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INFORMATIEAVOND

OUDERS A5, H5, A6

<MENTOR> 

Donderdag 16 september 2022



Informatieavond

• Kennismaking mentor  ouder(s)

• Algemene informatie over het schooljaar 

• Vragen



Het schooljaar 2022-2023

• Schoolexamenboek:

• Beoordelingen, inhaal-/herkansregeling

• Overgangsregeling, slaag-/zakregeling

• Onregelmatigheden

• Per vak het “Programma van toetsing en 

afsluiting” (het PTA)

• Literatuur en PWS

• => http://montessorilyceumgroningen.nl, 

beschikbaar m.i.v. eerste week oktober

http://montessorilyceumgroningen.nl/






Voorbeeld blz. PTA

PTA 5 vwo Engels

periode vorm toets
weeg-
factor

leerstofomschrijving
domeinen

5v SE 2021 - 2022 
1 Schriftelijk t1.1 1 Leestoets

Mondeling at1.1 1 HEMTW

Literature Read Novel 1 from the reading list (see also PTA Literatuur)

2 Schriftelijk t2.1 1 Recommendation

Literature Read Novel 2 from the reading list (see also PTA Literatuur)

3 Mondeling t3.1 1 Presentation literature experience

Schriftelijk t3.2 1 Test Solutions and Exam vocabulary

Literature Read a Shakespeare play

4 Schriftelijk t4.1 1 Test Exam Reading and Exam Vocabulary

Schriftelijk t4.2 1 Listening: average of 3 listening test 

Mondeling at4.1 1 Presentation Shakespeare project

Literature Hand in complete literature file.

6 vwo

6v SE 2022 - 2023 
5 Schriftelijk t5.1 1 Schrijfvaardigheid: Essay D

* Luistervaardigheid: Listening test 1

Mondeling Literature Read 1 novel from the reading list + project . Mondeling examen literatuur. (zie PTA Literatuur) E

6 Mondeling t6.1 1 Spreekvaardigheid: Discussion C

Mondeling Literature 1 Mondeling Literatuur

* Luistervaardigheid: Listening test 2

7 Schriftelijk t7.1 1 Luistervaardigheid: Listening test 3; Average test 1, 2, 3 = mark Listening B

Opmerking: 
t7.1 is het gemiddelde van de luistertoetsen uit P1, P2 en P3 



Rooster

 Dagrooster op Magister

 Lesuren 50’

 Vier periodes (examenklassen: CSE in periode 4)



Begeleiding/contact met school

 Mentor

 Eerste aanspreekpunt voor ouders

 Vakdocent

 Coördinator leerlingzaken: Fenna de Groot

 Teamleider: Tim Loos

 Decaan: Jeanette Rijswijk

 Ondersteuningsteam (IOT): via mentor

 Schoolarts GGD: Christiaan Sjobbema



Beoordelingen (1)

 Handelingsdelen
 L.O. (NA, V, G)

 Toetsen
 Vier toets”weken” (h5 & a6: drie + CSE) 

 Toetsrooster via prikborden en via Magister

 Twee toetsen op hetzelfde moment?

 Maximaal twee toetsen per dag

 Mondelinge toetsen 

 Let op verplichte rekentoets voor HAVO-leerlingen zonder 
wiskunde in hun pakket



Beoordelingen (2)

 Actieve Taken/Praktische opdrachten

 deadlines

 niet herkansbaar

 Literatuur

 Literatuurdossier 

 Mondeling (school-)examen

 Profielwerkstuk (H5, A6)

 80 sbu

 In duo’s met eigen pws-begeleider

 Combinatiecijfer (H5,A6)

 Gemiddelde van de afgeronde gehele cijfers voor CKV, 
maatschappijleer, literatuur en PWS



Inhalen van een toets 

• Geef ook in toetsweek ziekte door aan 

school 

• Gemiste toetsen worden ingehaald op de 

inhaal-/herkansdag van de betreffende 

periode



Herkansregeling A5, H5, A6 

• Twee herkansingen in het schooljaar.

• Te verdelen over periode 1, 2 en 3. 

• Max één per periode

• De herkansing wordt gemaakt op de 

inhaal-/herkansdag van de betreffende 

periode

• Je mag alleen herkansen als je niet hoeft in 

te halen (!).

• A5: na periode 4 geen herkansing



Bijzondere beoordelingen

 Literatuur

 Profielwerkstuk



Literatuur

 Nederlands en moderne vreemde talen.

 Literatuurdossier (begint al in vierde klas, 
inleveren in examenklas, let op deadline!)

 Mondeling examen in examenjaar, compleet 
dossier is voorwaarde.



Profielwerkstuk

 “Meesterproef”

 Uitgebreide praktische opdracht, onderzoek of 
ontwerp

 in een tweetal

 80 sbu

 eigen pws-begeleider

 Cijferbeoordeling

 Start in H4 en A5, vervolg op Studium Generale

 Presentatie op de “PWS-middag”, 1december 2022 



Combinatiecijfer eindexamen

gemiddelde van de (op heel afgeronde) cijfers 
voor 

maatschappijleer, ckv, literatuur en PWS

ook voor deze vakken geldt: minimumcijfer per vak 
is 3,5 (om te kunnen slagen)



 je voor elk vak een eindcijfer hebt (= alle toetsen en 

actieve taken afgerond zijn) 

 de eindbeoordeling voor LO voldoende is of goed

 je in je eindcijfers in totaal:

 geen of één tekort (een vijf) hebt of

 twee tekorten hebt en die elk (!) compenseert of

 drie tekorten hebt in twee vakken en die elk (!) compenseert

 je in het totaal van je eindcijfers voor de kernvakken 

(NE, EN, WI) maximaal één tekort hebt

A5, je bent over als: 



 je voor elk vak een eindcijfer hebt (= alle toetsen en 
actieve taken gedaan hebt) 

 de eindbeoordeling voor LO voldoende is of goed

 je in je eindcijfers in totaal:

 geen of één tekort (een vijf) hebt of

 twee tekorten hebt en die elk (!) compenseert of

 drie tekorten hebt in twee vakken en die elk (!) compenseert

 je in het totaal van je eindcijfers voor de kernvakken 
(NE, EN, WI) maximaal één tekort hebt

 Het gemiddelde van je CSE’s tenminste 5,5 is

H5/A6, je bent geslaagd als



Na HAVO 5 naar VWO 5?

• Doorstroomrecht voor direct volgende schooljaar.

• Leerlingen die overstap overwegen moeten dit uiterlijk 15

december 2022 bij mentor aangeven.



VARIA:

 Een zeven doet leven!

 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)

 Jaaroverzicht 22-23 beschikbaar op site m.i.v. 

eerste week oktober



BERLIJNREIS voor de examenklassen

 Week 41:  10 tot en met 14 oktober

vertrek om 8 uur op maandag, terug rond 19/20 

uur (Reservelijst kunnen we plaatsen)

 Info over programma en praktische zaken volgt 

via de appgroep met de leerlingen

(sight-seeing, museumbezoek, East Side Gallery, 

Sachsenhausen, diners in betaalbare leuke wijken)

 Thuisblijvers zijn niet vrij, er komt een planning 

voor die week, deze volgt via de mail

 Vragen bij Peter Rutgers of Fenna de Groot


