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Oudercontactavond leerjaar 4
Donderdag 1 september,

19.45-21.00 u

Programma

• Inloop met koffie en thee (19:45-20:00)

• Welkomstwoord

• Informatie 4TL
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Informatie 4TL

Voorstellen

Algemene zaken, onderwijs HMH

Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Praktische zaken

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Leiding 4TL 

Mentoren

• ATL4a - dhr. A.W.T. Niehof nhf@hofstadmavohavo.nl

mevr. M. Bleeker blr@hofstadmavohavo.nl

• ATL4b - dhr. M. Oosterhuis ost@hofstadmavohavo.nl

• ATL4c - dhr. S. van den Bos vdb@hofstadmavohavo.nl

• ATL4d - dhr. M.J. Vuijk vkm@hofstadmavohavo.nl

Teamleider bovenbouw

• Mevr I.M.J. Meesters mes@hofstadmavohavo.nl

mailto:nhf@hofstadmavohavo.nl
mailto:blr@hofstadmavohavo.nl
mailto:OST@hofstadmavohavo.nl
mailto:vdb@hofstadmavohavo.nl
mailto:vkm@hofstadmavohavo.nl
mailto:mes@hofstadmavohavo.nl
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Overige coördinatoren

LOB- en stagecoördinator:

• mevr. M. Bleeker, blr@hofstadmavohavo.nl

Examencoördinator:

• dhr. M.J. Vuijk, vkm@hofstadmavohavo.nl

Coördinator Passend Onderwijs:

• mevr. D. van Gemert, gmt@hofstadmavohavo.nl

Onderwijskundig zorgcoördinator:

• mevr. S. de Roos, drs@hofstadmavohavo.nl

Ouderraad

We hebben een actieve en betrokken ouderraad.
De ouderraad denkt actief mee over allerlei algemene 
schoolzaken.
Er is een emailadres van de ouderraad: 
ouderraad@hofstadmavohavo.nl . 

Dit adres wordt door een lid van de ouderraad beheerd.

Mevr. Doelatip is namens de ouderraad vanavond ook aanwezig. 
U kunt straks bij haar terecht voor vragen. 
Mevr. Abhelakh, mentor van TL3e, is ook betrokken bij de 
ouderraad.

mailto:blr@hofstadmavohavo.nl
mailto:vkm@hofstadmavohavo.nl
mailto:gmt@hofstadmavohavo.nl
mailto:drs@hofstadmavohavo.nl
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Algemene zaken, onderwijs HMH

Toetsbeleid

Als leerling niet aanwezig bij toets/opdracht:

- bij ziekte de leerling bij school afmelden. Ouder(s)/verzorger(s) moeten 
dit zo snel mogelijk doen en hebben tot uiterlijk 12:00 uur de dag na de 
toets de tijd om dit te doen.

- bij een dokters- of tandartsafspraak en andere medische afspraken: dit 
bij school melden. Dit dient altijd voorafgaand aan de toets te zijn 
gebeurd.

Indien ouder(s)/verzorger(s) niet handelen zoals hierboven beschreven, 
volgt voor de leerling het cijfer 1,0.
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Toetsbeleid

Indien een leerling afwezig is bij toets en absentie is gemeld:

-docent vult het cijfer 1,1 in (voorlopig)

-leerling heeft 5 werkdagen de tijd om afspraak te maken met docent. (via Teams 
of Magister-mail). Anders 1,0 (definitief!)

inleveren van opdrachten en werkstukken :

-iedere werkdag dat een leerling de opdracht te laat inlevert, gaat 1 scorepunt van 
het eindcijfer af per werkdag, tot een maximum van 3 punten. Wanneer het werk 3 
werkdagen na de uiterlijke inleverdatum nog niet is ingeleverd, dan cijfer 1,0.

Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Het examen bestaat uit:

• Het School Examen (S.E.) en

• Het Centraal Examen (C.E.)

