
Ouderavond 
havo 4 en vwo 4



Positie voor-examenklas
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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

▪ Profielwerkstuk (PWS) in eindexamenklas

▪ De vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 

en maatschappijleer kennen geen centraal examen.



Toetsweken

4 toetsweken

▪ Begin november

▪ Januari

▪ Eind maart

▪ Eind juni



Afspraken rondom toets(weken)

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



Begeleiding

▪ Mentor

▪ Leerlingbegeleiding vanuit het ondersteuningsteam:

- leerlingopvang

- dyslexiecoördinator

- maatschappelijk werk

- orthopedagoog

- pestcoördinator



Maatwerk

Dinsdag 6e en 7e uur

Donderdag 8e en 9e uur

Vier V’s:

- vakondersteuning

- verbreding

- verdieping

- vaardigheden



Verlof

▪ Voor de heugelijke en minder heugelijke 

gebeurtenissen.

▪ Rij-examen:

Voor de examendag verlof.

▪ Aanvragen bij de teamleider



Decanaat 

Even voorstellen

Decaan havo – vwo (loopbaan en oriëntatie 

begeleiding)



Keuzebegeleiding havo  

• Klas 3: profielkeuze

• Klas 4: kennismaking met HBO

• Klas 5: nadruk oriëntatie op 

vervolgstudie 



Keuzebegeleiding vwo 

• Klas 3: profielkeuze

• Klas 4/5: kennismaking met 

universiteit

• Klas 6: nadruk oriëntatie op 

vervolgstudie 



Verschillende routes 



Verschillen HBO - WO 



Studiekeuze

Wat vind ik belangrijk?

• Arbeidsmarkt

• Geld verdienen

• Werkplezier

Wat sluit aan bij wat ik kan?

• Toelatingseisen vervolgopleidingen

• Er zijn soms reparatiemogelijkheden

Waar?

• Ga ik op kamers?



LOB klas 4  

• Onderwijsbeurs Zwolle 1 oktober 2021

• Workshops NHL Stenden (h4) februari 2022

• Hanze Xperience (h4) april 2022

• College carrousel RUG (v4) 7 april 2022

• Voorlichting oud-leerlingen juni 2022



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



Open dagen 

Windesheim Zwolle 5 november 2021

Hanze Groningen 6 november 2021

RUG 12 november 2021

NHL-Stenden 13 november 2021

• Aanmelden voor open dagen

• Ook online open dagen

• Meer info en andere data : www.studiekeuze123.nl



Contact

0599 581226

m.kors@rsgterapel.nl

Donderdag (kantoor) H011)


