
Hier komt de titel 

van de presentatie
Welkom

Informatieavond havo 5





Programma

➢
Informatie over havo 5

➢
Informatie over MEP

➢
Informatie over studiekeuzetraject

➢
Voorlichting studenten Hanzehogeschool



Organisatie

➢
Mentor: eerste aanspreekpunt

➢
Decaan

▪
Mevr. B. Oostlander-Blokzijl (old@csvvg.eu) 

▪
Studiekeuze, vakkenpakketten

➢
Coördinator leerlingzaken

▪
Mevr. W. Muusers-Elting (havo345@csvvg.eu)

▪
Verbinding leerling-mentor-ondersteuning

➢
Teamleider

▪
Dhr. M. Lutke (m.lutke@csvvg.eu) 

▪
Personeel, onderwijs en organisatie

mailto:old@csvvg.eu
mailto:havo345@csvvg.eu
mailto:m.lutke@csvvg.eu


Ondersteuning

➢
Mentoruur

▪
Flexibel uur

➢
Huiswerkklas

▪
Iedere middag op school

➢
Steunles vakken voor vakkennis

➢
netl/wis/biol/econ/schk

➢
Leerlingen met grote ondersteuningsbehoefte

▪
Via Atelier



Havo 5 op CS Vincent van Gogh



Havo 5 op CS Vincent van Gogh

Eindcijfers

Schoolexamen

Schoolexamens
havo 4

Schoolexamens
havo 5Centraal

schriftelijk
eindexamen



PTA (1/2)

➢
Programma van Toetsing en Afsluiting

▪
Alle onderdelen van het schoolexamen

▪
Omschrijving, duur, gewicht, herkansbaar 

➢
Combinatiecijfer (eindcijfer bestaande uit 4 onderdelen)

▪
Godsdienst en CKV in klas 4 

▪
Maatschappijleer en Profielwerkstuk in klas 5 

➢
Rekentoets voor CM zonder wiskunde



PTA (2/2)

➢
Vakken met alleen een schoolexamen:

▪
Spaans  

▪
Informatica 

▪
Wiskunde D 

▪
BSM

➢
Mogelijkheid herexamen einde schooljaar (13 april)

▪
Hoogste resultaat geldt  

▪
Maatschappijleer

▪
CKV

▪
Godsdienst



Profielwerkstuk (1/2)

➢
Afstudeerwerkstuk havo

➢
Minimaal 80 uur per persoon

➢
Begeleider is er voor het proces, je bent zelf verantwoordelijk 

voor het contact

➢
Beoordeling: product, presentatie en proces

➢
20 januari 1e versie

➢
24 februari definitieve versie



Profielwerkstuk (2/2)

➢
Wat moet je doen:

➢
Hoofd- en deelvragen

➢
Theorie

➢
Eigen onderzoek

➢
Bronnen zoeken + verwerken

➢
Logboek bijhouden

➢
Presentatie houden (save the date: 5 april 19.30 uur)

➢
TTO: in het Engels

➢
Zie It’s Learning voor de handleiding



Examenreglement 

➢
Alle regels en procedures rondom de schoolexamens en het 

centraal schriftelijk eindexamen

➢
Elke periode 1 herkansing uit de voorafgaande periode:

▪
niet alle onderdelen zijn herkansbaar (zie PTA)

▪
hoogste cijfer telt

▪
herkansing kan niet worden ingehaald of gespaard

▪
inhalen en herkansen is op hetzelfde moment

▪
gemiste toetsen kunnen niet meer worden herkanst



Ondersteuning examens

➢
Examenfaciliteiten

▪
Bij ondersteuningsbehoefte (bijv. ADHD, ADD, autisme, spraak-

en taalproblemen, dyslexie, dyscalculie) mogelijkheden

tot examenfaciliteiten.

▪
Vorm kan anders zijn, inhoud en normen niet

➢
Leerlingen hebben contact gehad met examensectaris

(vre@csvvg.eu) 

mailto:vre@csvvg.eu


Afsluiten schoolexamen

➢
Na de toetsweek:

➢
Herkansingen, herexamen SE, praktijk SE’s muziek + beeldend, 

PO biologie, presentatie pws

➢
Maandag 17 april t/m vrijdag 21 april examentrainingen

➢
Dinsdag 18 april cijfers bekend (+ handelingsdelen afgerond)

➢
Donderdag 21 april cijfercontrole + examenvoorlichting + examenfoto’s

➢
Vrijdag 22 april ‘s avonds galadiner en -feest



Centraal Schriftelijk Eindexamen

➢
Tijdvak I / II

➢
Herkansen en herprofileren

➢
Eindcijfers afgerond op geheel (5,49 = 5)

