
Ouderavond 5A

Mentor: 



Even voorstellen…

• Klas …

• Mentor:
• E-mailadres:
• Evt. telefoonnummer
• Aanwezig op:



Programma:

• De rol van de mentor & mentoraat
• Loopbaanoriëntatie & - begeleiding 
• Profielwerkstuk
• Informatie & communicatie
• Studiecentrum
• Tweede Fase
• PTO / PTA
• Jaarprogramma



Mentoraat leerjaar 5:
• Mentor: eerste aanspreekpunt, voor zowel 

ouders als leerlingen 

• Mentorgesprekken

• Communicatie docenten leerling, leerling 
docenten

• Klasactiviteiten

• 2 mentoruren per week  
à Burgerschap 

à LOB (Qompas)

à (studie)vaardigheden 
à individuele gesprekken



Rol van de mentor

Individuele gesprekken

Mentoruren
• Uitleg PTA / studievaardigheden / LOB 
• Praktische zaken en klasactiviteiten (sfeer)
• Verzuim & cijfercontrole in samenwerking met 

onderwijsassistent. Bijzondere omstandigheden?

Eerste aanspreekpunt voor ouders
Bij voorkeur per e-mail (…@carmelhengelo.nl)

anders via: 06-…



• LOB (Loopbaanoriëntatie & -begeleiding)
• Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen 

tempo werken.
• Leerlingen kunnen zowel thuis als op school 

inloggen via internet.
• Altijd actuele informatie over profielen, vakken, 

studies en beroepen.
• Leerlingen leggen een persoonlijk dossier 

(portfolio) aan. Dit is ook inzichtelijk voor 
decanen en mentoren.

• Ouders kunnen thuis meekijken en hebben een 
actieve rol. 

• Decaangesprekken januari – april (dhr. Elhorst)
• Bezoeken van open dagen

Qompas : een online methode



Profielwerkstuk (PWS)

Start in 5A, maar afronding in 6A

Belangrijke data:
• 16 februari PWS-avond
• ± maart Opgeven PWS-groep
• ± april Opgeven hoofd- & deelvragen
• September 2023 Opstartdag PWS



• Afwezigheid bij een voortgangstoets van te voren bekend? 
à neem contact op met de docent!

• Ziek & beter meldenà ouders bellen naar receptie
• Bij SE-toets elke keer weer ziek melden

• Verlofbrief à leerling kan deze bij de receptie ophalen
• Te laat? 

à volgende dag 07.45 melden
• Mobiele telefoon in de telefoontas of kluisje, zo niet?

à te laat gemeld
• Spullen zoveel mogelijk in het kluisje opbergen.
• 4 toetsweken

Informatie:



Beschikbaarheid & bereikbaarheid

Beschikbaarheid leerlingen
• Roosters van 08.15 - 16.00
• tot 16.00 uur beschikbaar
• Bijbaantjes en hobby’s > 3 uur hw/dag
• Tussenuren bestaan niet
• Studiecentrum (zie dia verderop)

Bereikbaarheid docenten
• Per mail, Teams of telefonisch, docent belt terug



• Mail docent: 
voorletter.achternaam@carmelhengelo.nl

• Zermelo: rooster (incl. dagwijzigingen)

• Brievenportal (onder andere 
nieuwsbrieven)

• http://twickelcollege.nl/
à locatie Hengelo
à documenten: bijvoorbeeld 
overgangsnormen 
à actuele agenda 

Communicatie:

• Somtoday voor: cijfers, 
absentiecontrole, te laat, 
verwijderd, huiswerk (met 
bijlagen)

• inlogproblemen ouders
c.boswinkel@carmelhengelo.nl

• Microsoft Teams: studiewijzers 
en soms extra uitleg en/of 
oefenmateriaal 

mailto:voorletter.achternaam@carmelhengelo.nl
http://twickelcollege.nl/
mailto:c.boswinkel@carmelhengelo.nl


Begeleiding studiecentrum:
Wat? Voor wie/wanneer?

