
Welkom

Klas M4..

naam



De introductiedag

Kennismaken met klas en mentor

• Mavo 4 teambuilding en 
bowlen met de klas



Dynamische driehoek

Leerling

DocentOuder



Mentor

• Mentor eerste aanspreekpunt, 
belangrijk is de driehoek leerling, 
ouders en mentor

• Begeleiding steeds op meer afstand
• Mentorles
• Vakspecifieke vragen via vakdocent



• Mentorles

• Huiswerkklas 

• Vertrouwenspersoon (mevrouw van 
Kooperen en de heer Moolhuijsen)

• Zorgteam (mevrouw Heijlaerts en 
mevrouw Mulder)

• Externe zorg zoals schoolarts, 
schoolverpleegkundige

Extra begeleiding



Huiswerkklas

• Deze huiswerkklas is een rustige plek 
binnen school waar je huiswerk kan 
maken of leren.

• Maandag t/m donderdag het 7e en 8e

lesuur

• Er zijn docenten aanwezig uit 
verschillende secties ter ondersteuning.

• Inschrijfformulier via de mentor of via 
het OLC



Informatie

• Website, Facebook en Twitter.

• De Focus via e-mail en op de 
website

• Schoolgids digitaal op de 
website

• E-mail

• Belangrijke mededelingen via 
de website



Graag even aandacht voor…

• Rookvrije school

• Absentieregeling -graag bellen om 
leerling af te melden

• Regels rond mobiel etc

• Blauwe kaart

• Pesten bespreekbaar maken

• 10-minuten avond in december en maart

• Gala



• Wat is het?

• Mavo 4; 3 SE (PTA) periodes 
en CSE

• Boekjes worden voor 1 
oktober uitgedeeld

Programma van Toetsing en 
Afsluiting



De volgende onderdelen moeten in mavo 
4 voldoende worden afgerond;

• Lichamelijke opvoeding 
(aanwezigheidsplicht)

• Godsdienst/Levensbeschouwing

• Handelingsdelen (boekverslagen etc)

• SectorWerkStuk – presentatie is op 5 
februari 2018

• Het examenvak maatschappijleer is 
gestart in M4 (compensatie!)

Programma van Toetsing en 
Afsluiting



Centraal Schriftelijk Eindexamen

In 2018 is de kandidaat geslaagd 
als:

- Rekentoets moet gemaakt 
worden

- Nederlands minimaal een 5 

- het rekenkundig gemiddelde 
van op het Centraal Examen 
behaalde cijfers tenminste 5,5 
is

- De uitslagcijfers zijn;

1x5 verder alles een 6 of

2x5 met 1x7 of 

1x4 met 1x7



vakwedstrijden voor vmbo’ers uit de 4de klas

• Voorronde op school 
november 2017

• Selectie wedstrijd voor het 
provinciale team

• Nationale finale

• Vakgebieden: Economie en 
Organisatie & Promotie



Rekentoets

- Rekentoets moet gemaakt zijn op 2f niveau

• In mavo 3 één toets afgenomen.

• Indien nog niet gehaald; via Studieflow

brieven met codes zijn verzonden,

mentoren monitoren dit.

• In april en mei nog een kans om het maken.

• Al gehaald? Mag ook een niveau hoger 
afsluiten. Opgeven via mevrouw van de 
Ruitenbeek.



Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

• Begeleiding bij het kiezen van 
een vakkenpakket en 
vervolgstudie.



Een goede keuze maken:

• Gesprekken (thuis, decaan, vrienden, 

etc)

• Open dagen en oriëntatie dagen 
bezoeken

• Inschrijven op een MBO voor 1 april

• Startkwalificatie

• Vanaf dit schooljaar; wet 
toelatingsrecht gaat in filmpje 
aanmelden mbo 2018

• Kijk op de website van het MBO 
welke opleidingen een maximum 
krijgen

Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding



Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Niveau 4 middenkader/specialisten 
opleiding

Niveau 3 vakopleiding

Niveau 2 basisberoepsopleiding

Niveau 1 assistent opleiding

Veel keuze op niveau 3 & 4! Dus kijk rond.

Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO)

Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding



• Start Havo-traject na SE1

• Leerling geeft zich op voor Havo

• Eisen: -Positief advies docenten

• -Gemiddeld eindcijfer 6,5 of hoger

• Overige details in opgavebrief (na SE1)

mavo 4  havo 4

Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding



• okt/mrt Oriëntatie- en opendagen 

Wij motiveren leerlingen zeer 
om mee te lopen tijdens 
oriëntatiedagen. Regelen via 
decaan hst@hetvlc.nl

• Na SE1  Start havo traject

• 23 nov Opleidingsavond 

• jan/feb Individuele gesprekken

• 1 april Inschrijving binnen bij ROC

mavo 4

Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding



Eigen invulling



Einde

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


