
Informatieavond
5 havo en 6 vwo 

bovenbouw

• introductie
• invulling mentoruur
• het pta
• absentieregeling
• toetsenrooster
• contact met de mentor

eindexamenjaar

• examendossier
• profielwerkstuk
• combinatiecijfer
• slaag-zakregeling



Een druk jaar

• Hoe gaat het?
– Baantjes
– Wat ziet u thuis van school?

• huiswerk
• lestijden, lesuitval
• Is het al een examenjaar?

• Weten ze al een vervolgopleiding?
• Keuzeweb



• Groepsvorming 
• Voortgangsgesprekken
• LOB

– loopbaanoriëntatie en -beslissen 
– oriëntatie op studies

• Procesbewaking

De nadruk ligt op begeleiding.
De mentor is eerste aanspreekpunt voor ouders.

Het mentoruur 



Ondersteuning thuisfront

• Ondersteuning planning en uitvoering huiswerk.
– Is er een ruimte waar uw kind rustig kan werken?
– En doet uw kind dat dan ook? Is er een ritme? 

• Absentie op tijd doorgeven en controleren.
• Op tijd zaken doorgeven aan mentor, wacht niet op 

het oudergesprek.
– Bijv. zaken in de privésfeer, gezondheid etc.

• Studiekeuze: zie ook volgende dia’s



LOB-programma
loopbaanoriëntatie en -beslissen

https://regiuscollege.dedecaan.net



Studiekeuze

• Opdrachten in keuzeweb (o.a. studiekeuzetest)
• Activiteiten per jaarlaag:

– 5H studiekeuze Kick-off Hogeschool Windesheim 14 sep;
– 5H “Student in de klas” HVA 29 nov;
– 6V studenten in de mentorgroepen (datum volgt);

• Oriënteren op verschillen qua niveau mbo/ad/hbo/wo
• Proefstuderen / meeloopdagen
• www.studiekeuze123.nl (account aanmaken)
• Websites mbo, hogescholen en universiteiten

http://www.studiekeuze123.nl/


Studiekeuze

• Oud-leerlingenavond 25 nov
• Naar open dagen (samen: ouders/verzorgers, 

vrienden, …)
• Thuis en met vrienden bespreken

• Matchingactiviteiten / studiekeuzecheck verplicht
• Aanmelden studie voor 1 mei 2023 (voor 15 jan. 2023 

opleidingen met beperkt aantal plaatsen)
• Voor vragen contact opnemen met:

– Frederike Albrecht (alb@regiuscollege.nl)
– Wendy Vleugel (vlw@regiuscollege.nl)

mailto:alb@regiuscollege.nl
mailto:vlw@regiuscollege.nl


Overzicht examenjaar

• Examendossiers - geen 
rapporten

• Geen centrale toetsen buiten 
toetsenperioden

• In SE2 ook luistertoetsen 
(Entl-5H na SE2 op vr. 27-1)

Het volledige examenrooster 
kunt u vinden op 
www.examenblad.nl

https://www.examenblad.nl/publicatie/20210621/rooster-voor-de-centrale-examens/2023/vwo?regime=hfregts&horizon=vhi1nc4phqz7
http://www.examenblad.nl/
http://www.examenblad.nl/


Contactmiddag en -avond 28 en 30 november

Contactmiddag en -avond 13 en 15 februari

Contactavonden

• Aankondiging contactmiddag en –avond
– 2-3 weken van tevoren

• Verzoek om tijd vrij te houden
– Eventueel bericht naar mentor



Post naar ouders

• Alleen per mail
• Adres evt. aanpassen via ouderportaal
• Examendossier 

– Het dossier wordt aan leerling meegegeven
– leerling moet tekenen voor ontvangst



PTA
programma van toetsing en afsluiting

• Programma’s per vak voor een heel jaar
• te vinden via www.regiuscollege.nl

– sector havo/vwo
– praktische zaken
– belangrijke documenten
– bovenbouw



een vwo-PTA



een havo-PTA



examendossier 5 havo

code: T41 T51 T52 T53 P51
cijfers: 7.4        7.3  7.8 7.1  6.8
weging: 1         2        3        3         2

