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2018-2019

BAS BLANKEN & TIM LOOS

Donderdag 11 oktober 2018



Programma van deze avond

19.30 Welkom
Het eindexamenjaar (Tim Loos, teamleider)
 en het vervolgjaar (Jeanette Rijswijk, decaan)

20.30 Kennismaken met de mentor

21.00 Einde



Het schooljaar 2018-2019

• De start
• Schoolexamenboek (het “PTA”):

• jaaroverzicht
• Literatuur, rekenexamen, PWS
• Beoordelingen, inhaal-/herkansregeling
• Slaag-/zakregeling
• Onregelmatigheden
• Per vak het “Programma van toetsing en 

afsluiting” (het PTA)

• => http://montessorilyceumgroningen.nl







Voorbeeld blz. PTA

PTA 4 havo Nederlands

toets aard duur
weeg-
factor

leerstofomschrijving

(min.) 4h SE 2017 - 2018 (mH4)
t1 schriftelijk 75 1 recensie schrijven

t2 schriftelijk 45 1 taal

t3 schriftelijk 45 1 leesvaardigheid

t4 mondeling 1 discussie

** De overgang wordt bepaald op basis van bovenstaande toetsen en po's.

t5 mondeling 1 presentatie literatuurgeschiedenis

t6 schriftelijk 45 1 leesvaardigheid

5 havo

SE 2018 - 2019 (mH5)
t9 schriftelijk 75 4 schrijfvaardigheid

t10 mondeling 2 discussie

t11 schriftelijk 75 2 leesvaardigheid

Opmerking: 



Rooster

 Dagrooster op Magister
 Lesuren 50’
 Pauzes: alle Montessori-groepen op zelfde moment
 Drie (vier) perioden

 Per periode mogelijk kleine aanpassing rooster



Begeleiding/contact met school

 Mentor
 Eerste aanspreekpunt voor ouders

 Vakdocent
 Topsportcoördinator: Jeanette Rijswijk
 Teamleiders: Bas Blanken & Tim Loos
 Decanaat: Jeanette Rijswijk
 Ondersteuningsteam (IOT): Linda de Munck (via 

mentor)
 Schoolarts GG/GD: dr. Nance de Jong



PWS-middag   vrijdag 23 November, 14.30 uur



Beoordelingen (1)
Zie ook schoolexamenboek

 Handelingsdelen
 L.O. 
 Afronden CKV (vwo)

 Toetsen
 Drie toetsperiodes
 Toetsrooster via prikborden en via Magister
 Twee toetsen op hetzelfde moment?
 Maximaal twee toetsen per dag (*)
 Mondelinge toetsen 



Beoordelingen (2)
Zie ook schoolexamenboek

 Actieve Taken/Praktische opdrachten
 deadlines
 niet herkansbaar

 Literatuur
 Literatuurdossier 
 Mondeling (school-)examen

 Profielwerkstuk
 80 sbu
 eigen pws-begeleider

 Combinatiecijfer
 Gemiddelde van de afgeronde gehele cijfers voor CKV 

(havo), ANW, maatschappijleer, literatuur en PWS 
(minimumcijfer per vak is 3,5)



Slaag-/ zakregeling

 Het gemiddelde op de CSE-cijfers is minimaal 5,5
 Eindcijfers (= gemiddelde SE- en CSE-cijfer)

 Alle vakken 6 of hoger
 1X 5/ 1x4, 2x5 of 4+5 met compensatie
 LO is afgerond met V of G

 Maximaal 1x5 voor Nederlands, Engels, wiskunde
 Rekenexamen moet gedaan zijn

Je bent geslaagd als:           Zie SE-boek



Rekentoets
 Moet gedaan zijn, geen eis aan het cijfer
 Rekencijfer komt wel op de cijferlijst. 
 Afnameperiodes in jan, mrt en juni (na CE)
 Doublerende leerlingen moeten rekentoets opnieuw doen.
 Oefenmateriaal op magister-elo en bij wiskunde.

