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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in havo 4 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 21 juni 2016 

 

 

Betreft: laatste schoolweken 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Nog een paar weken en dan begint voor u en de leerlingen de zomervakantie. Vorige 

week dinsdag 15 juni 2016 is de laatste toetsweek van havo 4 begonnen en deze duurt 

tot en met woensdag 22 juni 2016. 

 

Hieronder vindt u extra informatie over de laatste weken van havo 4: 

 

 donderdag 23 juni 2016 wordt er nog een practicum biologie afgenomen; 

 donderdag 23 juni 2016, vrijdag 24 juni 2016en maandag 27 juni 2016 zijn er 

mondelingen voor het vak Nederlands; 

 maandag 27 juni 2016 moeten alle cijfers van havo 4 (leertoetsen) voor 9.00 uur 

worden ingeleverd. Tussen 9.00 en 10.30 uur kunnen de leerlingen de toetsen 

inzien; 

 op vrijdag 24 juni 2016 moeten alle handelingsdelen afgerond zijn, anders vervalt 

de herkansing over periode 4. Dus ook alle opdrachten voor ckv en lichamelijke 

opvoeding; 

 maandag 27 juni 2016 uiterlijk om 12.00 uur herkansingsformulier inleveren; 

 woensdag 29 juni 2016 herkansingen havo 4; 

 vrijdag 1 juli 2016 is ’s avonds op school een schoolfeest voor leerlingen van klas 

1 t/m 6. Het schoolfeest is van 20.00 tot 24.00 uur. Kaartverkoop is in het open 

leercentrum van school. Het is een alcohol- en rookvrij feest; 

 vrijdag 1 juli 2016 worden de cijfers van de herkansingen uiterlijk om 12.00 uur 

in magister gezet; 

 maandag 4 juli 2016 en dinsdag 5 juli 2016 zijn de eindrapportvergaderingen van 

havo 4. Indien nodig neemt de mentor na afloop van de vergadering contact op; 

 op dinsdag 5 juli 2016 moeten de leerlingen van havo 4 de boeken van 

boekenhuis Van Dijk op school inleveren tussen 14.00 en 14.30 uur; 

 vrijdag 8 juli 2016 kunnen de leerlingen van havo 4 de rapporten (SE-kaarten) 

ophalen bij de mentor tussen 9.00 en 10.00 uur. 
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Voor de overgang naar havo 5 gelden de volgende regels: 

 

 het vak CKV moet voldoende worden afgesloten; 

 de vakken lichamelijke opvoeding en godsdienst/levensbeschouwing moeten 

voldoende worden afgesloten; 

 het leesdossier voor de talen moet voldoende worden afgesloten; 

 voor de overige vakken geldt: 

1. Alle vakken voldoende (6 of hoger), of 

2. 1 x 5 en de rest voldoende, of 

3. 2 x 5 met twee punten compensatie, zodat het gemiddelde van alle cijfers 

minstens een 6 is, of 

4. 1 x 4 met twee punten compensatie, zodat het gemiddelde van alle cijfers 

minstens een 6 is, of 

5. 1 x 4 en 1 x 5 met drie punten compensatie, zodat het gemiddelde van alle 

cijfers minstens een 6 is. 

 bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag hoogstens 1 x 5 voorkomen. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het PTA-rooster of de overgangsnormen, dan 

kunt u contact opnemen met de mentoren of ondergetekende. 

 

MH4A de heer T. van den Berg   beg@hetvlc.nl   

MH4B mevrouw J. van Eijk   eyk@hetvlc.nl 

MH4C  de heer M. Klene   kle@hetvlc.nl  

MH4D mevrouw M. van Roosendaal roo@hetvlc.nl  

MH4E de heer M. Hydra   hdr@hetvlc.nl 
MH4F mevrouw E. Thesing   thg@hetvlc.nl   
MH4G de heer R. Tieman   tie@hetvlc.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

De heer M. Huisman, 

teamleider havo 
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