T41 → rapportcijfer 4 havo

cijfer schoolexamen = gewogen gemiddelde



Voortgangscontrole
• Examendossier

– bij de mentor op papier
– voor leerlingen en ouders op de website (service)

• Cijfers invoeren kost even tijd
• Leerlingen moeten zelf ook cijfers noteren in hun 

agenda! 
• Zij weten meestal het best hoe de vlag erbij hangt
• Als cijfers niet kloppen: trek aan de bel

Examendossier op website



Ouderportaal

ouderportaal:
• cijfers
• rooster
• absentie-  

overzicht



Ouderportaal
informatie over cijfers



Ouderportaal
rooster



• Absentie vooraf bekend (bv. doktersbezoek)
– Vooraf melden via ouderportaal
– Indien mogelijk geen geplande absentie tijdens toetsen 

• Absentie niet vooraf bekend (bv. ziekte)
– via ouderportaal

• of telefonisch melden (0224-297841)

– na terugkomst een ‘herstelmelding’ via ouderportaal

• Is er meer aan de hand dan bijv. een griepje?
– contact opnemen met de mentor

Absentie 



Absentie
via het ouderportaal



• Extra melding gewone absentie
– bij melding via ouderportaal ‘PTA-ziekmelding’ met 

vermelding van toets
• bij evt. telefonisch ziekmelden ook toets vermelden

– bij toetsen op aansluitende dagen steeds opnieuw melden

• Géén reden:
– uitsluiting herkansing/inhalen 
– cijfer 1!

Absentie bij toetsen



‘Goed’ afgemeld voor een 
PTA-toets 



• Twee inhaalmomenten
– periode 1 en periode 2

• Inhalen door absentie tijdens periode 3
– tijdens de herkansingen
– gaat ten koste van een herkansing

• Drie herkansingen in totaal, maximaal één per vak (zie 
herkansingsregeling examenreglement)

Alle gemiste toetsen moeten op de inhaaldagen worden ingehaald. 
Het is niet mogelijk om de toetsen te spreiden.

Absentie bij toetsen



Schoolmail naar leerlingen

• Informatie over profielwerkstuk
• Toetsenroosters
• Exameninformatie
• Informatie van de decanen

– open dagen
– meeloopdagen



Een kandidaat is geslaagd bij:
1. alle cijfers 6 of hoger;
2. 1x5 en overige cijfers 6 of hoger;
3. 1x4 en overige cijfers 6 of hoger en totaal gemiddelde min. 6;
4. 2x5 en overige cijfers 6 of hoger en totaal gemiddelde min. 6;
5. 1x5, 1x4 en overige cijfers 6 of hoger en

totaal gemiddelde min. 6;

Daarnaast:
• moet het gemiddelde CE cijfer minimaal een afgeronde 6 zijn (5,49 wordt een 5);
• mag voor de vakken NE, EN en WI maximaal 1x5 en geen 4 behaald worden;
• moet LO voldoende zijn.

Slaag-zakgregeling



• in examenreglement formeel geformuleerd zoals in sheet hiervoor
• eindcijfers op cijferlijst zijn gehele getallen

• formulering met ‘compensatie punten’ is duidelijker
– één vijf hoeft niet te worden gecompenseerd
– bij twee vijven of één vier compensatie minimaal 

• twee zevens of 
• een acht

– bij één vijf en één vier compensatie minimaal
• drie zevens of
• een zeven en een acht
• een negen

– drie vijven of meer onvoldoendes kunnen niet worden gecompenseerd

Slaag-zakregeling



Uiterlijk 1 april bij decanen opgeven voor doorstroom vwo.

Wat heb je nodig om door te stromen van havo naar vwo.

