
Ouderavond 5 havo
23 september 2021



•Introductie
•Profielwerkstuk
•Examenjaar
•Ondersteuning
•Exameneisen
•Studiekeuze
•Vragen
•Sluiting

Programma



Begeleiding van uw kind

•Mentor (begeleider, vraagbaak, motivator)
•Ouderavonden (na elk rapport)
•E-mail: vul hier je mailadres in
•Telefoon prive: 0123456789
•Telefoon school (077) 306 88 88
•Teamleider havo: dhr. Lacroix
•Zorgcoördinator, counselor, decaan



• 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.

ouders /
verzorgers

leerling

mentor

Rol van de ouders



Contactmomenten

Data ouderspreekuren: 

9/10 november 2021
18/19 januari 2022



Profielwerkstuk

4 havo
Hoofd- en deelvragen
Plan van Aanpak (met planning)

5 havo
Week 2: eerste versie
Week 11: definitieve versie
7 april: presentatieavond profielwerkstuk

Beoordeling en studielast
Studielast van 80 uur per leerling
Beoordeling op basis van proces, product en presentatie.
Vormt samen met maatschappijleer en ckv het zgn combinatiecijfer.
Minimaal een 4 vereist!



5 havo: examenjaar

•Enkele cijfers 4 havo tellen mee – merendeel niet

•Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
✓ op de website geplaatst

•Inhaal- en herkansingsregeling

•Examenrooster





Ondersteuning

• Vakondersteuning tijdens OS
• Leren leren
• Persoonlijke begeleiding
• PWS begeleiding
• Examentraining

• Vanuit NPO schoolexamen en centraal examen training



Wanneer is uw kind geslaagd?

•Alle pta cijfers van toetsen : SE-cijfer
•Cijfers behaald voor eindexamen in mei: CE-cijfer
•(SE + CE)/2 = eindcijfer

•Scherpe eindexameneisen



Exameneisen

Een eindexamenkandidaat is geslaagd, als:

• alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, of
• 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
• 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is, of
• 2x5 dan wel 1x4 en 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde 

tenminste 6,0 is

en als

• het cse over alle vakken gemiddeld voldoende (5,5) is
• in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde hoogstens één 5 en geen 4 als eindcijfer voorkomt
• LO beoordeeld is als ‘voldoende’ of ‘goed’
• rekencijfer voor leerlingen zonder wiskunde (telt niet mee)
• geen eindcijfer lager is dan een 4 (idem voor combinatiecijfer en de individuele eindcijfers hierin)



Studiekeuze

Open dagen
Oktober/november, februari/maart

Meeloopdagen
Zelf contact opnemen met de opleiding

Weet je het?
Opleidingen vergelijken
Back-up plan
Vóór 1 mei 2022 inschrijven (numerus fixus 15 januari)



Extra ouderavond

22 februari 2022
voorbereiding op het examen



Tot slot

OUDERRAAD
Het Bouwens hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders:
• Op het Bouwens is er een ouderraadouderraad en een afvaardiging 

in MR-O (daadwerkelijk meedenken over zaken die in MR worden 
besproken)

Interesse of vragen: ouderraad@hetbouwens.nl 



Bedankt voor uw aandacht

www.hetbouwens.nl

Zijn er nog vragen?


