
Informatieavond
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Voor de ouders en de leerlingen 
van VWO 4



Een actieve start!

Beachvolleybal





Hoe ziet de avond eruit?

• Voorstellen

• Algemene informatie over V4

• LOB

• Kennismaken met de mentoren



Wie is wie?

• Teamleider VWO 3-6 : mevr. Meulenkamp

• Coördinator VWO 4-6 : dhr. Brunsting

vwo3456@csvvg.eu

• Decaan : mevr.Beijert

decaanvwo@csvvg.eu

mailto:vwo456@csvvg.eu
mailto:Decaanvwo@csvvg.eu


Wie is wie?

Mentoren: mevr. Knol

mevr. Wever

mevr. Van Popta

dhr. Harmanni

dhr. De Jager

dhr. Bakker



Wat is nieuw in V4?

• Werken met 4 periodes

• Toetsweken

• Herkansingen

• Werken volgens het PTA en examenreglement



Jaarplanning

• 27 okt. t/m 3 nov. Toetsweek 1

• 2 dec. Inhalen en herkansen toetsweek 1

• 11 jan. t/m 18 jan. Toetsweek 2

• 7 mrt. Inhalen en herkansen toetsweek 2

• 14 mrt. t/m 21 mrt. Toetsweek 3

• 12 apr. Inhalen en herkansen toetsweek 3

• 27 jun. t/m 4 jul. Toetsweek 4

• 13 jul. Inhalen en herkansen toetsweek 4



Ziek tijdens toetsweek

• Bij ziekte altijd voor 8.30 uur 

afmelden

• Bij discussies, presentaties, mondelingen etc. ook 
altijd ziekmelden bij de betreffende docent

• 1 of 2 toetsen gemist? > centraal inhaalmoment

• Meer toetsen gemist? > overleg met 
leerlingcoördinator



Herkansingen

• Na elke periode 1 schoolexamen uit de 
voorafgaande periode

• Hoogste cijfer telt

• Welke toetsen herkansbaar? Zie PTA

• Herkansing kan niet worden ingehaald

• Herkansing kan niet worden gespaard



Herkansingen

• Inschrijven via It’s learning

• Bij te laat inschrijven vervalt het recht op 
herkansen

• Inhalen en herkansen op dezelfde dag

• Gemiste toets kan niet herkanst worden

• Twee of meer toetsen gemist? Geen 
herkansing



Informatie op It’s learning

• Map ‘Alles van MEIN’

– Schema voor planning etc.

• Inschrijven herkansingen



Informatie op de website

• PTA’s en toetsdossiers

• Examenreglement



Algemeen

• Steunlessen > via mentor

• Verlofaanvraag
– Via mail aan verzuimadministratie

– Onderscheid lang en kort verlof

– Tijdig

– Nog geen verlof voor open dagen / meeloopdagen



Meedenken?

• Ouderraad
– Mevr. J. Holst htjt@csvvg.eu

• Klankbordgroep TTO
– tto@csvvg.eu

mailto:htjt@csvvg.eu
mailto:tto@csvvg.eu


Maatschappelijke stage

• Niet meer wettelijk verplicht; 
wél belangrijk

• Toelating universiteit; decentrale selectie

• Certificaat (30 klokuren)

• Meer informatie bij de coördinator
leerlingzaken



Internationalisering

• Internationalisering onderdeel van PTA

– Wereldburgerschap

• Op werkweek of uitwisseling

• Verschillende bestemmingen 

• Morgen online informatie-avond





School MEP

• Simulatiespel

• Naspelen besluitvorming in het Europees Parlement

• Twee dagen (2e dag tot 18.00 uur)

• 24 en 25 maart



Dag 1

• Oplossing bedenken voor een vooraf 
opgegeven probleem

• Resolutie opstellen



Dag 2

• Algemene vergadering

• Ouders en andere geïnteresseerden van harte
welkom

• Delegatie provincie-MEP



TTO

• Global perspectives (GP)

– developing the ability to think critically about 
a range of global issues

• Meer informatie:

– coördinatoren TTO: tto@csvvg.eu

mailto:tto@csvvg.eu


Loopbaan
Oriëntatie en
Begeleiding

verplicht onderdeel in de 4 profielen 
van de Tweede Fase binnen 

cs “Vincent van Gogh”
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LOB: 
examenvak?

• LOB is een verplicht “vak” en wordt 
daarom ook op het rapport vermeld

• LOB moet “naar behoren” (= nb) zijn
afgerond om examen te kunnen
doen

•De leerling gebruikt dedecaan.net.
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Studielast LOB

vwo: 45 SLU’s

V4: 15 slu’s

V5: 15 slu’s

V6: 15 slu’s
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LOB-verplichtingen (1)

•KEUZEWEB doorwerken van 
de website Dedecaan.net
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Interesse

Vaardigheden

Opleidingen

Keuzegids Online

Doorstroomeisen



LOB-verplichtingen (2)

• Deelnemen aan de COLLEGE- CARROUSEL

(8 slu)

•Gaat niet door, andere activiteit.

• ROTARY beroepenvoorlichting op 2 
februari 2023. Een samenwerking met 
de Rotary Club Assen-Noord en het 
Dr.Nassau.

• Deelname op vrijwillige basis, gericht op 
beroepen
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LOB-activiteiten (1)

•De Onderwijsbeurs Noordoost
op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober  2022  in                

ZWOLLE (6 slu) 

•De Buitenlandbeurs
op vrijdag 25 en zaterdag 26 november, Jaarbeurs
Utrecht (6 slu)

•Online TussenjaarBeurs
18  en 26 januari 2023
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LOB-activiteiten (2)

•Gesprek mentor (1 slu)
•Gesprek decaan (1 slu)
•Een interview met een student (1 slu)
•Een interview met een 
beroepsbeoefenaar (1 slu)

• Open dag (6 slu)  

• Meeloopdag (6 slu)            V5 leerlingen

• Masterclass (6 slu)

Verslagen van alle activiteiten en uitslagen van tests worden in 
het portfolio vastgelegd

31



www.STUDIEKEUZE123.nl
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Analyse van alle

opleidingen

sectoren!
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de ouders:

uw taak = de B van LOB

dit betekent → begeleiden

d.w.z.:  uw kind helpen bij het 
doorlopen

van zijn LOB-proces, door:
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• te vertellen wat u zelf de hele dag doet

•uit te leggen welke keuzes u zelf heeft
gemaakt (en waarom)

• te vragen naar vorderingen in het LOB-
proces (heeft u zich al aangemeld bij
dedecaan.net?)

• te begrijpen dat het hebben van een doel
de schoolprestaties doorgaans verbetert
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leerlingen + begeleiders

aan de slag!



Contact met mentoren

Mentor: Lokaal:

Mevr. Knol 2.14

Mevr. Wever 1.04

Mevr. Van Popta 0.10

Dhr. Harmanni 0.02

Dhr. De Jager 2.07

Dhr. Bakker 1.21


