
Informatieavond
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Voor de ouders en de leerlingen 
van VWO 5



Een internationale start!



Berlijn



Hoe ziet de avond eruit?

• Even voorstellen

• Algemene informatie

• De laatste twee schooljaren

• Leren leren en leren plannen



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. Eijkelenboom

mevr. Van der Sleen

mevr. Bertram

dhr. Veenstra

dhr. Te Velde



Algemeen

• Steunlessen > via mentor

• Verlofaanvraag
– Via mail

– Verlof voor open dagen / meeloopdagen: 2 dagen

– Niet tijdens SE-toetsen

– Niet op weekdag, als het ook in het weekend is

– Tijdig



Meedenken?

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

• Klankbordgroep TTO
– tto@csvvg.eu

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


TTO
• GP examen:

– 26 april 2023

• IGCSE literature examens:

– 9 mei 2023

– 16 mei 2023

• MUN: Model United Nations

– HSP-MUN & OLMUN

• Meer informatie:

– coördinatoren TTO: tto@csvvg.eu

mailto:tto@csvvg.eu


De laatste 2 schooljaren

• Voorbereiding examen



Schoolexamen en centraal
examen

Het examen bestaat voor de meeste vakken uit:

• Schoolexamen (SE): 50% van het examencijfer

• Centraal Examen (CE): 50% van het examencijfer



Het SE

• Bestaat uit meerdere toetsen:

– schriftelijke toetsen

– mondelingen / presentaties

– praktische opdrachten

– handelingsdelen

• Beoordeling ligt vast in het programma van 
toetsing en afsluiting (PTA)



Handelingsdeel

• Naar behoren; geen cijfer

• Op tijd, volledig, correct, kwaliteit

• Als een handelingsdeel niet naar behoren is dan 
kun je het schoolexamen voor dat vak niet 
afsluiten!



Vakken met alleen SE

• Afsluiten in V5

– Maatschappijleer

– CKV



Combinatiecijfer

• Gemiddelde van 4 vakken:

– Godsdienst

– Maatschappijleer

– CKV

– Profielwerkstuk

• Telt als 1 cijfer mee in de slaag-/zakregeling



Profielwerkstuk

• Een groot werkstuk voor een profielvak waar 80
uur aan gewerkt moet worden.

• Beoordeling met een cijfer, dat minimaal een 4 
moet zijn.

• Opstart eind V5



Ziek tijdens de 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 periode 1, 2, 3 en 4

• Eén schoolexamen uit de voorafgaande periode

• Niet alle toetsen zijn herkansbaar (zie PTA)

• Hoogste cijfer telt



Herkansingen

• Inschrijven via It’s learning

• Bij te laat inschrijven vervalt het recht op 
herkansen

• Herkansing kan niet ingehaald worden

• Herkansingen kunnen niet gespaard worden



Herkansingen

• Inhalen en herkansen op dezelfde dag

• Gemiste toets kan niet herkanst worden

• Twee of meer toetsen gemist? Geen herkansing



Cum laude

• Het gemiddelde van de afgeronde 
eindcijfers is 8,0 of hoger

• Geen enkel vak is lager dan een 7



Studiekeuze

• Ga hiermee aan de slag!

• Van brede oriëntatie steeds meer toespitsen

• Open dagen(RUG op wo 26 oktober, inschrijven per 1 oktober)

• Meeloopdagen



Belangrijke data voor LOB

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

•De Buitenlandbeurs
• op vrijdag 25 en zaterdag 26 november, Jaarbeurs Utrecht

•Online TussenjaarBeurs
• 18 en 26 januari 2023

•Rotary beroepenvoorlichting
• 2 februari 2023, locatie Quintus

23



Decentrale selectie

• Toekennen van plaatsen bij opleidingen met 
een numerus fixus

• Opleidingen bepalen traject

– Motivatiebrief / gesprek

– Cijfers > bijvoorbeeld overgangsrapport V5

– Toelatingstoets



Belangrijke data

• Toetsweek 1 27/10 – 3/11

• Toetsweek 2 11/1 – 18/1

• Toetsweek 3 14/3 – 21/3

• Toetsweek 4 27/6 – 4/7



Kennismaken met of 

vragen aan de mentor?

Mentor: Lokaal:

Mevr. Bertram 2.01

Mevr. Van der Sleen 1.07

Men. Veenstra 0.01

Mevr. Eijkelenboom 1.08

Men. Te Velde 2.02


