentie-dal@lentiz.nl of digitaal via de website

Van 07.30 – 16.30 uur bereikbaar
• Of geef vooraf een briefje mee met de betreffende afspraak, 

inleveren bij de conciërges. 
• Leerling ziek naar huis? Graag bellen dat de leerling veilig thuis is 

gekomen. 
• Verlof?  Formulier op https://www.lentiz.nl/dalton/digitaal-

aanvragen-bijzonder-verlof/

mailto:absentie-dal@lentiz.nl
https://www.lentiz.nl/dalton/digitaal-aanvragen-bijzonder-verlof/


Schoolgeld
De brief met info ontvangt u binnenkort. 

Directe betaling mogelijk.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.wis.nl/ouders

Maakt u gebruik van de voedselbank/ de Westlandpas

Neem contact op met
Aandachtsfuntionaris: Mw. van Rest, uvrest@lentiz.nl

http://www.wis.nl/ouders
mailto:uvrest@lentiz.nl


Einde
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