
Ouderavond
4 GT-leerweg

Welkom



Even voorstellen



Algemene zaken
• Ziekmelden, iedere dag opnieuw.
• Telefoonnummer en mailadres controleren in Somtoday

(eventueel mail naar info@hetbouwens.nl).
• Verlof aanvragen via leerlingencoördinator met briefje.
• Roosterwijziging via Somtoday.
• Pauzes blijven we op het schoolterrein.
• Mobiele telefoons / telefoontas.
• Te laat komen.
• Rookvrije school.



Corona-besmetting
• Bij een geconstateerde besmetting doet de GGD een bron- en contactonderzoek. 

• De GGD is verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek en verzorgt de communicatie naar de 

betrokkenen bij een positieve uitslag van de test. De GGD neemt zo snel mogelijk contact op met leerlingen 

en/of medewerkers en/of andere betrokkenen die in nauw contact zijn geweest. 

• Leerlingen en medewerkers die NIET benaderd worden, lopen op dat moment geen risico en mogen naar 

school komen.

• Geef ziekte of afwezigheid door aan de receptie. Tijdens stage ook doorgeven aan stagebedrijf.



Corona & school
• Wij verzoeken ouders, verzorgers om de adviezen van de GGD op te volgen en hierover de school te 

informeren door contact op te nemen met de mentor. De mentor zal afspraken met u maken over onderwijs 

gedurende thuisisolement.

• Is de leerling die in quarantaine is in staat om lessen te volgen, dan volgt de leerling zoveel als mogelijk 

onderwijs thuis aan de hand van het lesrooster met behulp van Itslearning en Somtoday.

• Neem binnen drie dagen contact op met de mentor.

• De school volgt strikt de adviezen van het RIVM en de GGD.



Mentoraat: wat mag u van ons 
verwachten?
• Eerste aanspreekpunt voor u en onze mentorleerlingen.

• Elke leerling leren kennen.

• Iedere leerling wordt persoonlijk begeleid.

• Twee oudergesprekken waarin we u informeren over de ontwikkelingen en 

voortgang.

• Binnen de klas werken aan persoonlijke doelen. 

• Ontwikkelen studievaardigheden en sociaal-emotionele begeleiding.



Rol van de ouders
• Geef vertrouwen, toon 

interesse, beloon 
successen en blijf in 
gesprek.

• Creëer juiste studieritme en 
leeromgeving.

• Volg somtoday voor o.a. 
leerresultaten en 
aanwezigheid. 

• Neem contact op met de 
mentor(en) bij vragen of 
onduidelijkheden.

leerling

ouders /
verzorgers

mentor

vakdocenten



Contactmomenten
Data ouderspreekuren: 
15 september (algemene ouderavond)
10 november 2020
19 januari 2021
(20 april 2021)

Ouderavond opstromers (havo-leerlingen) 
15 december 18.30 – 19.30 uur



Somtoday
• Somtoday is ons  Leerling Administratie Systeem en 

vervangt Magister. 
• Inloggen op Somtoday: lvoa.somtoday.nl
• Lesrooster 
• Cijfers, aan- en afwezigheid 
• NAW-gegevens
• Huiswerk inzien

https://lvoa.somtoday.nl/


ItsLearning
Itslearning is onze Elektronische Leeromgeving (ELO). 
• Inloggen (leerlingen) op Itslearning: lvo.itslearning.com

• In Itslearning krijgen leerlingen per vak toegang tot:
- planner/studiewijzer (incl. PTA)
- digitale lesmateriaal
- digitale toetsen/overhoringen, taken klaarzetten of 

opdrachten die digitaal ingeleverd worden 
- Volgen van online lessen

etc.

https://lvo.itslearning.com/


Ondersteuningsuren
Voor alle leerlingen di les 7 en woe les 1, starten na de stageweken

Aangeboden voor: Ne, En, bio, nask1, ec, wi en studievaardigheden

Wat mag je verwachten: extra ondersteuning voor het vak

Wat verwachten wij: leerlingen bereiden zich voor en stellen vragen. 



