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Aan de leerlingen van havo 2 t/m 5 en vwo 2 t/m 6, 

 
Welkom in het nieuwe schooljaar! 

We verspreiden deze informatie- en studiegids onder alle leerlingen van de leerjaren havo 2 t/m 5 en 

vwo 2 t/m 6, omdat dit document belangrijke informatie bevat. 

 

We adviseren deze studiegids goed te lezen en te bewaren. Het is een handig naslag-

werk. 

 

Wij, de docenten, leerjaarcoördinatoren en teamleiders van bovengenoemde leerjaren, zien het als 

onze voornaamste taak jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen en het vervolg-

onderwijs. Vanaf klas 4 zit je in de tweede fase en werk je aan je schoolexamen. Een goede voor-

bereiding op het vervolgonderwijs is meer dan alleen goed presteren voor je vakken en met goede 

cijfers je eindexamen afronden. 

Wij vinden een brede vorming belangrijk. Daarom besteden wij ook aandacht aan loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding. (LOB) en culturele activiteiten en stellen we jullie in de gelegenheid deel te nemen 

aan werkbezoeken op hogescholen, bijvoorbeeld in het kader van je PWS. 

    

In deze informatiegids staat in hoofdstuk 1 algemene informatie voor havo 2 t/m 5 en vwo 2 t/m 6 en 

vanaf hoofdstuk 2 specifieke informatie voor havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. Verdere informatie over 

de school kun je vinden in de schoolgids en op de website. Op onze website (www.lauwerscollege.nl) 

vind je de meest actuele informatie over onder meer roosterwijzigingen of de jaaragenda. Ook de 

diverse overgangsnormen en zak/slaagregelingen worden op de website vermeld. Deze normen en 

regelingen zullen de mentoren tijdens het schooljaar met jullie doornemen. 

We communiceren daarnaast ook veel via SOMtoday. Je kunt je berichten van SOMtoday automatisch 

laten doorsturen naar je hotmail of gmail. Je bent dan altijd op de hoogte. Doen!   

 

Zowel docenten, mentoren, leerjaarcoördinatoren als teamleiders willen voor jullie beschikbaar zijn en 

verwachten dit ook van jullie. Maak daarom geen afspraken met een werkgever vóór 16:30 uur.  

 

Laten we er met z’n allen een plezierig en succesvol schooljaar van maken! 

 

Namens alle docenten, 

 

Dhr. P.G. de Boer, leerjaarcoördinator en ondersteuningsfunctionaris havo 2-3              

Mevr. J. Kamp, leerjaarcoördinator en ondersteuningsfunctionaris vwo 2-3 

Dhr. A.G. Damstra,  leerjaarcoördinator havo 4 en ondersteuningsfunctionaris havo 4-5   

Dhr. H.J. Mulder, leerjaarcoördinator havo 5  

Mevr. R. Leenstra, leerjaarcoördinator en ondersteuningsfunctionaris vwo 4-5-6  

Mevr. L. Brouwer,  teamleider havo     

Mevr. W. Donker, teamleider vwo 

 

 

http://www.lauwerscollege.nl/
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Jaarrooster havo 2 t/m 5 en vwo 2 t/m 6                     2019-2020 

 
 
Week Activiteiten/bijzonderheden 

 

35 - 26 augustus  - Start schooljaar voor het personeel         

- 27 augustus  - Introductie (voor H4-H5-V4-V5-V6 in mentorgroepen) en start lessen. 

 

36 

 

- 3 september   - H4-V4 Introbijeenkomst LOB (tijdens deel sbl-uur) 

- 3 september   - H5 14.00-16.00 uur  PWS startmiddag 

 

37 - 10 september - 11.55 Voorlichting buitenlandexcursies H4-V5 (tijdens deel sbl-uur) 

- 11 september - 19.30 Algemene ouderavond H5-V6 

 

38 - 17 september - H5-V6 Introbijeenkomst LOB (tijdens deel sbl-uur) 

- 17 september - 14.00-16.00 H5 PWS-bijeenkomst 

- 19 september - Schoolfotograaf 

- 20 september - Schoolfotograaf 

- 20 september - H5-V6 PWS: inleveren definitieve Plan van Aanpak (fase 1) 

 

39 - 23 september - Halfuurslessen  

- 26 september - 19.30 Algemene ouderavond H3-V3 

 

40 - 1 oktober - Terugkomdag absenten schoolfotograaf   

- 2 oktober - 19.30 Algemene ouderavond H4-V4 

 

41 - 7 oktober - Theater Smoar H3     

- 8 oktober - Theater Smoar H3    

- 10 oktober - 19.30 Algemene ouderavond H2-V2 

 

