Toelichting powerpoint ouderavond HAVO 5
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
-Dagelijkse leiding ABC:
Lennart Schaap (absentie): l.schaap@atscholen.nl of via 035-6729903 (kies
optie havo 5)
Cor Bouwer (absentie en gebouwbeheer): c.bouwer@atscholen.nl
Dennis Rijerse (afdelingsmanager): d.rijerse@atscholen.nl
• Op weg naar het examen
- Berekening eindcijfer =
schoolexamencijfer (SE) + centraal examencijfer (CE) / 2
- Slaag- zakregeling:
o Gemiddelde cijfer CE minimaal 5,5
o Nederlands, Engels, wiskunde max 1x 5 (eindcijfer)
o Eindcijfers max 1x 4 en 1x 5 met compensatie
o Rekentoets is afgeschaft -> alleen nog voor leerlingen zonder
wiskunde; zij worden per brief op de hoogte gebracht
• 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
• PWS (Profielwerkstuk)
- Alle leerlingen hebben voor de vakantie uitleg gekregen via een
powerpointpresentatie en de handleiding ontvangen
- Informatie op de website; voor leerlingen staan alle documenten op
magister
- PWS hoort bij een examenvak
- Je maakt het in twee- of drietallen
- Je wordt begeleid door een vakdocent
- 17 februari presentatieavond (ook voor ouders)
- De leerling is zelf verantwoordelijk voor het hele proces!

-

PWS telt mee in het combinatiecijfer:
o Afgeronde cijfers van Maatschappijleer + CKV + PWS
o Het gemiddelde hiervan telt mee voor je eindexamen

• 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
- Examen: 17 mei t/m 1 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
• VWO na de HAVO
- Voorwaarden: wiskunde + tweede moderne vreemde taal in pakket
- Toelating afhankelijk van advies docenten, cijfers en motivatie
- Aanmelden voor 1 april -> procedure zie website