Examenjaar
Alle toetsen, mondelinge werken, opdrachten, werkstukken, 
verslagen, enz. vallen onder de examenregels. 
Examenreglement: hierin staan belangrijke zaken over het 
examen. Bijvoorbeeld wat te doen bij ziekte, herkansing, enz.    
www.hetbouwens.nl

Proefwerkweek/examenweek:
Meekijken rooster 
Samen plannen (wordt bij LOB nog aandacht aan besteed)

http://www.hetbouwens.nl/


Examenreglement
Alle toetsen, mondelinge werken, opdrachten, werkstukken, 
verslagen etc. vallen onder het examenreglement.

Onregelmatigheden tijdens (school)examen:
• Ongeldig verzuim bij toetsen, mondeling examen etc.
• Niet (op tijd) inleveren opdrachten
• Spieken
• Ongeoorloofd praten/boeken op de tafel tijdens toets 
• Enz.

Melding bij de examencommissie. 



Eindexamen vmbo
(voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs)

SchoolExamen (SE)
Centraal Examen (CE)



• onderdelen vastgelegd in PTA’s
• is al begonnen in leerjaar 3; alle toetsen tellen mee bij 

het SE
• gaat verder in leerjaar 4
• maatschappijleer kent geen centraal schriftelijk examen, maar 

telt wel mee in de slaag/zakregeling.
• het profielwerkstuk in leerjaar 4 (verplicht)

Het schoolexamen (SE)



Het centraal examen (CE)

• eerst afronden SE (PTA’s ), dan pas CSE
• GT-leerweg (gemengd/theoretisch): 120 minuten
• Kandidaten met 30 minuten extra (o.a. dyslexie)
• afname op hetzelfde moment
• Gemengde leerweg: Centraal Schriftelijk en Praktisch 

Examen (CSPE) voor beroepspraktijk



PTA
PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting

In Itslearning staat alles per vak uitgewerkt: het is een 
planning met leerstof, toetsing en weging voor ieder vak 
voor het hele jaar. 





Examen
Leerjaar 3 en 4 zijn examenjaren
SE = Schoolexamen CE= Centraal examen

•leerjaar 3 = SE1 (gemiddelde cijfers leerjaar 3)
•leerjaar 4 = SE2 (gemiddelde cijfers leerjaar 4)
•(SE1+SE2):2 = SE
•Eindcijfer = (SE+CE):2
•CE gemiddeld 5,5 



Zorg & Welzijn en Techniek



Wanneer ben je geslaagd?

•het gemiddelde van de centrale examens moet onafgerond 5,5 
of hoger zijn

•cijfer CSPE telt mee in berekening van het gemiddelde over de 
centrale
examens (minimaal 5,5).

•alles een 6 of hoger  
•één 5, rest 6 of hoger
•één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger
•twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger
•maatschappijleer doet mee in de slaag/zakregeling



Wanneer ben je geslaagd?

• Nederlandse taal als eindcijfer minimaal 5
• SE van beroepsgericht keuzevak mag niet lager zijn dan 4
• profielwerkstuk minimaal ‘voldoende’
• Kunstvakken en L.O. minimaal voldoende



Voorbeelden GT-stroom

6 6 6 6 6 6 6 geslaagd

6 6 6 6 6 6 5 geslaagd

6 6 6 6 6 5 5 afgewezen

7 6 6 6 6 5 5 geslaagd

7 6 6 6 6 5 5 (gem. CE 5,49) afgewezen

6 6 6 6 6 6 4 afgewezen

7 6 6 6 6 6 4 geslaagd

8 8 8 7 5 5 5 afgewezen

8 8 8 8 8 8 3 afgewezen



Triest maar waar (happy end)
Vak Ne En Ma Wi Bi Ec ZWB
Cijfers SE 6,6 7 6,7 5,8 6,4 6,5 7,2
Cijfers CE 4,7 5 5,6 5,4 6 4,9
Eindcijfer 6 6 7 6 6 6 6
Gemiddelde CE 5,26

Gemiddelde CE-cijfers:   5,26

‘Nieuwe’ exameneis: 5,5 

Tekort: 0,24 x 6 (examenvakken) = 1,44

Dus: minimaal 1,44 hoger scoren bij herkansing in één vak !