42 - 15 oktober - 14-16.00 H5  PWS-bijeenkomst 

- 18 oktober - Studiedag personeel (lesvrij voor leerlingen) 

 

43 Herfstvakantie 

 

44 

 

- 29 oktober - 8.00 Excursie tehatex H5-V6 

- 29 oktober - Theater Smoar H3 

- 30 oktober - Scholierensymposium vwo 

- 30 oktober - Studievoorlichting Friesland H4-V4 (provinciale beroepenvoorlichting) 

- 31 oktober - Studievoorlichting Friesland H4-V4 (provinciale beroepenvoorlichting) 

- 1 november - Campus Fryslân (voor V4-V5) 

 

45 

 

 

 

- 4 t/m 11 november - H4-H5-V4-V5-V6    SE-WEEK 1 

- 8 november - Einde periode 1 H4-H5-V4-V5-V6 

- 8 november - Voorlichtingsdag RUG (V5-V6) 

- 9 november - Open Dag Hanzehogeschool 

 

 
 



3 
 

46 - 11 november - Start periode 2 voor H4-H5-V4-V5-V6 

- 12 november - Organisatiedag personeel - leerlingen vrij 

- 15 november - 12.00 H5-V6 PWS: informatiefase → schrijfplan inleveren (fase 2) 

- 16 november - 23.55 Deadline cijfers inleveren periode 1 H4-H5-V4-V5-V6 

 

47 - 19 november - Halfuurslessen + aansluitend rapportvergaderingen V4-V5-V6 

- 19 november - V5 - toneelstuk Shakespeare  

- 20 november - Halfuurslessen + aansluitend rapportvergaderingen H4-H5  

- 20 november - Ouderavond vervolgopleidingen (ouders H5-V6) 

- 21 november - 23.00 deadline invoeren cijfers leerjaren 2 en 3 

- 22 november - 8.00 Deadline eventuele vakwissel H4-V4 

- 22 november - Sportdag klas 2 (tjoekbal) 

- 22 november - Voorlichtingsdag ouders aspirantstudenten (V5-V6) 

 

48 - 25 november - 14.00 Herkansingen SE-week 1 voor H4-H5-V4-V5-V6 

- 26 november - Klankbordgroepen (bijeenkomst tijdens deel sbl-uur) 

- 26 november - 13.00 Rapportvergaderingen leerjaren 2 en 3 

- 26 november - CKV doorloopvoorstelling V5 

- 27 november - Halfuurslessen 

- 27 november - Franse filmmiddag V4-V5-V6 

- 28 november - Sportdag leerjaar 3 (basketbal) 

- 28 november - Rapportuitreikingen 

 

49 

 

 

50 - 10 december - V2 Excursie Bremen 

- 10 december - 16.00-18.30 Kerstmarkt (in Grijpskerk) 

- 12 december - Oliebollenactie klas 3 

- 12 december - 16.00 Ouderspreekmiddag/avond (10 minutengesprekken) 

- 13 december - Oliebollenactie klas 3 

 

51 

 

- 17 december - Halfuurlessen 

- 18 december - Goede doelen-actie 

- 19 december - Kerstvieringen  

- 19 december - 20.00 Kerstgala 

- 20 december - 9.00 Kerstvolleybal bovenbouw 

- 20 december - 12.45 Einde lessen 

 

52 Kerstvakantie 

 

1 Kerstvakantie 

 

2 

 

- 6 januari - 8.30 Nieuwjaarsontbijt personeel (lessen starten vanaf 3e uur) 

- 9 januari - Studiedag personeel (lesvrij voor leerlingen) 

- 10 januari - H5-V6 PWS Inleveren ‘klad’-PWS (fase 3) 

 

 
 
 



4 
 

3 - 15 januari - 16.00-20.30 Open dag 

- 16 januari - Halfuurlessen 

- 16 januari - Ouderavond H3-V3 (extra ouderavond i.v.m. profielkeuze) 
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- 20 t/m 27 januari - H4-H5-V4-V5-V6   SE-WEEK 2   

- 22 januari - Wegwijsdag havo 3 

- 24 januari - Schaatsen en zwemmen klas 1 en 2 

- 24 januari - Einde periode 2 voor H4-H5-V4-V5-V6 

 

5 

 

- 27 januari - Start 2e halfjaar 

- 27 januari - Start periode 3 H4-H5-V4-V5-V6 

- 28 januari - Klankbordgroepen 

- 28 januari - 14.00-16.00 Generale repetitie CKV-voorstelling V5 

- 28 januari - 19.00 CKV-voorstelling V5 

- 29 januari - V5 huiswerk- en toetsvrij 

- 30 januari - Sportdag leerjaar 4 (floorball) 

