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Informatieavond 4H/4V/5V



Even voorstellen

Naam

E-mail



Succesfactoren

Kind

SchoolOuder(s)



• Informatie:

- website Willem Blaeu, 

- Magister, nieuwsbrief

• Rapportage

- via Magister

- 10-minutengesprekken

• Mentor

- spil van de begeleiding

• Klankbordgroep

- graag opgeven via mentor

Contact met school



Profielwisseling en 

wisseling van vakken

Dit kan tot 1 oktober

Voorwaarde

• Het moet in het rooster passen

• Er moet ruimte zijn bij het vak

• Het gaat op volgorde van binnenkomst

Via decaan (tot 1 oktober)

decaan@willemblaeu.nl



Toetsen vanaf klas 4 

• Alle toetsen tellen voor het rapport (PTB: 

programma van toetsing bovenbouw)

• Sommige toetsen tellen al mee voor het 

examen (SE)

• Die toetsen staan beschreven in het 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), 

(uiterlijk 1 oktober beschikbaar) 

• Examenreglement 

(uiterlijk 1 oktober op de website)



Afwezigheid toetsen

• PTA-toets – examenreglement

• “Gewone” toets:

– Ziek –> ziekmelding ouders

– Ziekenhuis -> verzuimkaart

– Geen ortho, tandarts, dokter, fysiotherapie

• Dag erna brief inleveren bij afdelingsleider

• Elke 4 weken centraal inhaalmoment 

• Loot-leerlingen andere afspraak bij loot-

activiteit



Schoolexamen

• Schoolexamen: start in klas 4

- tentamens(toets): schriftelijk/mondeling

- praktische opdrachten

- handelingsdelen



Indeling jaar

Twee toetsweken:

- Toetsweek 3: 21 – 25 maart

- Inhalen toetsweek 3: 30 maart

- Toetsweek 4: 28 juni – 5 juli 

- Inhalen toetsweek 4: 6 juli



Combinatiecijfer

Havo

• Maatschappijleer (klas 4)

• Culturele en kunstzinnige vorming (klas 4)

• Profielwerkstuk (klas 5)

Vwo

• Culturele en kunstzinnige vorming (klas 4 en 5, 

niet voor gymnasium)

• Maatschappijleer (klas 4)

• Profielwerkstuk (klas 6)

LOOT

• Bij ontheffingen alleen profielwerkstuk 



Bevorderd/Geslaagd
• Alle eindcijfers zijn 6 of hoger 

• Er is een 5 en de overige vakken zijn 6 of hoger

• 1x4 of 2x5 of 1x4 en 1x5, voor de overige vakken 

6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 

is.

• Max. één 5 voor Ne, En, wi

• LO minstens voldoende

• Geen cijfer lager dan een 4

Geslaagd
• CE gemiddeld 5,5 of hoger



Werkweken

• De werkweken staan onder voorbehoud gepland 

voor week 16 (18 – 22 april)



Afdelingsleider 

bovenbouw havo/vwo

I. Nietzman

niei@willemblaeu.nl

E. Kardinaal

kar@willemblaeu.nl

(leerlingzaken)

mailto:gro@willemblaeu.nl
mailto:kar@willemblaeu.nl