Taal
 Geen apart taalexamen. Niveau-eisen geïntegreerd in CE 

Nederlands.

Taal en rekenen



Na HAVO 5 naar VWO 5?

Leerlingen die overstap overwegen moeten dit uiterlijk 15
december 2018 bij mentor aangeven.

Voorwaarden voor toelating tot vwo 5:
- Gemiddelde cijfer voor het centraal schriftelijk eindexamen 

(CSE) is 6,8.
- leerling heeft op de Havo de kernvakken en het 

rekenexamen met eindcijfer 6 of hoger afgerond.
- op Havo wiA of wiB gevolgd.
- De leerling laat in een gesprek met mentor blijken goed 

gemotiveerd te zijn. 
- De lesgevende docenten uit Havo 5 zijn overwegend positief 

over de voorgenomen overstap. 



Even aandacht voor:

 Een zeven doet leven!
 Herkansingsregeling (één per periode)
 De week na een toetsweek is er ruimte voor:

 Mondelinge toetsen/ PWS / Actieve taken
 Cijfers en absentie door ouders/verzorgers in te 

zien op Magister (tot 18 jaar)
 Rookvrije school: in zicht van de school mag niet 

gerookt worden
 Smartphones tijdens de les in de telefoontas of 

opgeborgen in eigen tas. Te gebruiken op 
aangeven docent.



Om alvast te noteren in de agenda:

 Mentorspreekavonden 15 november 2018, 23 januari 2019
 Deadline literatuur vwo6 9 november 2018
 PWS-presentaties 23 november 2018
 Terugkomdag 7 december 2018
 Deadline literatuur havo5 24 januari 2019
 Laatste schooldag 18 april 2019
 SE-akkoordverklaring 9 april (R1) en 16 april (R2) 2019
 Start CSE 9 mei 2019
 Uitslag 1ste tijdvak 12 juni 2019 (o.v.b.)
 Uitslag 2de tijdvak 28 juni 2019
 Diploma uitreiking dinsdag 9 juli 2019



VRAGEN????



HAVO 5 & VWO 6

Examenjaar 2018-2019

Decanaat:

Jeanette Rijswijk 

oktober 2018



Warming up



Kiezen is een proces
1. Oriënteren 
Welke belangstelling/interesse? 

2. Verkennen
Bezoek Open dag, praat met vrienden, familie

3. Verdiepen 
Sfeer, vakken, opleiding (meelopen…)

4. Knoop doorhakken
Ja, ik kies voor….



Onderwijsbeurs Zwolle

Woensdag 7 november 
14:00 - 21:00 uur
Donderdag 8 november 
14:00 - 21:00 uur

Gratis e-ticket en korting NS via:
www.onderwijsbeurs.nl

http://www.onderwijsbeurs.nl/


Beroepenvoorlichting

Beroepsbeoefenaren vertellen over hun werk
Waar: CSG Augustinus (Admiraal de Ruyterlaan 37, Groningen)

Wanneer: 3 avonden 19, 20 en 22 november

Inschrijving via: 
www.beroepenvoorlichtinggroningen.nl

http://www.beroepenvoorlichtinggroningen.nl/


Terugkomdag

Als school verzorgen wij
op vrijdag 7 december 
de terugkomdag.
(van 13.30 – 14.40) 

Oud-leerlingen vertellen
over de opleiding 
die ze nu volgen. 