- 30 januari - Ouderavond (i.v.m. overstap mavo 4 → havo 4) 

- 31 januari - Open Dag RUG 

- 1 februari - 23.55 Cijfers SE-week 2 inleveren H4-H5-V4-V5-V6 (door docenten) 

 

6 - 3 februari - Cabaret over internetpesten (leerjaar 2)  

- 3 februari - 14.00 Herkansingen SE-week 2 voor H4-H5-V4-V5-V6 

- 4 februari - Halfuurslessen + aansluitend rapportvergaderingen H4-H5 

- 4 februari - Cabaret over internetpesten (leerjaar 2) 

- 4 februari - 19.00 Vakkenmarkt H3-V3 

- 5 februari - Halfuurslessen + aansluitend rapportvergaderingen V4-V5-V6 

- 7 februari - Halfuurslessen 

 

7 

 

- 12 februari - 12.00 Voorlichting mavo 4 voor overstap naar havo 4 

- 13 februari - Beroependag H3  

- 14 februari - Beroependag V3 

- 14 februari - H5 Inleveren definitieve PWS (fase 4) 

 

8 Voorjaarsvakantie 

 

9 - 25 februari - 12.00-13.00 Voorlichting Socrates Society (genodigde examenleerlingen) 

- 26 februari - Halfuurslessen 

- 29 februari - Open Dag Hanzehogeschool 

 

10 - 5 maart - 19.30 Presentatie-avond PWS H5-V6 (fase 5) 

 

11 

 

- 10 maart - 18.30-21.30 Generale CULTO 

- 11 maart - CULTO-avond 

- 12 maart - Einde periode 2 leerjaar 2 en 3 

- 12 maart - 23.00 Deadline inleveren cijfers klas 1 t/m 3 (door docenten) 

- 13 maart - Lauwers College Doet (voor leerjaar 2) 
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12 

 

- 17 maart - 14.00 Rapportvergaderingen H2-H3-V2-V3 

- 17 maart - 19.30 Presentaties excursies H4-V5  

- 19 maart - Rapportuitreikingen leerjaren 1 t/m 3 

- 19 maart - 19.30 OMT H4-H5-V4-V5-V6 

- 20 maart - American Drama V4-V5-V6 

 

13 

 

- 23 maart - Halfuurslessen 

- 25 maart - 16.00 Ouderspreekmiddag/-avond (10 minutengesprekken) 

- 26 maart - Circus BSM H5 

- 26 maart - Definitieve profielkeuze H3-V3 

- 27 maart - H4-H5-V4-V5-V6 SE-week 3 (t/m 3 april) 

 

14 

 

- 30 maart t/m 3 april - H4-H5-V4-V5-V6  SE-week 3 

- 3 april - Open Dag Hanzehogeschool 

 

15 

 

- 6 april - H5 BSM excursie Bottrop 

- 6 april - Einde periode 3 H4-H5-V4-V5-V6 

- 7 april - Examenfoto H5-V6 

- 8 april - HanzeXperience H4 

- 8 april - 14.00 Inhaaltoetsen SE-week 3 voor H5-V6 (geen herkansingen!) 

- 9 april - Paasvieringen 

- 11 april - 23.00 Deadline inleveren definitieve SE-cijfers H5-V6 (door docenten) 

 

16 

 

- 14 april - Centrale examentrainingen H5 

- 14 april - 12.00-14.45 Capaciteitenspel V5 

- 15 april - Centrale examentrainingen H5 (8.30 uitreiken + check SE-kaarten H5-V6) 

- 15 april - 14.00 Herkansingen SE-week 3 H4-V4-V5 

- 16 april - Centrale examentrainingen H5 

- 17 april - LSD 

- 18 april - Bachelor Open Dag Rug 

 

17 

 

- 20 april - Halfuurslessen 

- 22 april - 20.00 Deadline inleveren cijfers H4-V4-V5 (door docenten) 

- 23 april - Start meivakantie 

 

18 Meivakantie 

 

19 - Meivakantie t/m dinsdag 5 mei 

- 7 mei - Start CE - tijdvak 1 

 

20 

 

- 12 mei - 14.00 Rapportvergaderingen H4-V4-V5 

- 14 mei - Halfuurslessen 

 

21 - 18 mei - H3 Theater Smoar 

- 19 mei - H3 Theater Smoar  

- 19 mei - Excursie bevo H4-V4-V5 

- 20 mei - Oriëntatiedag HBO H4-V4 (keuze-activiteit) 

