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Ouderavond leerjaar 3 coachgedeelte
Mevrouw Vrijman & Meneer Robbemond
Klas 3B



Ouderavond klas 3 

✓ Even voorstellen

✓ Coaching - stamgroep

✓ Plan van toetsing

✓ In geval van ziekte, te laat of eruit

✓ MAS

✓ BOS

✓ Studiekeuze

✓ Aandachtspunten



Coaching

✓ Eerste aanspreekpunt: de coach.

✓ Coachgesprekken. → leerlingen bereiden gesprekken voor!

✓ Leerling – ouder – coachgesprekken.

✓ Basegroup (leerlingbegeleiding/coaching, planning, reflectie 
en keuzebegeleiding)

✓ Aandacht voor begeleiding en de sfeer in de klas.

✓ Korte lijnen tussen ouders en school.

Coach

Sociaal

Groep

(basegroup)

Individueel

Twee wekelijks 
coachgesprek

Administratief
Brieven/ rapporten/ 

dossier



Wens voor uw zoon/dochter

• Welke wens heeft u voor 
uw zoon/dochter 
betreffende…

-Schoolwerk?
-Welbevinden op school 
en thuis?
-Ontwikkeling?



✓ PvT(PTA)= plan van toetsing/afsluiting, m.a.w. 
schoolexamen)

✓ Volgen van uw kind

✓ PvT begin oktober op de schoolsite

✓ SE cijfers klas 3 + 4 = 50%   &   eindexamen = 50%

Plan van toetsing 



Toetsen

Voortgangstoetsen:

Alle toetsen, presentaties, 
HO’s en PO’s, al dan niet 
voor een cijfer. Deze 
resultaten neem je niet 
mee naar leerjaar 4 maar 
tellen wel mee voor de 
overgang.

SE (School Examen)Toetsen:

Alle toetsen, presentaties en 
PO’s die meetellen in het 
examendossier. Deze cijfers 
neem je mee naar leerjaar 4. 

Dit schooljaar zijn er twee toetsweken. Tijdens deze week 
vervallen de lessen en zal er alleen getoetst worden. Buiten 
deze twee toetsweken zullen er ook in de les toetsen worden 
afgenomen. Zie hiervoor het PvT per vak.



Herkansingen

Tijdens de examenperiode (leerjaar 3 en 4) heeft elke leerling 5 
herkansingen om in te zetten voor SE toetsen die herkansbaar zijn 
volgens de PvT’s van elk vak. Dus 5 in totaal. Gedurende de twee 
schooljaren zullen er meerdere centrale momenten komen om 
herkansingen te maken. Hiervoor zal tijdig een uitnodiging volgen.

SE Toetsen

De cijfers die in SOMtoday in het examendossier komen tellen mee 
voor het schoolexamen. In de PvT’s van elk vak is te zien om welke 
toetsen dit gaat. Deze gaan mee naar leerjaar 4.



HO en PO

HO = handelingsopdracht

✓ gewaardeerd in (O)/V/RV/G

✓ moet V/G zijn

✓ inleveren bij vakdocent. 

✓ In geval van ziekte van de vakdocent 
→ inleveren bij examensecretariaat 
(mevr. Kouwenhoven)

✓ In geval van ziekte van de leerling 
→ zelf zorgen dat het bij de vakdocent 
komt.

PO = praktische opdracht

✓ gewaardeerd in cijfers

✓ inleveren bij vakdocent. 

✓ In geval van ziekte van de vakdocent 
→ inleveren bij examensecretariaat 

✓ In geval van ziekte van de leerling 
→ neem diezelfde dag contact op met 
vakdocent en lever het de 
eerstvolgende dag alsnog in bij de 
vakdocent.



In klas 3 zijn een aantal zaken van invloed op het slagen in 
klas 4:

✓ Je hebt voor LO en kunstvakken 'voldoende' of 'goed' 
behaald.

✓ Alle HO’s zijn voldoende afgerond.

✓ Je hebt deelgenomen aan de rekentoets. 

✓Maatschappijleer een 7 (dus minimaal een 6,50) →
compensatiepunt in klas 4.

Klas 3 en het eindexamen



Een verdere uitwerking van deze tekortregeling 
staat in de schoolgids 2019-2020.

Regel omschrijving vervolgstap

Regel A De overgangs-adviesvergadering is het unaniem 
eens over de voortgang van een leerling. Er zijn 
geen belemmeringen, de leerling ligt op schema 
om binnen de gestelde 4 jaar z’n diploma te 
behalen.

Plaatsing in een 
volgend leerjaar.

Regel B De overgangs-adviesvergadering is het niet 
unaniem eens over de voortgang. Er zitten 
mogelijke hiaten en er is een risico dat een 
leerling niet binnen de gestelde 4 jaar z’n 
diploma behaald. 

Dossier wordt 
voorgelegd aan de 
bevorderingscommis
sie.

Bevorderingsregels/proces



Lesrooster

✓ Het lesrooster geeft reguliere lessen aan en Daltonkeuzewerktijd. 

✓ We werken in blokken van halve uren. Zo zijn er leerling gestuurde 
uren en leraar gestuurde uren. 

✓ Leerlingen met een extra vak maken afspraken met de 
begeleidende docent. 



Mijn kind is ziek…

In geval van ziekte 

✓ ‘s Morgens naar school bellen om af te melden.

✓Op de eerstvolgende schooldag gaat de leerling 
naar de  docent om een afspraak te maken 
voor eventueel gemist werk.

✓Meerdere dagen ziek tijdens de toetsweek? 
→Iedere dag opnieuw bellen om af te melden.



• Resultaten klas 3 tellen mee

• Inleveren HO’s en PO’s

• Compensatiepunt maatschappijleer

• Samenwerken

• Verantwoordelijkheid

Aandachtspunten klas 3



Afhankelijk van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
van uw kind. 

✓De data van inlevermomenten noteren in de agenda.

✓Met uw zoon / dochter regelmatig in gesprek gaan over 
de te maken opdrachten. (ipv wijzen)

✓ Regelmatig op SOMtoday kijken (volgen van resultaten)

✓ Regelmatig in het portaal kijken bij bijv. de 
coachgesprekken.

✓ Vragen naar het huiswerk / werkdoelen van uw kind.

✓ Bij vragen mailen naar de coach.

De rol van ouder?



Maatschappelijke stage

✓MAS > vrijwilligerswerk

✓ Eind klas 3 > 22 uur voldaan (eind klas 4 > 30 uur) 
Wij vinden MAS belangrijk > leerlingen leren zich 
in te zetten voor de maatschappij. 

✓Hoe kom ik aan klussen > Via Vitiswelzijn, school, 
zelf (dit moet een maatschappelijk doel hebben)

✓Maximaal 9 uur per “klus”



Puber en Media

• Sociale media
-Pesten
-Naaktfoto’s

• Thuis
-Weet wat ze doen
-Maak het bespreekbaar

• Op school
-Bespreekbaar maken



Belangrijke data
• 3 oktober: studiedag, leerlingen zijn vrij.

• 10 oktober: sportdag.

• 8 november: uiterste datum inleveren  formulieren  
BOS

• Voor 18 november Havo wens kenbaar maken  tijdens 
coachgesprek

• 20 november opleidingenmarkt

• 10 en 12 december spreekmiddag vakdocenten

• 13 t/m 17 januari BOS week

• 24 januari voorlopig vakkenpakket

• 12 t/m 18 februari toetsweek 1

• 21 februari definitief vakkenpakket

• 22 t/m 26 juni toetsweek 2



✓ Vragen? Mail de coach

Tot slot …


