
Voorlichting 4 havo 
2021-2022



Tweede Fase klas 4 en 5

• Magister 
• SE en toetsrooster:

SE-cijfer telt mee voor overgang en examen
toets telt mee voor overgang

• PTA + Examenreglement (website)
• SE + CE (=schoolexamen + centraal examen)
• PED’S + HED’S (praktische opdrachten en 

handelingsdelen)



Tweede Fase klas 4 en 5

• PWS (profielwerkstuk)
• Steunlessen > per keer inschrijven
• LOB (loopbaanoriëntatie): wat doen na de 

havo?
• Bu > o.a. begeleiding mentor



Programma van toetsing en afsluiting 
(PTA)

Spoorboekje 2e fase (= klas 4 & 5) > 
alleen Schoolexamens en opdrachten 
die meetellen voor het examencijfer!

Handelingsdelen, wegingen, 
examencijfers, examenstof



maatschappijleer



https://emelwerda.schoo
lwiki.nl/docs/voorlichting
-pta-2021



Examenreglement
• Schoolexamen
• Centraal examen (in 2022)
• Slaag-/zakregeling
• Herkansingen:
 twee in klas 4h (keuze toets of SE)
 herkansing SE > in sept klas 5h
 in 5H: na elke SE week 1 herkansing
(totaal 3)



CKV en maatschappijleer
• Vakken worden dit schooljaar afgerond > 

zijn de eerste examencijfers

• Opdrachten CKV = examens!

• CKV, maatschappijleer en 
profielwerkstuk = combinatiecijfer bij 
examencijfers (1 cijfer op eindlijst)



Profielwerkstuk (pws)
start in 4 havo, doorloop in 5 havo: 
• in groepjes van 3 leerlingen
• 80 uur per leerling
• Onderwerp behoort bij vak, dat leerling

volgt
• Presentatie 
• zitten blijven > gewoon doorgaan



BSM
• Weinig schriftelijke toetsen 
• Beoordeling op grond van vaardigheden, 

inzet etc.
• Ook bij blessures aanwezig zijn



Verlofaanvraag

 Via verzuim@emelwerda.nl
 controle
 niet tijdens SE’s (ook

mondelinge toetsen) 



Ouderavond 4 Havo

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

door de decaan

D.J.van Dijk





Waar gaan we het over hebben?

• waar staan we nu?
• waarom is kiezen (opleiding) zo

moeilijk?
• wat is LOB?
• wat is de rol van U, als ouder?
• wat doen wij op school?



Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

kind     

ouders school



Waar staan we nu?    Finetuning
• voorprofileren aan het einde van de derde klas 
• 6 weken ervaringen opgedaan in deze cursus
• tot december wisselen van vak/profiel  

 ander vak inhalen
• extra vak tot 1 oktober nog laten vallen, 

daarna vasthouden tot steeds na een toetsweek
• na herfstvakantie: start LOB



Waarom is het kiezen van 
een vervolgopleiding zo moeilijk?

• keuzemoment komt (te) vroeg,
• het aantal opleidingen is groot,
• voldoende zelfkennis ontbreekt
• en hoe moet je beginnen?
 leerling gaat uitstellen!

Wij (ouders en school) gaan helpen!



Wat is LOB?

• Loopbaan
• Oriëntatie: leerling zelf
• Begeleiding:  mentor, decaan      

en ouders

Doel: planmatig kiezen



Wat is uw taak als ouder?
• bewust maken van de keuzetaak
• belangstelling tonen
• enthousiasmeren
• als taxi fungeren (Open Dagen)
• positief blijven                   2021

• agenda                 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TAJE7f3OYIyUrM&tbnid=Oyh-3LXumVtoQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_9693554_funny-taxi.html&ei=Ys94Ut7UKsGn0QW-84DwBw&bvm=bv.55980276,d.d2k&psig=AFQjCNGqXFiZZdEbE2mF7W5SxcH0Y5BeYg&ust=1383735176000534


LOB-programma 4 Havo

• Onderwijsbeurs op vr. 1 oktober
• Digitale methode Qompas
• Terugkomdag op vr. 26-11-2021
• Online HBO-oriëntatieavond (met   

ouders), op wo. 8-12-2021
• Bezoek (online) open dag(en), met   

ouders, verspreid over het jaar
• Eventueel al een meeloopdag
• Evaluatiegesprekken, met de mentor



Contact

• Email: d.vandijk@emelwerda.nl
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