● in wiskunde examen hebben afgelegd (zeer gewenst);
● met dezelfde vakken havo door op vwo, aanvullen met extra examenvak;
● extra examenvak moet zijn Frans of Duits als hierin geen examen is gedaan;
● na CE voor en na zomervakantie doorstroomprogramma ‘extra’ vak volgen;

gemotiveerd zijn voor minimaal twee jaar vwo en aansluitende WO-studie

toelating vwo na diploma havo



profielwerkstuk
een meesterproef



Profielwerkstuk
Wat is de bedoeling?

bijvoorbeeld ...

• Proefopstellingen en experimenten vaste en vluchtige 
stoffen.

• Kan je zelf abstracte kunst maken? 
• Haalbaarheidsonderzoek (bedrijf)
• Literatuuronderzoek filosofie
• Archiefonderzoek geschiedenis
• Technisch ontwerp



Profielwerkstuk
Planning

• Start was wo. 7-9-2022
– plan van aanpak wordt beoordeeld

• September, oktober, november en december
• Tussentijdse beoordeling

– 24 oktober in SOM
• Donderdag 1 december inleveren voorlopige versie

– uiterste datum
– eerder inleveren is verstandiger

• Vrijdag 16 december definitieve versie inleveren 
– Later inleveren is niet toegestaan
– Bij niet tijdig inleveren wordt laatste voorlopige versie beoordeeld

• Presenteren donderdag 22 december
– Presentatie is onderdeel van beoordeling
– Wijze van presenteren wordt afgesproken met begeleider



Profielwerkstuk
Samenwerken in duo’s

• Leren samenwerken
– aan grote onderzoeksopdracht
– studielast 80 klokuren p.p.

• Zelfstandigheid
• Eindbeoordeling cijfer

– geheel getal
– onderdeel van combinatiecijfer



Combinatiecijfer vwo

• Cijfer voor het profielwerkstuk, geheel getal 
• Cijfer is onderdeel van het combinatiecijfer 

– vwo: PWS (6V) , MAAT (5V) , ANW (4V) en CKV (4V)
– afzonderlijke cijfers worden ook vermeld
– cijfers afzonderlijke onderdelen combinatiecijfer minimaal 4,0

• Compensatiepunt is mogelijk
– combinatiecijfer 7 is ook een compensatiepunt!
– door een onvoldoende voor het pws kun je een onvoldoende op je 

eindcijferlijst halen! 

• Bij een 3 voor PWS is leerling gezakt
– Moet herkanst worden, kost daarom een herkansingsmogelijkheid



Combinatiecijfer havo

• Cijfer voor het profielwerkstuk, geheel getal 
• Cijfer is onderdeel van het combinatiecijfer 

– PWS (5H) , MAAT (5H) en CKV (4H)
– afzonderlijke cijfers worden ook vermeld op cijferlijst
– cijfers afzonderlijke onderdelen combinatiecijfer minimaal 4,0

• Compensatiepunt mogelijk
– combinatiecijfer 7 is ook een compensatiepunt!
– door een onvoldoende voor het pws kun je een onvoldoende op je 

eindcijferlijst halen! 

• Bij een 3 voor PWS is leerling gezakt
– Moet herkanst worden, kost daarom een herkansingsmogelijkheid



Centraal 
Examen (CE)
do 11 mei t/m 
26 mei 2023

wo 14 juni uitslag 1e tijdvak
ma 19 juni start 2e tijdvak
vr 30 juni uitslag 2e tijdvak

oefenmateriaal
● Via leermiddelen in SOM…



Centraal 
Examen (CE)

ma 11 mei t/m 
26 mei 2023

oefenmateriaal
● Via leermiddelen in SOM…

wo 14 juni uitslag 1e tijdvak
ma 19 juni start 2e tijdvak
vr 30 juni uitslag 2e tijdvak



Centraal examen
ziek melden

• Niet alleen afmelden bij administratie
• Direct bellen met teamleider!!
• De heer Menting, Hermans of Schipper

– Bespreken wat verstandig is.
– Afwezig is herexamen!

• Een half uur na aanvang mag leerling niet meer worden 
toegelaten



• via school

• email: xxx@regiuscollege.nl

• in de periode januari–maart contact op afspraak

Contact met mentor



vragen?
vragen!


