
Welkom bij de informatieavond klas 4

De presentatie start om 20:00 uur



Informatieavond

Ouder(s) en verzorger(s) klas 4

WELKOM



Voorstellen en introductie

Laura Roek, teamleider leerjaar 3 en 4 EO/ZW/GTL

Raymond de Mortier, teamleider leerjaar 3 en 4 techniek



Programma

• Nieuwe indeling ouderavonden

• Communicatie

• Samenwerking

• Schoolgids 

• Aanwezigheid 

• PTA, schoolexamens

• Gelegenheid tot het stellen van vragen



Indeling ouderavonden

• Algemene digitale informatieavond

• 27 september oudercontactavond, startgesprekken met mentor. U 

ontvangt binnenkort een uitnodiging om in te schrijven via schoolgesprek.

• 20 december oudercontactavond n.a.v. rapport 1

• 24 januari tafeltjesavond, in gesprek met de vakdocent 

• 14 maart oudercontactavond n.a.v. laatste resultaten



Communicatie

• Brieven etc. per mail 

• Nieuw mailadres? Geef dit dan door aan info@hoofdvaartcollege.nl

• Website, praktische informatie

• PTA, examenreglement, schoolvakanties etc.

• Schoolgids 

• Automatische mailtjes bij te laat en spijbelen

• Magister 

mailto:info@hoofdvaartcollege.nl


Samenwerking

Wie zijn er betrokken bij uw kind?

Mentor, leerlingcoördinator, teamleider, examensecretaris en eventueel het 

ondersteuningsteam

Leerlingcoördinator EO/ZW/GTL: mevr. Bounnaanaa

Leerlingcoördinator Techniek: meneer Diender



Samenwerking

Ontwikkeling van de leerling staat centraal

Leerling is gebaat bij:

• Goede communicatie

• Betrokkenheid school bij thuis

• Betrokkenheid ouders bij school 



Samenwerking

Waar zien we een goede samenwerking in terug?

• Korte lijnen

• Laagdrempelig contact met elkaar opnemen

• Reageren op e-mails en telefoontjes

• Vooraf informeren

• Regelmatig als ouder(s) in magister kijken



Aanwezigheid

• Ook dit jaar weer een speerpunt

• Uitgangspunt: alle leerlingen in de les

• Kan uw kind niet deelnemen aan een les, dan vooraf telefonisch de administratie 

informeren

• U krijgt per mail een bericht als er een onbekende afwezigheid is zoals te laat (TL)of 

afwezig (spijbelen)

• Verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of andere feestdag via de website

• Schoolexamens en centrale eindexamens



PTA

• PTA: programma van toetsing en afsluiting

• Per vak staat omschreven welke toets(en) en of opdrachten onderdeel zijn van het 

schoolexamen

• Alle behaalde cijfers tellen mee voor het bepalen van het schoolexamen

• Examenreglement

• Voor 1 oktober wordt het boekje per e-mail verzonden aan de ouders en de leerlingen

• Het boekje wordt een week later uitgedeeld en besproken tijdens de mentorles

• Uiteraard zijn de boekjes na 1 oktober ook terug te vinden op onze website

• De vakdocenten informeren de leerlingen over de inhoud van de eerste toetsweek



Examenreglement 

Beschikbaar vanaf 1 oktober.

Wat kunt u o.a. vinden in het examenreglement?

• Slaag-zakregeling

• Richtlijnen voor de examens

• Regels en protocollen o.a. over ziekmelden en klachten

• Communicatie



Toetsweken, belangrijke data klas 4

Datum Wat?

10/10 -14/10/2022 Toetsweek 1 

30/11 – 6/12/2022 Toetsweek 2

12/12 – 23/12/2022 Stage 

8/2 – 14/2/2023 Toetsweek 3

14 maart 2023 Vaststelling 

schoolexamencijfers



Inhalen en herkansen schoolexamens

Inhalen en herkansen vastgestelde momenten

• Leerling mist geoorloofd een schoolexamen, maakt samen met de 

vakdocent een afspraak voor één van de vastgestelde momenten

• Na elke periode mag een leerling twee behaalde resultaten herkansen

• Leerling geeft zich hiervoor op middels een formulier na overleg met de 

mentor

• Leerling mist ongeoorloofd een schoolexamen, u ontvangt als ouder een 

mail met de informatie over de procedure. De leerling haalt de toets in, 

maar ten koste van een herkansing.



Afronding

• Dinsdag 27 september startgesprekken met de mentor, leerling, ouder en/of verzorger

• Na 1 oktober alle pta-boekjes, het examenreglement en de brief met belangrijke data 

bekend

• Heeft u n.a.v. deze presentatie vragen? Ga dan naar het volgende event voor het 

stellen van vragen:

- eo/zw bij meneer Kempers

- gtl bij mevr. Bounnaanaa

- techniek bij meneer Diender



Bedankt voor uw deelname

Vragen? Ga naar de 2e link die u heeft ontvangen

Fijne avond