- 21/22 mei - Geen les (Hemelvaartsweekend) 
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22 

 

- 26 mei - Organisatiedag personeel -  (leerlingen vrij)  

- 26 mei - Verkeerslessen klas 2 en 3 

- 27 mei - Verkeerslessen klas 2 en 3 

- 28 mei - 20.15 Shakespeare play performed as opera (voor V5)  

 

23 - 1 juni - Pinkstermaandag (lesvrij) 

- 2 t/m 5 juni - Aansluitprogramma mavo 4 → havo 4 

- 3 juni - Onderzoeksmiddag aan de RUG (voor V5)    

- 4 juni - Sportdag leerjaar 3   

- 5 juni - H4-V4-V5  SE-week 4  en toetsweek H3-V3 (t/m 12 juni) 

 

24 

 

- 8 t/m 12  juni - H4-V4-V5 SE-week 4 en toetsweek H3-V3  

- 10 juni - Uitslag CE 

- 11 juni - Sportdag klas 2 (reservedatum 18 juni) 

- 14 juni - Sportdag klas 3 

 

25 - 15 juni - Inhaalmoment SE-week 4 H4-V4-V5 en toetsweek H3-V3   

- 15 juni - Start CE 2e tijdvak (herkansingen)  

- 19 juni – Halfuurslessen  

 

26 - 22 t/m 26/27 juni - Excursieweek H4V5, cultuurweek leerjaren 1 t/m 3 

- 23 juni - 23.59 Inleveren cijfers H2-H3-H4-V2-V3-V4-V5 (door docenten)   

- 26 juni - Uitslag CE 2e tijdvak 

 

27 - 29 juni - Rapportvergaderingen  

- 30 juni - Rapportvergaderingen 

- 30 juni - Boeken inleveren 

- 1 juli - 16.00 Diploma-uitreiking V6, 19.30 diploma-uitreiking H5 

- 2 juli - Personeelsuitje 

- 3 juli - 9.00 Rapportuitreikingen 

 

28 Start zomervakantie 

 

 
 
Dit jaarrooster is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen!  
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I. Algemene zaken 
 
Wat moet je doen als je ziek bent? 

Ouders melden dit voor 8.00 uur telefonisch aan de school (0511-542415). Word je op school ziek, 

dan meld je dat bij Time-out. Voordat je naar huis mag, wordt er eerst contact met thuis opgenomen. 

Belangrijk: betreft het een ziektemelding in een SE-week van de tweede fase, dan moeten je ouders 

deze melding direct na de SE-week schriftelijk bevestigen bij de teamleider. 

 

Waar moet je naar toe als je vrij (verlof) wilt vragen? 

Soms zijn er bijzondere gelegenheden waarvoor verlof wordt aangevraagd. Dat kan bij de teamleider, 

minimaal een week van te voren. Alleen in die gevallen waar het om extra vakantieverlof gaat (lang 

weekend, eerder op vakantie etc.) graag acht weken van te voren dit schriftelijk aanvragen bij de 

teamleider. Deze hanteert de leerplichtwet bij de behandelingen van de verzoeken. 

 

Wat gebeurt er als je regelmatig te laat komt of zomaar wegblijft bij de lessen? 

Dagelijks wordt er gecontroleerd of leerlingen te laat komen of ongeoorloofd afwezig zijn. Ben jij 

iemand die wel eens spijbelt of te laat komt? Doe je dit regelmatig, dan zijn wij verplicht de leer-

plichtambtenaar in te schakelen. Dit gebeurt na 10 keer (te laat- en spijbelmeldingen worden bij 

elkaar opgeteld). Uiteraard worden jij en je ouders voortijdig over deze stappen ingelicht. 

Let op: als je gespijbeld hebt, moet je sowieso twee uren terugkomen in de zogenaamde sanctieklas. 

Daarnaast is het zo dat als je op een totaal van 3, 5, 7 en/of 9 (spijbelen + te laat) staat, er ook 

steeds een brief naar huis gaat met daarbij een ‘uitnodiging’ voor de sanctieklas.  

 

Zorg en leerlingbegeleiding 

Als het allemaal even tegenzit, dan kan het zijn dat je (extra) hulp nodig hebt. Die hulp kunnen wij in 

veel gevallen bieden. Daarbij kan het gaan om leerproblemen of sociaal-emotionele problemen. Op 

pagina 1 van deze studiegids kun je lezen, wie de zogenaamde ondersteuningsfunctionarissen zijn 

binnen de leerjaren havo 2 t/m 5 en vwo 2 t/m 6.  Via je mentor of de teamleider kun je met hen in 

contact komen. 

 

Waar kunnen je ouders heen als ze een vraag of een klacht hebben? 

