
Ouderavond 4 vwo
6 oktober 2022



OPZET AVOND
19.30 - 20.30 UUR

• Organisatie Team 3 t/m 6 vwo
• De overgang van leerjaar 3 naar 4
• Indeling van de groepen/roosters
• PTA en PTO (SE’s en 

voortgangstoetsen)
• Toetsbeleid - overgangsnormen

• Gemotiveerder leren - didactisch 
coachen

• Extra begeleiding
• Invulling projectweek 1, 2 en 3
• Verhuizing naar tijdelijke locatie
• LOB in 4 vwo



Organisatie team vwo 3 t/m 6

Afdelingsleider: Yke Constandse

Mentoren: Jacqui Crawford, Marjolein Donker, Mari Gonzalez,                 
Ron Griffioen, Ilona Korse, Harm van Netten 

Decaan: Tessa Jansen

Docenten BB



Overgang van 3 naar 4 vwo

•Van 12 vakken naar profielen en keuzevakken
•Complexiteit 4de leerjaar: 40 urige werkweek 
(waarvan ong. 25 klokuren op school)

•Contact met leerlingen en ouders
•Mentoraat



Indeling van de groepen/roosters

● Stamgroepen en clusters
● Samenstelling van de groepen → diversiteit
● Roosters → mentorgroepen/extra vakken/ 

beschikbaarheid docenten/lesuitval
● Deze week: start nieuwe rooster 



PTA en PTO - SE’s en voortgangstoetsen

• PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

• Examen VWO: Schoolexamens

• PTO: SE’s en Voortgangstoetsen - duur: max 100 minuten in de 
toetsweek, maximaal 50 minuten in de les

• Praktische opdrachten

• Handelingsdelen

NB: PTA/PTO 2022 - 2025 (4v - 6v) is vanaf 1 oktober te vinden op de 
site van het Berlage



Belangrijk om te weten - afwezigheid bij 
toetsen

Een leerling die met een voor de schoolleiding aanvaardbare reden niet heeft deelgenomen 
aan een voortgangstoets heeft het recht de toets in te halen. De leerling dient hiertoe 
volgens de regels van het op de school geldende verzuimbeleid te handelen. De absentie 
moet vooraf gemeld zijn aan de verzuimadministratie. Er zal dan een nieuwe (vervangende) 
toets worden samengesteld. 

In geval van een PTA toets (SE) dient de absentie eveneens vooraf gemeld te zijn aan de 
verzuimadministratie. Daarnaast moet de absentie via een mail bij de afdelingsleider 
gemeld worden. 



Examenreglement
18.4.1. Ziek (of andere oorzaak van verhindering) tijdens schoolexamens

Indien een kandidaat op het moment van toetsing van een schoolexamen ziek is, dienen de ouders/verzorgers 
telefonisch de absentenadministratie hiervan uiterlijk om 8.15u van de desbetreffend dag op de hoogte te 
brengen. Deze melding moet vervolgens ook altijd schriftelijk aan de afdelingsleider bevestigd worden, dit kan 
per mail. Bij meerderjarigheid kan dit door de kandidaat zelf gebeuren.

Ten behoeve van het toekennen van ‘inhaalrecht’ kan de examencommissie om een verklaring van arts, 
psycholoog, zorgcoördinator of een andere deskundige met specifieke kennis vragen.
Alleen wanneer de hele procedure correct is gevolgd (de telefonische melding én de bevestiging aan de 
betreffende afdelingsleider voor 8.15u) behoudt de kandidaat het recht op het inhalen van het schoolexamen. 
Wanneer de leerling in gebreke blijft vervalt het recht om in te halen en wordt een sanctie conform artikel 5 lid 2 
van het Examenbesluit VO opgelegd.



Belangrijk om te weten: Overschrijden deadline in te leveren 
werkstuk, handelingsdeel en PO

Wanneer de deadline overschreden wordt, kan de leerling door de examencommissie in de gelegenheid 
gesteld het werkstuk, handelingsdeel of PO alsnog in te leveren, met als uiterlijke deadline een week na 
de oorspronkelijke deadline. Indien de leerling verzuimt binnen de gestelde deadline het werkstuk, 
handelingsdeel of PO in te leveren, bepaalt de rector welke sanctie wordt opgelegd. Daarbij hoort ook 
de mogelijkheid dat het cijfer 1.0 wordt toegekend.
 
