
Informatie- en 

kennismakingsavond

klas 4 mavo

30 augustus 2022



Programma

• Welkom: mevrouw Verweij

• Decanaat: meneer van Reenen

• Examenreglement/PTA: meneer Buitelaar

• Algemene informatie: mentor



Het ''team 4 mavo''

- Mentoren:

Isabelle Bakker

Tim Sabee

Frank van der Bijl

Nina Casson

- Alle vakdocenten jaar 4

- Leerlingcoordinator: Pascal Faase

- Decaan: Martijn van Reenen

- Examensecretaris: John Buitelaar, Manuela van der Beek

- Teamleider: Gerrie Verweij



O, MAAR WE HEBBEN NOG  

een heel jaar 

(het zijn nog ruim 8 maanden, 

11 mei 2023 start het examen …)



DECANAAT 

Decaan: Martijn van Reenen

rnn@isw.info



LOB activiteiten

PTA
MBO open dagen

(Kalender komt op de 
site)

Gesprek decaan met 
ouders

Gesprekken thuis

MBO opleidingenmarkt
(Locatie SWLN(?))



MBO opleidingenmarkt
Donderdag 17 November

• Roc Mondriaan

• MBO Westland

• Roc Albeda

• Lentiz

• Grafisch Lyceum Rotterdam

• Scheepvaart en Transport College

• Hout-en Meubilerings College

• Techniek College Rotterdam

• Hairpoint, Apothekers, ...., ....



MBO of HAVO

• Na VMBO-TL doorstromen richting MBO niveau 4*

• BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) Full time studie

• BBL ( Beroeps Opleidende Leerweg) opleiding in een 

leerbedrijf; 4 dagen werk en 1 dag school

• HAVO aanmelden via ISW Sweelincklaan richting 

ISW Gasthuislaan óf ISW Hoogeland



Voorwaarden GHL

• De eisen voor de overstap van vmbo TL (mavo) zijn als volgt:

• Als de leerling slaagt in 7 vakken (d.w.z. met een extra vak):
De leerling heeft altijd een doorstroomrecht voor de Havo.

• Als de leerling examen doet in 6 vakken gelden de volgende voorwaarden:

• Positief advies vanuit de aanleverende school;

• Leerling heeft een voortschrijdend gemiddelde van ten minste een 6,8 voor de vakken 
waarin in Havo-5 eindexamen wordt gedaan (NE, EN, 4 profielvakken en vak in het vrije 
deel);

• Geen onvoldoende voor het voortschrijdend gemiddelde voor de vakken NE, EN, WI;

• Gekozen vakken sluiten aan. Uitzonderingen zijn de startvakken: BSM (bewegen, sport & 
maatschappij), Bedrijfseconomie, Informatica, KUA-BV, KUA-MU en Biologie. Eventueel 
maximaal één van de vakken GS of AK is een startvak.



MBO Havo

Vóór 1 februari bij 
decaan aanmelden

Digitaal aanmelden
Vóór 1 april

Doorstroomformulier
wordt door mentor 

digitaal ingevuld

Vragenlijst of
(selectie)test

Gesprek met MBO

November
Informatie aan 

leerlingen door decaan

Voorwaarden voor 
toelating

Voorlopige toelating
in maart



Informatieve websites

Inloggen via www.qompas.nl www.bekijkjetoekomstnu.nl

www.kiesmbo.nl

Wacht niet te lang!



EXAMENREGLEMENT/PTA
Examensecretaris: 

John Buitelaar btr@isw.info
Manuela van der Beek bke@isw.info

mailto:btr@isw.info
mailto:bke@isw.info


Examenreglement

Programma van Toetsing en 

Afsluiting

Bevat informatie over:

• schoolexamen (s.e.)

• centraal examen (c.e.)



PTA

• Moet gelezen worden en gaat naar ouders om te 

tekenen voor gezien.

• Bijvoorbeeld: Te laat ingeleverd werk leidt tot cijfer 1.

