Toelichting powerpoint ouderavond HAVO 4
Datum: Dinsdag 25 augustus 2020
Onderwerpen
• Mentoraat:
- Taken mentoren: welbevinden van de leerlingen, monitoren
studievoortgang, contact met ouders (twee richtingen)
- 1x per week mentoruur
- Regelmatig overleg: afdelingsmanager, team, verzuim coördinator
-Coronamaatregelen -> zie slide
-Filmpje Klein ATC
-Dagelijkse leiding Klein ATC:
Leo Bonomo: l.bonomo@atscholen.nl of via 035-6729903 (kies optie havo 4)
Dennis Rijerse: afdelingsmanager d.rijerse@atscholen.nl
Marjan van der Zwaan-Brouwer: plaatsvervangend afdelingsmanager
m.vanderzwaan@atscholen.nl
-Verdeling leerlingen havo 4:
- leerlingen in havo 4 komen vanaf verschillende scholen (Aloysius,
ATM, Groot Goylant) en in principe is iedereen nieuw op Klein ATC.
Hierdoor ontstaan veel nieuwe vriendschappen.
-Excursie havo 4: gaat helaas niet door ivm corona-maatregelen
We bekijken de mogelijkheden of we een kennismakingsdag kunnen
organiseren.
• Op weg naar het examen
- Alle cijfers tellen mee voor het schoolexamen (SE)
- Berekening eindcijfer =
schoolexamencijfer (SE) + centraal examencijfer (CE) / 2
- Cijfers: tussentoetsen, PO’s, eindtoetsen
• PTA:
- Kort toelichten/verduidelijken
- Herkansingsregeling
o 1 herkansing per periode
o herkansing wordt maar 1x aangeboden
o inhaaltoetsen op dezelfde dag als herkansing. Inhaaltoetsen
kunnen dus niet herkanst worden
- Binnenkort op de website (ouders-belangrijke documenten)
• Ziekmelden voor toets
- Telefonisch voorafgaand aan een toets! Bij ziekmelden expliciet
vermelden dat de leerling die dag een toets heeft
- Niet juist afgemeld betekent brief naar de examencommissie

• Faciliteiten bij toetsen
- Tijdverlenging: 10 min per toets van 45 min. In geval van dyslexie,
AD(H)D, autisme, faalangst. Verklaring moet in bezit zijn van school.
- Laptop schrijven: bij slecht handschrift. In overleg met docent en
afdelingsmanager.
- Laptop lezen: leerling met dyslexie kan toets voorgelezen krijgen via de
laptop -> alleen bij toetsweektoetsen bij talen, geschiedenis, MAW.

• Steunles
De leerlingen in Havo 4 hebben op vrijdag het eerste uur een steunles. De
steunlessen starten binnenkort. Het volgen van steunles is niet verplicht. We
bieden Nederlands, Engels, wiskunde A en economie aan.
• Bijles 4+plus
Bijlessysteem voor leerlingen door leerlingen. Wij faciliteren, maar de
afspraken worden zelf gemaakt (7,50 per uur). De lijst van leerlingen die bijles
geven staat op de website (leerlingbegeleiding-bijles voor leerlingen).
• Data toetsweken:
- Toetsweek 1: 9 t/m 18 november
- Toetsweek 2: 8 t/m 17 maart
- Toetsweek 3: 14 t/m 23 juni

• Begeleiding studiekeuze
- De decanen zijn Femke Jansen (f.jansen@atscholen.nl) en
Karen van Herwaarde (k.vanherwaarde@atscholen.nl)
- docenten HBO opleiding geven 1 dag informatie op ATC
- tijdens mentorles wordt ook aandacht besteed aan studiekeuze
- bezoek open dag bij voorkeur in weekend, anders op aanvraag bij
afdelingsmanager