Als de leerling ziek is gedurende de periode waarin het werkstuk/handelingsdeel/het PO moet worden 
gemaakt, of als de partner ziek is, waardoor de deadline niet kan worden gehaald, treft de docent in 
overleg met de afdelingsleider een oplossing op maat.



Toetsweken, inhaaldagen en herkansingen

14 t/m 18 november 2022 – toetsweek 1/SE Week 1
22 & 23 december 2022 – inhalen en herkansingen toetsen toetsweek 1
9 t/m 15 maart 2023 - toetsweek 2
6 & 7 april 2023 - inhalen en herkansingen toetsen toetsweek 2
26 t/m 30 juni - toetsweek 3 
4 juli 2023 - inhalen toetsen toetsweek 3 
19 juli 2023 - herkansingen toetsweek 3



Overgangsnormen

Een leerling is bevorderd als hij/zij: 

- Maximaal één tekortpunt heeft 
- Twee tekortpunten heeft en minimaal twee compensatiepunten
- Over twee vakken drie tekortpunten heeft en minimaal drie compensatiepunten
- maatschappijleer en CULA zijn onderdeel van het combinatiecijfer en worden in 4 vwo samen als       één 

gemiddeld cijfer meegenomen in de beoordeling.
- PE moet voldoende zijn afgesloten

NB: maximaal één kernvak mag onvoldoende zijn en dan minimaal een 5.0 (Ne, En en Wis)



Het Combinatievak - telt mee als eindcijfer op 
examencijferlijst

- Cultural Arts (CKV) - niet voor gymnasium
→ wordt afgesloten in 5de leerjaar

- Social Studies (Maatschappijleer)
→ wordt afgesloten in 4de leerjaar

- Profielwerkstuk (PWS) 
→ examenjaar



Extra hulpmiddelen

- tijdsverlenging van 20 %

- laptop spraaksynthese
(Sprint *)

- laptop tekstverwerken
(Word)



Extra begeleiding

Komende periode in kaart brengen wat nodig is. 
Vervolgens inzetten begeleiding:

- vanuit zorg/interne begeleiding
- extra les/bijles



Gemotiveerder leren - didactisch coachen

- Positieve feedback
- Effectieve feedback
- Vragen stellen
- Hoge verwachtingen
- Reflectie en evaluatie



Driehoeksgesprekken en 10 - minutengesprekken

20 december 2022: 10-minutengesprekken

9 t/m 13 januari 2023: Driehoeksgesprekken tweede ronde

17 t/m 21 april 2023: Driehoeksgesprekken derde ronde 



Projectweek 1: 22 t/m 25 november 2022 

- Literature project (English IB)
- CULA dag
- Sportdag



Projectweek 2: Duurzaam wonen - 17 t/m 21 april 2023



Projectweek 3: internationale stage - 6 t/m 13 juli 2023



IB English of regular English

In 4 vwo: alle leerlingen volgen het IB programma

Eind 4 vwo:

Keuze uit doorgaan met IB English of overstappen 

naar regular English. Deze keuze staat vast!

In 6 vwo doen alle leerlingen examen in Regular English (luistertoetsen, teksten 
en CE). Leerlingen die ervoor gekozen hebben door te gaan met IB maken in        
6 vwo een apart IB examen.



Verhuizing naar de tijdelijke locatie

Planning: 

Vanaf januari 2023 start de renovatie van 
het B-gebouw.

Leerlingen van 3 t/m 5 havo en 3 t/m 6 
vwo verhuizen naar Martin Luther 
Kingpark 2 (voormalig Spinoza 21)



Vakanties

Herfstvakantie – 17 t/m 23 oktober 2022
(24 oktober studie docenten – lln vrij)

Kerstvakantie – 26 dec 2022 t/m 8 jan 2023

Voorjaarsvakantie – 27 feb t/m 5 maart 2023

Meivakantie – 24 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie – Vanaf 24 juli 2023



Vragen?



Decanaat

PTA LOB in 4 vwo:
2 activiteiten ondernomen voor vervolgopleiding(mag zelf gekozen geworden, 
bv.: proefstuderen, open dag, meelopen, symposia)



Vragen?