Beide cijfers bepalen voor 50% het eindcijfer

(op het diploma).
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Schoolexamens/PTA/eindexamen

Programma van Toetsing en Afsluiting

= een spoorboekje voor het Schoolexamen (S.E.)

Hoe en wanneer wordt er getoetst?

Wat moet een leerling kennen en kunnen?

Welke weging heeft het gemaakte werk?

Schoolexamens/PTA



5-9-2022

8

Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Resultaten van het S.E.:

• Het resultaat van elk S.E.-onderdeel wordt zo snel 
mogelijk door de vakdocent bekendgemaakt.

• Het uiteindelijke S.E.-eindcijfer is het gewogen 
gemiddelde, afgerond op één decimaal.

Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Weging:

S.E. 1, 3e leerjaar 1

S.E. 2, 3e leerjaar 1

S.E. 3, 3e leerjaar 1

S.E. 4, 3e leerjaar 1

S.E. 5, 3e leerjaar 1

S.E. 6, 4e leerjaar 2

S.E. 7, 4e leerjaar 2

S.E. 8, 4e leerjaar 2

S.E. 9, 4e leerjaar 2
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Schoolexamens/PTA/Eindexamens
Planning van de SE-momenten

Leerjaar 4 kent 3 tijdvakken:

S.E. 6: 3 t/m 10 november 2022

S.E. 7: 18 t/m 25 januari 2023

S.E. 8: 22 t/m 29 maart 2023

Geen tandartsafspraken e.d. plannen!

Na. S.E. 6, 7 en 8 mag één vak herkanst worden.

HOOGSTE CIJFER TELT!!!!

S.E. 9 bestaat uit praktische opdrachten/toetsen die gedurende het hele jaar 
plaatsvinden. S.E. 9 is niet herkansbaar.

Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Herkansing Schoolexamen:

Iedere leerling heeft recht op 1 herkansing per S.E.

In het PTA staat of een S.E.-onderdeel wel of niet herkansbaar is.

Let op: het vak dat herkanst gaat worden, moet tijdig door de 
leerling in Magister worden aangegeven. Anders vervalt het 
recht op herkansing!
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Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Data van het C.E.:

Centraal Examen: 11 t/m 26 mei 2023

Uitslag: wo. 14 juni 2023

Bij het C.E. heeft iedere leerling recht op één herkansing.

Bij alle herkansingen geldt (S.E. en C.E.): het hoogste cijfer telt.

Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Examenreglement:
• Indien het S.E. onvolledig is, is deelname aan het C.E. niet

mogelijk. (handelingsdelen van NE moeten voldoende zijn afgerond)

• L.O. moet met een voldoende zijn afgerond.

• Profielwerkstuk moet voldoende zijn (let op deadline!!)
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Schoolexamens/PTA/Eindexamens

Voorschriften S.E. + C.E.

• Leerling dient op tijd te zijn (15 min. vóór aanvang aanwezig). 30 
minuten na aanvang S.E. of C.E. geen toegang meer tot de examenzaal.

• Geen mobiele telefoons of horloges toegestaan.

• Leerling is zélf verantwoordelijk voor pen en rekenmachine enz.

Enkele praktische zaken

Studiebegeleidingsklas (SBK)

Ook dit jaar willen we weer een studiebegeleidingsklas starten:

• voor gemotiveerde leerlingen die (tijdelijk) moeite hebben 
met de leerstof

• indien aangemeld; aanwezigheid verplicht (1,5 uur)

• begeleiding door studenten/vrijwilligers

Verdere info hierover volgt later in het jaar.
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Enkele praktische zaken

Leerling Volg Systeem (LVS)

Het is mogelijk om de behaalde cijfers van uw zoon/dochter en ook het 
verzuimoverzicht "digitaal" te volgen in Magister.

App downloaden in App store (Apple) of Google play.

Gebruikersnaam en wachtwoord idem aan voorgaande jaren (zo niet contact 
opnemen met de mentor)

Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen deze bij de kennismaking met de 
mentor op 13 september.

Zijn er vragen?