Huiswerkklas Huiswerk maken onder begeleiding 
Ma, wo, do, vr van 14.30 uur tot 16.15 uur 
kan op eigen initiatief maar ook op verzoek mentor
Vrijwillig maar niet vrijblijvend!

Intensieve begeleiding Leerlingen die twee dagen per week onder begeleiding 
(docent) willen werken aan huiswerk (& studievaardigheden)

Bijlessen Voor alle leerlingen, opgave via website studiecentrum
Inhaal uur proefwerken Dinsdag van 14.30 uur tot 16.15 uur
Stilte werkplek Voor alle leerlingen, die in rust willen werken 
http://www.studiebegeleidingopschool.nl/ & studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl

http://www.studiebegeleidingopschool.nl/
mailto:studiecentrumtwickel@carmelhengelo.nl


Tweede Fase en PTA’s

Afsluiting  van Tweede fase

• Centraal Examen (CE) & School Examen (SE)
• Voortgangscijfers en schoolexamencijfers (nu al!)
• Examenreglement

• Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)
• Studiewijzers & PTO 
• Zelfstandig werken, ook in afwezigheid van de docent



PTA

Programma voor Toetsing en Afsluiting
School Examen (SE) toetsen:
• Inhoud
• Vorm
• Weging
• Lengte
• Afname- of inlevermoment

Cijfers noteren én controleren!

www.twickelcollege.nl à documenten à PTA

http://www.twickelcollege.nl/


Voorbeeld (Nederlands)
Sch.j. Lj. P Afk. No. Toetsomschrijving Weer-

gave

21/22 4 2 A4.1 1 Toets Literatuur Cijfer

22/23 5 1 A5.1 1 Literatuurgeschiedenis: kennis van de verschillende 
stromingen, schrijvers en bekende w erken uit de 
Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Cijfer

3 A5.2 2 Poëzieanalyse TW3: het analyseren van gedichten aan 
de hand van poëticale begrippen en het herkennen van 
het w erk van enkele dichters uit de Nederlandse 
literatuur en een gefundeerd oordeel kunnen geven 
over de literaire w aarde van deze gedichten.

Cijfer

4 A5.3 3 Presentatie literatuurgeschiedenis: op basis van een 
onderzoek, in de klas, in tw eetallen, presenteren over 
een onderw erp uit de Nederlandse 
literatuurgeschiedenis.

Cijfer

A5.4 4 Toets Literatuur: het interpreteren, analyseren en 
beoordelen van de literaire w aarde en 
cultuurhistorische context van vier origineel 
Nederlandse literaire w erken van voor 1940 en van 
één dichtbundel.

Cijfer

23/24 6 1 A6.1 1 Massamedia: het kunnen beschrijven van het 
massamedialandschap en uitingen hieruit kunnen 
herkennen en beoordelen.

Cijfer

A6.2 2 Schrijftoets: analyse TW1: gedocumenteerde 
beschouwing/betoog schrijven over een actueel, 
controversieel onderwerp.

Cijfer

2 A6.3 3 Discussie: in tweetallen discussiëren over een 
actueel, controversieel onderwerp.

Cijfer

3 Leesd 1 Leesdossier: balansverslag en opdrachten. Hiervoor 
dienen dit schooljaar de volgende boeken gelezen te 
zijn: 
Boek 10: moderne roman van na 2000 
Boek 11: moderne roman van na 2000 
Boek 12: moderne roman van na 2000 
Deze komen bovenop de boeken die in 4 atheneum 
en 5 atheneum zijn gelezen.

Naar b

A6.4 4 Tekstanalyse: het analyseren, beoordelen en 
interpreteren van teksten, aansluitend op de theorie 
die wordt behandeld in de examenbundel.

Cijfer

A6.5 5 Toets literatuur TW3: het interpreteren, analyseren en 
beoordelen van de literaire waarde van drie origineel 
Nederlandse literaire werken van na 2000.

