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Tot nu toe,

-Plekje zoeken.
-Wat zijn onze normen?
-Omgaan met het rooster / tijd.
-Samen op weg naar het examen.

-Rol van de mentor;
Studieles.
Op weg naar het examen.
Overzicht over de groep.



De coach



De coach

• Dynamische driehoek:

• Coachend bezig:

-contact met de leerling

→ studie, welbevinden en vervolgopleiding

-contact met ouders

• Contact   → Samen verantwoordelijk!

Kind

Ouders Coach
School

Samen      
sterk
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Goed om te noemen;

- Rekenen

- Maatschappijleer <-> Godsdienst 

- “Nieuwe” afspraken:

- Lesrooster → Tussenuren

- Van schoolplein af. 

- Op school aan het werk.

- To The Point.

- Initiatief van de leerlingen.
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Examenjaar

- Doorlopende periodes. → PTA Programma van Toetsing en Afsluiting

- Toetsweek, in november en maart. 

- Herkansingen in december en april.

- CPE voor TE – HV in april.

- CSE van 17 mei t/m 1 juni.

- www.mijneindexamen.nl

http://www.mijneindexamen.nl/


PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting

Klas 3: 
-PTA voor: CKV, Maatschappijleer, LOB

Klas 4:
-PTA voor alle vakken.
-Overzicht per vak van alle eisen waar je aan moet voldoen om 
deel te nemen aan het centraal examen.

-Voor 1 oktober definitief → website 
→ studiewijzer van Magister.
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Geslaagd?! Mavo

• Je gemiddelde alle Centrale Examens  is een 5,5. 

• Nederlands is een 5 of hoger. 

• Rekenexamen is gemaakt → wanneer je geen Wiskunde hebt.

• PWS, LO, Godsdienst, CKV en LOB: Voldoende of Goed afgesloten. 

+ 

• Allemaal voldoendes, of

• Eén 5 + allemaal voldoendes, of

• Twee 5-en of één 4 + één 7 + voldoendes. 

• 7e vak  
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Belangrijke data

• 1e toetsweek 24 - 30 november 

• Herkansing 16 december

• 2e toetsweek 23 - 30  maart

• Herkansingen 13 - 14 april

• LSD 21 april → Laatste School Dag

• CPE vanaf 7 april → Praktijk Examens te/hv

• Examentraining 9 - 10 - 11 mei

• Examens 12 - 25 mei 

• Uitslag 15 juni (2e tijdvak, Herkansingen 20-21-22 juni, Uitslag 1 juli)

• Diploma-uitreiking dinsdag 5 juli
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LOB staat voor:

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

• De leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling 
vorm te geven; oriëntatie op toekomstige opleiding en 
(loop)baan d.m.v. reflectie op eigen handelen en 
ervaringen.

• Talent, passie, werkplek, zelf aan zet en netwerken. 

LOB



• 1 & 2 oktober 
Onderwijsbeurs Noordoost in de IJsselhallen Zwolle: 
Info is verstuurd.

• Meelopenmbo.nl
Via deze site kunnen examenkandidaten een ochtend of 
middag meelopen bij het MBO
(Deltion, Landstede, Zone college, Alfa college en Menso Alting) 
Nadere info voor leerlingen volgt.

• 9 december 
Doe-Dagen in Evenementenhal, Hardenberg, 18 tot 20 uur. 

Activiteiten bij LOB 
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Stage

• Vorig jaar bijna geen stages door Corona.

• Er is dit schooljaar ruimte voor stage op:

-maandag 8 november

-vrijdag 18 februari 

• Dit mag, hoeft dus niet.

• Ook is er ruimte voor bezoek open dagen 

en meeloopdagen.
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Open Dagen Krant, posters, kalender, internet, 
nieuwsbrief + WEBSITE van de MBO’s  
Opendagen-kalender volgt. 

Voor 1 april! Aanmeldingsformulier binnen bij    
MBO; digitaal 
Landstede/Alfa-college/Deltion/Zone 
college/ Menso Alting of…..

Kijk eens op De sites van de MBO-scholen. 

BRIEF aan ouders !

Bruikbare tips
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Aanmelden en Intake 

• Voor 1 april, eerder is beter

• Numerus fixus ; info mbo

• Op tijd aanmelden i.v.m. keuringen uniformberoepen.

• Intake: Paspoort voor Succes:

-samenvatting LOB-portfolio

-uitleg geven over studiekeuze

-voorbereiding op intakegesprek

-aangeven welke hulp eventueel nodig is
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Informatiebrief
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Overgang naar havo-4

Binnen het Vechtdal College:
→ wiskunde plus(*)

→ Gem 7.0
→ Kernvakken Ne-En-wi 6.5
→ Positief advies docenten

(*)Wiskunde plus-toets moet voldoende zijn!

Brief met informatie volgt voor belangstellenden.



Corona-maatregelen

• Volgens de richtlijnen van het RIVM.

• Laat uw kind testen bij klachten.

• Wat we bieden als school → Teams
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Tot slot;

-Welke vragen heeft u nog?