• Instroom PTA / PWS

• Koelkast PTA



Het vierde leerjaar

• drie perioden schoolexamen

• 1e in oktober/november -2e in januari -

3e in maart

• centraal praktisch examen tekenen

vanaf half maart 2023

• centraal examen

vanaf 12 mei 2023



Cijfer schoolexamen

-meegenomen cijfer uit leerjaar 3

-cijfers van de 3 perioden schoolexamen

-cijfers van alle verslagen, repetities

het cijfer schoolexamen
= het eindresultaat van alle geleverde prestaties

tijdens het schooljaar



Eindcijfer

• eindresultaat  schoolexamen (s.e.)

b.v. 6.8

• centraal examen (c.e.) 

b.v. 7.4

• eindcijfer examen

(6.8 + 7.4):2= 14.2 : 2 = 7.1 

= 7.0 (op cijferlijst)



Geslaagd

Geslaagd als:

• 1- alle eindcijfers voldoende zijn, of;

• 2- 1x 5 , rest eindcijfers voldoende, of;

• 3- 2x5 of 1x4 , rest voldoende met compensatiepunt.

• 4- gemiddeld CE-cijfer is tenminste 5,5.

• 5- het eindcijfer Nederlands is tenminste 5.

• 6- profielwerkstuk / LO / KCKV is voldoende of goed

• 7- (zonder wiskunde) de rekentoets gemaakt.



Cum Laude

Slagen met cum laude: 

• Gemiddeld een 8 voor de eindcijfers van:

• Nederlands en Engels

• de 2 sectorvakken

• 1 vak uit de vrije ruimte ( hoogste cijfer)

• maatschappijleer klas 3



Extra tijd

Leerlingen hebben recht op extra tijd als:

* in het dossier een ‘verklaring van een deskundige’ zit.

• Belangrijk is dat deze formulieren op school

aanwezig zijn!

• Aanmelden voor 1 oktober 2022.



Rekentoets

* Telt niet mee voor het diploma.

* Verkrijgen van certificaat.

* Handig voor aanmelding andere school.



Diploma-uitreiking

4 juli 2023 !

• Onder voorbehoud.

• Data zijn te vinden:

- in de ELO (inlog via leerling) bij examen klas 4;

- op de schoolsite (agenda).



Algemene informatie door de mentor

• Mevrouw Bakker 4A aula

• Meneer Sabee 4B lokaal 108

• Meneer van der Bijl 4C lokaal 001

• Mevrouw Casson 4D lokaal 002



ALGEMENE INFORMATIE

mentor



Motto



Klas 4 / Mentoraat
• Driehoek ouders – leerlingen – school

• Leerlingen scoren beter als school en thuis op één lijn 
zitten

• Werkhouding / gedrag leerlingen, kan gevolgen hebben

• Nieuwe collega's verdienen een kans!

• Verzuim
- indekken ouders verzuim leerlingen
- week vakantie
- meer uren verzuim dan nodig voor bijv. Ortho
-ook kortdurig verzuim via magister app doorgeven

• Hou magister in de gaten!



Mentorlessen

- Gesprekken met leerlingen

- Werken aan vaardigheden

- Studieloopbaanbegeleiding

- Hoe werkt de maatschappij? Lessen over bijvoorbeeld 
financiën, normen & waarden, doelen stellen & voeding



Cultuurreis

• Volgende week! :)

• Londen of Praag

• Toestemmingsformulier deze week inleveren bij
administratie, inclusief kopie paspoort/ID leerling

• Vragen over de reis of belangrijke info?
--> mail naar FSE@isw.info (Londen) of 
FAE@isw.info (Praag)

mailto:FSE@isw.info
mailto:FAE@isw.info


Tips van de mentor

• Het ''lanterfanten'' in jaar 3 is voorbij.

• Werk naar een 7 gemiddeld voor het schoolexamen.

• Koop examenbundels.

• Huiswerkcontrole, ook thuis.

• Gebruik YouTube voor lessen buiten school.

• Neem contact op als er iets speelt!

• Werkdagen: …......

• Telefoon: 06.........

• Mail: …@isw.info