Cijfer

VWO 2021-2024 / Nederlandse taal en literatuur

Datum

15-3-2023

Her-
kansing

Hoogste, 1 

Hoogste, 1 

Hoogste, 1 

Hoogste, 1 

Hoogste, 1 

Hoogste, 1 

Weging

5

5

10

10

10

10

15

10

0

5

D, E1, E2

20

100

Domeincode

D, E1, E2, E3

A1, D, F

C, D

B, D

A1, A2, A3, 
D

D, E1, E2

E3

D, E2

B, D, E1, E2, 
E3

90

Domeinomschrijving Toets
soort

TT

TT

TT

MO

45

90

15

45

90

Duur

45

90

15

Afnamevorm

Schriftelijk

Schriftelijk

Mondeling

TT

TT

Schriftelijk

Schriftelijk

TT

TT

TT

MO

HD

Schriftelijk

Mondeling

Schriftelijk

Schriftelijk

Instroom 5 atheneum
Alle domeinen w orden in A5 of A6 aangeboden. Eindcijfer in A6 telt voor 100% i.p.v. 95%.

Geen herkansing



Voorbeeld (economie)

Sch.j. Lj. P Afk. No. Toetsomschrijving Weer-
gave

Datum

23/24 6 1 A6.1 1 Boek: "Schaarste geld en handel", "Vraag en 
aanbod", "Markt en overheid" en "Heden, verleden en 
toekomst"

Cijfer

2 A6.2 2 Boek: "Speltheorie", "Risico en rendement", 
"Economische groei" en "Conjunctuur en economisch 
beleid"

Cijfer

3 A6.3 3 Alle boeken uit periode 1 en 2, Experimenten en 
keuzeonderwerp

Cijfer

VWO 2021-2024 / economie

Her-
kansing

Hoogste, 1 

Hoogste, 1 

Hoogste, 1 

Weging

25

35

40

100

F1, F2, G1 
t/m G5, H1 
t/m H5, I1 

t/m I4
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 

J, K

Domeincode

A1 tm A5, 
B, C, D1 tm 
D3, E1, E2

Domeinomschrijving Duur

90

90

90

Toets
soort

TT

TT

TT Schriftelijk

Afnamevorm

Schriftelijk

Schriftelijk

Instroom 5 atheneum
Niet van toepassing. Alle domeinen w orden in 6 atheneum aangeboden



Informatie Tweede Fase:
Examenreglement

Streng bij te laat of niet bij SE-toetsen
• Vooraf afmelden per toets
• Alleen hele goede redenen voor afwezigheid gelden

Onregelmatigheden
• Fraude, afwezig zonder geldige reden, plagiaat, te laat inleveren enz.
• Sancties die hierop kunnen volgen zijn te vinden in het 

examenreglement (deze zijn heftig!)



Informatie Tweede Fase:
Herkansingsregeling

• Leerlingen mogen 1 SE toets die herkansbaar is (staat in PTA) uit 
periode 1/2/3 na periode 3 herkansen. 

• Herkansingsregelingen worden opgenomen in het examenreglement.

Overgang
- Cijfers in principe via afronding, maar ook capaciteiten, studiehouding 

en slagingskansen
- Slaag/zak regeling

- Kernvakkenregeling Netl, Entl, wisA/wisB/wisC
- Gemiddeld CE minimaal 5,5
- Combinatiecijfer CKV, maatschappijleer & Profielwerkstuk (PWS)



SE-vakken:

Onderdelen van het combinatiecijfer:
• CKV is afgesloten in 4A
• Maatschappijleer is afgesloten in 4A
• Profielwerkstuk wordt afgesloten in 6A

Vakken met alleen een SE:
BSM & WisD

Combinatiecijfer telt ook bij overgang naar 6A mee.



“Bijzondere vakken”

Maatschappijwetenschappen
MAW start in A5. Wordt afgesloten met CE!

Invulling A+
Het A+-programma kan worden ingevuld door het volgen van een 
‘extra extra vak’ (Spaans / filosofie) of door een programma van 
Pre-U op de UT.



