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Belangrijk in voor-examenklas

 Inzet en motivatie zijn onmisbaar
 Op tijd beginnen met studeren
 Tijdig communiceren
 Goede cijfers doen ertoe



Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA)

 Per vak: schoolexamens en praktische opdrachten

 Profiel Werkstuk (PWS) in eindexamenklas

 De vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 
en maatschappijleer kennen geen centraal examen.



Wanneer ben je geslaagd?

 Het gemiddelde cijfer van je centrale examens is 5,5 of hoger.

 Het vak lichamelijke opvoeding moet voldoende of goed zijn.

 Je hebt maximaal één 5 op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde).

 Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger.

 Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger of

 Je hebt één 4 en al je andere cijfer zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je 
eindcijfers is onafgerond tenminste een 6 of

 Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van 
je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6, of

 Je hebt één 4 en één 5, al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde 
van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6.

 Je hebt geen cijfer lager dan een 4.



Toetsweken

4 toetsweken

 Eind oktober/begin november

 Januari

 Eind maart/begin april

 Juni 



Afspraken rondom toets(weken)

Bij ziekte: vooraf afmelding door ouders / verzorgers bij de 
mentor. De leerling maakt zelf met de docent zo spoedig 
mogelijk een afspraak om de toets in te halen.

Verlof aanvragen voor bijzondere gebeurtenissen: bij de 
teamleider.



Begeleiding

 Mentor

 Leerlingbegeleiding vanuit het ondersteuningsteam:
- leerlingopvang
- dyslexiecoördinator
- maatschappelijk werk
- orthopedagoog
- pestcoördinator



Maatwerk

Dinsdag 6e en 7e uur

Vier V’s:
- vakondersteuning
- verbreding
- verdieping
- vaardigheden



Kiezen anno 2019….

Opleidingen:

• 2424 voltijd HBO AD trajecten

• 1168 voltijd HBO bachelors

• 424 voltijd WO bachelors

bron: studiekeuze123.nl (2019)



Kiezen is een werkwoord

Wat vind ik interessant, belangrijk en/of leuk?

• Arbeidsmarkt

• Geld verdienen

• Werkplezier

Wat sluit aan bij wie ik ben en wat ik belangrijk vind?

• Toelatings-eisen vervolgopleidingen

• Er zijn soms reparatiemogelijkheden

Waar? 

• ga ik op kamers

• reizen met trein/bus



Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Profiel, Vakkenpakket, Vervolgopleiding

– 4 en 5 oktober  : onderwijsbeurs Zwolle

– 8 november (v5) : open dag RUG

– 18, 19, 21 november : beroepenvoorlichting (Groningen)

– februari (h4) : workshops i.s.m. NHL-Stenden

– 15 april (h4) : Hanze-Xperience (Hanze, Groningen)

– 1 april (v4) : College Carrousel RUG 

– 22 juni : Voorlichting door oud-leerlingen RSG



Individueel oriënteren

- Websites 

• Studiekeuze123.nl

• Studeermeteenplan.nl (OCW)

• Websites HBO’s en Universiteiten (brochures)

– Open dagen bezoeken

– Meeloopdag organiseren (inschrijven via websites)

– Webklassen/online proefstuderen (WO)

– Individuele meeloopdag organiseren

– Beroepsoriëntatie

• Beroepenvoorlichting Groningen

• Meelopen met beroeps-beoefenaar

website RSG!!!



Eerstvolgende open dagen in de regio

Windesheim Zwolle : vr 8 november (v.a. 13.00)
Hanze Groningen : za 9 november
NHL-Stenden (Emmen, L’warden): za 16 november

RUG : vr 8 november
Univ Twente : vr 15 en za 16 november

Meer info en andere data : www.studiekeuze123.nl
: websites HBO’s/ universiteiten
: social media HBO’s/universiteiten

Hanze Stenden Windesheim



beroepenvoorlichting Groningen



Decanaat hv

• Gineke de Jong

• 0599 581226/ g.dejong@rsgterapel.nl

• Donderdag (kamer 45A)

Leerlingen info voornamelijk via SCHOOLMAIL-ADRES !!!


