
S-010D groepsouderavond, sept, agenda 4V 

Informatieavond 4VWO   
19:30-20:00 uur    bijeenkomst nieuwe ouders  
20.15 uur          ouders alle 4V klassen 
 
Algemeen: 
* voorstellen coördinator en teamleider, wat zijn hun taken; 
 
* inventariseer vragen en stel agenda op met o.a.: 
 
* contactouders gezocht (drie); 
 
* absentieverantwoording / verlofaanvragen (terugkomformulier downloaden site) 3/6/9 regeling; 
 
* verwijs ouders naar de site voor actuele zaken, juiste data in jaaragenda, schoolboekje, 
roosterwijzigingen (geen stipuren meer, dus lesuitval bij afwezigheid docent), info, verslaggeving;  
 
* uitnodiging ouderspreekavond gaan via de mail, dus zorg voor juiste e-ailadressen en 
telefoonnummers. Wijzigingen snel doorgeven aan de administratie. Ook noodnummer of nummer 
werk; 
 
* mentoraat (geen klassenmentor meer, alleen studielessen (mediawijsheid, samenvatten, leren 
formuleren) in pensum 1; 
 
* leerlingenbesprekingen, na pensum 1 en 4 alleen mentorspreekavond, na pensum 2 en 3 
algemene docentenspreekavond. 
 
 
Intermezzo: 
 
Stelling 1: 

De groepsouderavond zo via de zoom moeten we ongeacht de coronaontwikkelingen erin houden. 

 
Tweede fase: 
*  naast gewone keuzes nu ook begeleidingsuren via cup (contacturen planner)  week van te voren 
inplannen. Cupweb sluit om 20:00 uur zondagavond; 
 
*  verplichte vakken in gemeenschappelijk deel: AEL, Montessori proj, Mentoraat met o.a. vragenlijst 
studievaardigheden; 
 
* totaal 1600 SLU (studielasturen) per jaar = 40 uur per week; 
 
* SE in inloop: dag van SE geen lessen, andere dagen wel lessen incuppen, bij ziekte afmelden ivm 
herkansing; 
 
* instrumenten om zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren te bevorderen 
 - pensumboekje 
- periode studiewijzer 
- PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Nieuwe versie vanaf 1 okt via intranet te raadplegen. In 
volgende groepsouderavond wordt dit uitvoerig behandeld 
 



S-010D groepsouderavond, sept, agenda 4V 

*  Talenreis in kampweek : 
Doel is taal gebruiken in dagelijkse werkelijkheid. Voorbereiding vindt plaats tijdens de lessen met 
o.a. brief schrijven naar gastgezin.  
Wat is bijzonder aan talenreis? 
 - verblijven in gastgezin 
 - ervaren hoe goed je de taal verstaat, spreekt 
 - kennismaken andere cultuur 
Leerlingen met twee talen in het profiel mogen kiezen, maar doen voor de niet gekozen reis een    
vervangende opdracht. (het geldt een aftekening in het vijfde klas pensumboekje) 
Leerlingen zonder taal gaan vooralsnog naar Londen. 
Doubleurs mogen niet mee, maar kunnen mee als begeleider van de brugklas kampen. 
 
Intermezzo 
 
Stelling 2: 
 
De talenreis is zo belangrijk dat deze doorgang moet vinden, ook als er daardoor extra kosten 
gemaakt moeten worden. 
 
* Examen 
 
- Centraalexamen 
 
- Schoolexamen =  

handelingsdelen : projecten, geen cijfer, aftekendeadline, bij gemist handelingsdeel vervalt 
recht op herkansing over SE toetsen 4e jaar 

praktische opdrachten: wel cijfer, deadline op peildatum van het pensum waarin P.O. zich 
bevindt (tenzij anders vermeld) 

 toetsen: zie pensumboekje om te zien wanneer de SE periodes zijn 
 

Schoolexamen valt onder het examenreglement (zie site). 
Absentie vooraf melden bij coördinator, deadline overschreden: cijfer 1.  
Leerlingen uit 4V hebben één herkansing over de SE’s uit de 4e klas; deze vindt plaats in de 2e 
schoolweek van het nieuwe schooljaar. Bij doubleren geen herkansing. 
 
-Voorzieningen 
Voor voorzieningen voor het examen gelden andere regels dan voor de onderbouw. Alle leerlingen is 
gevraagd of ze voorzieningen nodig hadden. U als ouder moet daar een brief over hebben gehad. Zo 
niet dan heeft leerling voorziening niet aangevraagd of is er iets mis gegaan. Gaarne aan de bel 
trekken. 
 
Volgende groepsouderavond donderdag 10 maart 2022 
 
Eventueel  
De school heeft een rol bij de voorlichting over vaccinatie. 


