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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in mavo-3 

 

 

 

 

 

Vinkeveen, 17 juni 2015 

 

 

Betreft: laatste schoolweken 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

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

leerlingen van mavo-3 hebben tot en met 17 juni les volgens het lesrooster. Van 

donderdag 18 tot en met donderdag 25 juni is de PTA-week. Het rooster staat op de 

website van onze school. 

In deze week hebben de leerlingen alleen PTA-toetsen. De overige lessen vervallen. De 

leerlingen hebben één of meer PTA-toetsen per dag. Behalve als PTA-cijfer tellen de 

toetsen ook mee voor de overgang naar mavo-4. De leerstof voor de PTA-toetsen staat 

in het PTA-boekje. 

 

Hieronder vindt u belangrijke informatie over de laatste schoolweken van mavo-3: 

 

 van donderdag 18 juni t/m donderdag 25 juni is de PTA-week; 

 op maandag 29 juni komen de leerlingen het 3e uur en 4e uur op school. Zij 

krijgen van hun mentor een voorlopige cijferlijst van de PTA’s. De leerlingen worden 

in de gelegenheid gesteld om hun toetsen in te zien. Zij vullen onder leiding van hun 

mentor het formulier in voor de inhaaltoets(en) of de herkansingen; 

 leerlingen die nog achterstanden hebben, worden  vrijdag 26 en maandag 29 

juni  (en eventueel dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli) op school verwacht. 

Hierbij gaat het om opdrachten/ handelingsdelen/leesdossier/boekverslagen/LO-

onderdelen etc. die nog niet voldoende zijn afgerond. De leerlingen krijgen van 8.15 

uur t/m 16.00 uur de gelegenheid om de achterstand weg te werken. Leerlingen 

mogen alleen maar herkansen als ze alle vakken naar behoren hebben afgerond. Zie 

paragraaf 5.7 inhaal-/herkansingsregeling SE in VMBO-T3, bladzijde 33, programma 

van toetsing en afsluiting 2014-2015. Bovendien moeten alle handelingsdelen 

voldoende zijn afgerond om over te kunnen naar klas 4. Dit geldt ook voor het vak 

levensbeschouwing; 

 dinsdag 30 juni is er het 4e en 5e lesuur extra les Duits, op vrijwillige basis. 

Opgeven via ank@hetvlc.nl, uiterlijk vrijdag 26 juni. 

 let op! Op woensdagmiddag 1 juli om 12.00 uur moet alle achterstanden zijn 

weggewerkt anders vervallen er één of meer herkansingen op donderdag 2 juli; 

 donderdagochtend 2 juli  van 9.00-11.35 uur zijn de herkansingen. Leerlingen 

mogen twee herkansingen doen. De herkansingen duren minstens één lesuur. Het is 

niet toegestaan om eerder het leslokaal te verlaten; 

 vrijdagochtend 3 juli is van 9.45-10.30 de extra herkansing voor het vak 

Duits. 
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 vrijdag 3 juli hebben wij met onze leerlingen een gezellige jaarafsluiting. 

Bijzonderheden worden via de mentor bekend gemaakt; 

 vrijdagavond 3 juli is er van 20.00-24.00 uur een schoolfeest voor de gehele 

school te Mijdrecht; 

 maandag 6 en dinsdag 7 juli zijn de eindrapportvergaderingen voor mavo-3. 

Daarna is bekend welke leerlingen bevorderd worden naar mavo-4; 

 op dinsdag 7 juli van 14.30 -15.15 uur worden de leerlingen op school verwacht 

om hun boeken in te leveren; 

 vrijdag 10 juli om 9.00 uur worden de rapporten door de mentoren uitgereikt. 

 

Voor de overgang naar mavo-4 gelden de volgende regels: 

 de kunstvakken handvaardigheid, muziek en tekenen moeten voldoende worden 

afgesloten; 

 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; 

 over alle vakken genomen mogen niet meer dan drie onvoldoende cijfers met een 

totaal van vier tekortpunten voorkomen. De som van de negen examenvakken 

moet 54 zijn; 

 daarna wordt gekeken of het gekozen vakkenpakket voldoende punten heeft. Het 

kan gebeuren dat een leerling wel bevorderd is volgens de 54-puntenregeling van 

de overgangsnormen, maar dat het examenpakket moet wijzigen. Dit wordt altijd 

besproken met de ouders/verzorgers en de leerling. 

 

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

contact opnemen met de mentoren of ondergetekende. 

 

VM3A Loes Geerlings/Mieke Cohen geb@hetvlc.nl;   chn@hetvlc.nl 

VM3B Renske Fengler     fen@hetvlc.nl 

VM3C Huub Janssen    jan@hetvlc.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

Hildy van Anken, 

teamleider  
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