Open dagen Hanze

Alle opleidingen:
Zaterdag 10 november 2018: 10.00 – 16.00 uur

Zaterdag 2 maart 2019: 10.00 – 16.00 uur
Vrijdag 5 april 2019: 16.00 – 19.00 uur

Extra open dag uitsluitend voor fixusopleidingen:
Vrijdag 7 december 2018: 15.00 – 18.00 uur 

www.hanze.nl

http://www.hanze.nl/


Open dagen RUG

Vrijdag 9 november 2018: 9.00 -17.15 uur
Vrijdag 1 februari 2019: 9.00 -17.15 uur

Zaterdag 13 april 2019: 10.00 – 16.00 uur

Aanmelding verplicht via www.rug.nl
Voorlichtingsdag alleen voor ouders:

Zaterdag 16 maart 2019

http://www.rug.nl/


Meeloopdag / dag student

Meeloopdag Hanzehogeschool
Hele jaar door

Aanmelden via: www.hanze.nl

Een dag student RuG
november/december 2018 + maart/april 2019

Aanmelden via: www.rug.nl

http://www.hanze.nl/
http://www.rug.nl/


Decentrale Selectie

 Afschaffing loting bij opleidingen met numerus fixus 
(=vastgesteld aantal plaatsen)

 Alle studenten geselecteerd via decentrale selectie door 
opleiding zelf  

 Geen gegarandeerde toelating met 8+

 Selectiecriteria: eerdere schoolprestaties / motivatie / 
persoonlijkheid / evt. CV / evt. opdrachten of toetsen



Aanmelden fixus opleidingen

 Per jaar mag je je aanmelden bij 2 opleidingen met een 
fixus. 

 uitgezonderd: Geneeskunde / Tandheelkunde / 
Fysiotherapie / Mondzorgkunde



Deadline fixus opleidingen 

15 januari 2019 



Tips voor leerlingen fixus-opleiding

 Op tijd beginnen met oriënteren 
 Niet terugschrikken voor deelname aan ‘selectie’
 Proces loopt via Studielink en instelling, mailbox 

goed in de gaten houden
 Bewijs van toelating binnen twee weken verzilveren, 

anders vervalt deze
 Heb je voor meerdere selectiestudies een bewijs van 

toelating ontvangen, dan moet je een keuze maken 
 Ben je helaas niet geselecteerd, meld je dan vóór 1 

mei bij een andere studie



Fixus opleidingen Hanze & RuG

Hanze:

 Fysiotherapie

 HBO-Verpleegkunde

 MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) 

 Toegepaste Psychologie

 Mondzorgkunde

RuG:

 Geneeskunde

 Tandheelkunde

 Psychologie

 Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie

 International Business

 Kunstmatige Intelligentie



Overige opleidingen

Altijd checken of er bij de 
opleiding van je keuze extra 
toelatingseisen zijn zoals 

een test, een selectie of een 
auditie!!!



deadline overige opleidingen 

1mei 2019 



Keuze gemaakt en nu?

 Stap 1: Vraag DigiD aan: 

www.digid.nl

 Stap 2: Inschrijven Studielink (vóór 15 januari  of 1 mei): 

www.studielink.nl

 Stap 3: Aanvragen studiefinanciering/voorschot:

www.duo.nl

 Stap 4: Studiekeuzecheck

http://www.digid.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/


Studiekeuze123.nl

Pdf's Van Profiel naar Studie:

De tool ‘Van Profiel naar Studie’ geeft 

een handig overzicht waar welke studie 

gevolgd kan worden.

In één keer alles op een rij? 

Print dan de totaaloverzichten uit voor het hbo/wo.

http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

http://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie


Studiekeuze123.nl 

Ook voor ouders 
veel informatie 
op de site te 
vinden!



http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial_2019



Via mentor ontvangt u ook:



Decanaat kamer 2.49 Kerklaan



Vragen?

j.rijswijk@o2g2.nl



Kennismaking met de mentor

Mentor Lokaal Mentor Lokaal

Annemarije Venema 1.02 Lisette Jansen 0.09
Arjan Kuipers 1.13 Milan Oei 1.11
Fenna de Groot 1.14 Nanette Bienfait 1.12
Gauke Wind 1.15 Peter Tolsma 0.12
Karel Jan Pouw 1.16 Saskia Nelissen 1.17

Wouter Fournier 0.10
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