Centrale examens GT-leerweg
Belangrijke data GT-examens:  

vanaf eind maart cpe beeldende vakken (Bte)
vanaf begin april aanvang cspe (beroepsgerichte vakken)
Centraal Examen van maandag 17 mei t/m 28 mei 2021 (zie 
examenblad.nl)

Bekendmaking uitslag 16 juni 2021
Herkansing is week daarna. Uitslag herkansing is op 2 juli 
2021.



Diploma-uitreiking
woensdag 14 juli 2021



Het tijdsplan ziet er als volgt uit: 

Dinsdag 25 augustus: Introductieles door mentoren, partner 
zoeken en onderwerp doorgeven aan de 
mentor

Dinsdag 22 september 1/3 Deel van de hoofdstukken af en 
inleveren op papier bij de mentor.

Dinsdag 27 oktober 2/3 Deel van de hoofdstukken af en 
inleveren op papier bij de mentor. 

Dinsdag 24 november Inleveren profielwerkstuk op papier én via 
itslearning, inclusief interview

Dinsdag 8 december Inleveren gecorrigeerde versie (indien 
nodig) 

Profielwerkstuk



Keuzebegeleiding klas 4

• jaaroverzicht LOB*   zie bijlage
• verplichte stage van 21 sept t/m 2 okt
• oktober in Venlo: Beroepen- en opleidingenmarkt MBO. Neem hier bij voorkeur deel 

aan; info intekenen volgt. (VERVALLEN IVM CORONA)
• Open dagen*/Meeloopdagen van november t/m maart (per opleiding via website 

aanvragen)
• individuele ouderavond, gesprek met decaan
• aanmelding uiterlijk in maart 2021!!!!
• Gezakt….. en nu?
• gesprek met de teamleider en mentor of decaan



Mentoruur LOB
Wanneer Wie? Wat gebeurt er? Wat is het doel?
15 september 
2020

Mentor/ouders Algemene ouderavond Duidelijkheid waarom LOB 
voor ouders

21 september 
t/m 2 oktober  
2020

Leerling/bedrijf Stage leerjaar 4. Stage 
duurt 2 weken

Ervaring opdoen, goede keuze 
voor vervolgopleiding kunnen 
maken

9 & 10 oktober 
2020

Leerling/ouders Onderwijsbeurs, Veldhoven 
www.onderwijsbeurszuid.nl

Voorlichting over mbo, hbo en 
universitaire studies

oktober Leerling/mentor/deca
an

Inventariseren wie wil 
stapelen (leerlingen die na 
diplomering niveau hoger 
willen studeren)

Procedure opstarten 

Vanaf oktober 
tot april

Leerling/mentor Digitale overdracht mbo 
(Intergrip- digitaal 
doorstroom dossier)

Aanmelden vervolgopleiding 
aanmelden voor 1 april!

Oktober 2020 Leerling/ouders Onder voorbehoud:
Beroepen- en 
opleidingenmarkt mbo in 
Venlo
www.kiesmbo.nl

Toelichting inhoud opleidingen 
van diverse ROC’s/AOC’s
(regionale opleidingscentra)

November-april Leerling Meeloopdagen 
vervolgopleiding: dag lessen 
meedraaien MBO. Leerling 
zelf aanmelden

Beter beeld van inhoud 
opleiding 

Okt-Nov-dec-
jan

Mentor/leerling Vervolgkeuzegesprekken: 
reflecteren op stage, info 
vervolgopleiding en 
loopbaanwensen

Tot een goede keuze komen 
vervolgopleiding

http://www.onderwijsbeurszuid.nl/
http://www.kiesmbo.nl/


Na het Bouwens, wat dan?
• Open dagen bezoeken (2e keuze achter de hand)

• Havo (voorlichtingsavond op 15 december)

• MBO - niveau 3 / 4

2 leerwegen:

* BOL: beroepsopleidend (4 dg school)

* BBL: beroepsbegeleidend (4 dg werken)



Volg ons op social media!



Bedankt voor uw aandacht

www.hetbouwens.nl

Vragen?
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