Overgangsnormen 
vwo Bovenbouw

Overgang 5A naar 6A
Bevorderen
• Geen onvoldoendes; of
• één onvoldoende niet lager dan een 5; of
• één onvoldoende niet lager dan een 4, voor vakken anders dan netl, entl, wisA/wisB/wisC en het 

gemiddelde van alle rapportcijfers is 6,0 of hoger, of
• twee onvoldoendes niet lager dan 5, waarvan maximaal één 5 voor de vakken vakken netl, entl, 

wisA/wisB/wisC en het gemiddelde van alle rapportcijfers is 6,0 of hoger
Niet bevorderd:
Doublure of gerichte bevordering:
• Meer dan drie onvoldoendes; of
• drie onvoldoendes anders dan drie maal 5 of twee maal 5 en één maal 4; of
• twee onvoldoendes bij de vakken netl, entl, wisA/wisB/wisC anders dan twee maal 5; of
• drie onvoldoendes in de vakken netl, entl, wisA/wisB/wisC.



Overgangsnormen 
vwo Bovenbouw

Overgang 5A naar 6A
Bespreken: 
Alle overige gevallen

Opmerking:
• Een leerling kan niet met een onvolledige cijferlijst over. Alle PTA/ PTO onderdelen van het betreffende leerjaar 

moeten zijn afgerond.

• Het cijfer voor een eventueel gekozen extra vak telt mee bij het totale aantal onvoldoendes en het gemiddelde van 
alle rapportcijfers.



Overgangsnormen 
vwo Bovenbouw

Overgang 5A naar 6A

Opmerking
• Het combinatiecijfer wordt bepaald uit het gemiddelde van de rapportcijfers voor de 

vakken Maatschappijleer en CKV. Het combinatiecijfer telt als één cijfer mee in de 
norm.

• Het rapportcijfer voor elk vak afzonderlijk, binnen het combinatiecijfer, mag niet lager 
zijn dan een 4, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de slaag- zakregeling. In dat 
geval moet de leerling gebruik maken van de reparatiemogelijkheid via het 
herexamen schoolexamen. In zo’n geval wordt de leerling besproken.

• Een naar het volgende leerjaar bevorderde leerling kan in een vak dat in het laatst 
voltooide leerjaar afgesloten is met een schoolexamen, een herexamen afleggen in 
de eerste periode van het volgende leerjaar, indien de leerling voor dat vak een 
eindcijfer heeft behaald lager dan 6.

• Het cijfer voor rekenen maakt geen onderdeel uit van de norm.
LET OP : Definitieve overgangsnormen per 1 oktober op de website !



Websites
facebook en twitter

https://www.facebook.com/t
wickelcollege

http://twickelcollege.nl

https://twitter.com/Twickeltwithttps://sch.somtoday.nl/

https://carmelhengelo.zportal.nl/api/v1/oauth



Jaarprogramma

• 4 periodes, met “4” toetsweken
• Iedere periode voortgangscijfers en SE-cijfers
• 10-minuten gesprekken:

• 14 en 15 december 
• 3 en 4 april

• Profielwerkstuk (2e deel van het schooljaar)

• Laatste schoolweek GEEN VRIJ !!!!



Jaarprogramma

• 14 oktober Schoolfotograaf
• 17 okt. - 21 okt. Herfstvakantie
• 27 okt. - 2 nov. Toetsweek 1
• 14 en 15 december 10-min. gesprekken
• 26 dec. - 6 jan. Kerstvakantie
• 12 jan. – 18 jan. Toetsweek 2
• 19 januari Nieuwjaarsgala
• 27 febr. -3 mrt Voorjaarsvakantie
• 15 - 21 maart Toetsweek 3
• 3 en 4 april 10-min. gesprekken
• 11 – 14 april Week van de reizen
• 24 april - 5 mei Meivakantie
• 29 juni - 5 juli Toetsweek 4
• 24 juli start Zomervakantie



Vragen?