➢
Ziekte: vooraf telefonisch contact met de teamleider

➢
Minimaal 15 minuten van te voren aanwezig



Zak- en slaagregeling

1. Gemiddelde van alle centraal eindexamencijfers is minimaal een 

5,50 (5,49 is niet genoeg)

2. Niet meer dan 1 tekort in de eindcijfers voor de kernvakken 

(Nederlands, Engels, wiskunde)

3. Maximaal 1 tekort in de eindcijfers

4. Maximaal 2 tekorten in de eindcijfers (niet in kernvakken) en 2 

compensatiepunten

5. Maximaal 3 tekorten in de eindcijfers op 2 vakken (niet in de 

kernvakken) en 3 compensatiepunten



Geslaagd voorbeelden 

(mits 5,5 gemiddeld op CSE)

1x een 5

2x een 5 MAAR: 2x een 7 
(max. 1 in kernvakken)

1x 5 en 1x een 4 MAAR: 3x een 7
(max. 1x 5 in kernvakken)

3x een 5 





MEP (1/4)

➢
Simulatie van besluitvorming Europees Parlement

➢
Commissies: oplossing voor actueel probleem

➢
Donderdag 10 en vrijdag 11 november

➢
Gepaste kleding

➢
Voorbereiding begint al eerder 

➢
Verplicht onderdeel

➢
Donderdag 08.15 tot 16.00 uur

➢
Vrijdag 08.15 tot 18.00 uur



MEP (2/4)

➢
Donderdag 10 november: Hoe komt een besluit tot stand?

➢
Leerlingen V6 begeleiden

➢
Procedures

➢
Spelregels debat 

➢
Meerderheid vinden

➢
Resolutie opstellen



MEP (3/4)

➢
Vrijdag 11 november: Algemene vergadering (debat en stemming)

➢
Open voor publiek: kom langs!



MEP (4/4)



VAN
HAVO 5

NAAR HET
HBO



Loopbaan

Oriëntatie en

Begeleiding



LOB: verplichtingen

• Leerlingen zijn lid van DeDecaan.net en doorlopen de 
methode KeuzeWeb



Openingsscherm DeDecaan.net
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Als je niet eerder met 

DeDecaan.net 

gewerkt heb, moet je 

je eenmalig

registreren.

Anders vul je je

gegevens in 

(leerlingnummer en

zelfgekozen

wachtwoord).







LOB: keuze-activiteiten (1)

• Informatieavond HBO (2 slu)

• Webinar DUO (2 slu)

vanwege wijzigingen nog niet duidelijk wanneer  

• Gesprek mentor (1 slu)

• Gesprek decaan (1 slu)

• Beroepenvoorlichting Rotary (2 slu)

op donderdag 2 februari 2023
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LOB: keuze-activiteiten (2)

• De onderwijsbeurs (6 slu) op 7 en 8 okt. 2022

• De buitenlandbeurs (6 slu) op 25 en 26 nov. 2022

• De tussenjaarbeurs (6 slu) op 18 en 26 januari 2023 (online)

• Een interview met een student (1 slu)

• Een interview met een beroepsbeoefenaar (1 slu)

• Open dag (6 slu)  of  Meeloopdag (6 slu)

– HANZE: 29/10 + 11/02 

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





Verder in DeDecaan.net

• Landelijk onderwijsnieuws

• Keuzekalender

• Forum

• Opleidingen: Keuzegids Online

• Vraag en antwoord










Vraag en antwoord



INSCHRIJVEN VOOR DE VERVOLGFASE

• Kijk goed wat de inschrijfprocedure

van de opleiding is

• Schrijf je, bij voorkeur vóór 1 december 2022 in via 

studielink



Voorlichting

Hanzehogeschool



Belangrijke data

SE-week 1 27/10 – 4/11

SE-week 2 11/1 – 19/1

SE-week 3 14/3 – 22/3 

CSE tijdvak I 11/5 – 26/5

Uitslag tijdvak I 14/6

CSE tijdvak II 19/6 – 22/6

Uitslag tijdvak II 30/6

Diplomering 12/7 (gehele dag vrij houden)



TTO

Meer informatie bij coördinatoren TTO:

- dhr. Meek

- mevr. De Jong 

- mevr. Hoebeek

- tto@csvvg.eu

mailto:tto@csvvg.eu


Contact

➢
Mentor 

➢
Website voor documenten (downloads & protocollen)

➢
Somtoday voor cijfers en absentie

➢
Zeefdruk

➢
Belangstelling voor de ouderraad?

Kenbaar maken bij de teamleider of via secretaris mevrouw J. Holst (htjt@csvvg.eu)

➢
Vragen n.a.v. presentatie: m.lutke@csvvg.eu

mailto:m.lutke@csvvg.eu