De mentor is de belangrijkste schakel tussen  school en ouders.  Als het gaat over je leerprestaties of 

zaken als de  onderlinge sfeer in de klas dan is de mentor het aangewezen  ‘loket’.  Zijn er vragen die 

met een bepaald vak te  maken  hebben,  dan kunnen je ouders direct contact opnemen met de vak-

docent. Zijn er overige klachten of vragen, dan kunnen  ze daarover contact  opnemen met de team-

leider. 

Ben je 18 jaar of ouder? 

Je bent voor de wet handelingsbekwaam en mag zelf handelend optreden, bijvoorbeeld bij het aan-

vragen van verlof of het afmelden wegens ziekte. Ook zul jij - officieel gezien - je ouders vanaf je 

achttiende toestemming moeten geven de cijfers te bekijken in SOM. Daar waar in de tekst ‘ouders’ 

staat, mag je je eigen naam invullen. Maak wijs gebruik van bovenstaande, bij andere vermoedens 

gaan we in gesprek en ondertekenen we het zogenaamde ‘18-jarigencontract’.  
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Wat kunnen de decanen voor je betekenen? 

In leerjaar 3 zullen de decanen voorlichting en advies geven bij het kiezen van een profiel. In de 

leerjaren daarna kun je bij hen terecht als je eventueel van vak of profiel wilt veranderen. Als je in de 

examenklas zit, ondersteunt de decaan je bij de keuze voor een vervolgopleiding. Natuurlijk kunnen 

ook je ouders met vragen bij hem terecht. Een afspraak is zo gemaakt. De decanen zijn dhr.  

B. Kingma (voor havo) en mevr. C. van der Meer (vwo). 

 

Verandering van profiel of vak in havo 4 of vwo 4 

Mocht na periode 1 blijken dat je niet het juiste profiel of vak hebt gekozen, dan krijg je het advies 

dat profiel of vak te nemen waarvan de docenten denken dat het jou een grotere kans op succes zal 

geven. Wil je zelf je profiel of vak veranderen, dan is het volgende van belang om te weten: 

 er gaat altijd overleg met je ouders, de mentor en de decaan aan vooraf; 

 je dient je keuze goed te motiveren; 

 verandering moet mogelijk zijn binnen het geldende rooster.  

Als aan bovenstaande punten is voldaan, kan in het leerjaar havo 4 of vwo 4 binnen een week na het 

bekend worden van de cijfers van de eerste SE-week van profiel/vak gewisseld worden. Na deze 

datum is wisseling van profiel of vak niet meer mogelijk! 

 
Schoolregels 

Op de website van het Lauwers College staan de 

‘Schoolregels’ vermeld. In het Leerlingenstatuut 

zijn de rechten en plichten van de leerling 

opgenomen. 

  

Uittreksel basisregistratie havo 5/vwo 6  

Leerlingen uit havo 5 en vwo 6 moeten uiterlijk 

vrijdag 27 september 2019 een kopie van hun 

ID-kaart of paspoort of een uittreksel uit de 

basisregistratie van de gemeente inleveren op de 

administratie. Dit  is nodig voor de juiste regis-

tratie betreffende het examen. 

 

Havo 3/vwo 3 

Het  derde leerjaar staat in het teken van de profielkeuze. In april kies je de vakken waarin je over 

een aantal jaren eindexamen doet. De decaan heeft de regie over dit keuzeproces en je mentor is 

hierbij intensief betrokken. Een aanzienlijk deel van de mentorlessen zal worden besteed aan de 

voorbereiding op deze profielkeuze. In de loop van februari/maart geven alle docenten hun advies of 

het vak dat zij geven voor jou haalbaar is in de bovenbouw. Natuurlijk zullen ook je ouders bij dit 

keuzeproces betrokken worden, onder meer via de ouderavonden. 
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II. Planning en PTA’s 

In de bovenbouw ontvang je voor de meeste vakken een (digitale) planner. De planner geeft je een 

overzicht van de lessen gedurende een bepaalde periode. Per les, per week of per periode en soms 

per schooljaar wordt beschreven welke stof er wordt behandeld.  Bovendien kun je in de planner 

lezen wat er van jou (tijdens een les, een week, een periode of een jaar) wordt verwacht. In de 

planner worden ook de toetsen aangegeven.  

Het werken volgens zo’n planner houdt in, dat wanneer een docent niet aanwezig is, jouw aandeel in 

de les gewoon door kan gaan. Hiervoor staan de studielokalen, de mediatheek, de studietafels en 

eventueel de zitkuil tot je beschikking.  

Op de leswijzer kan ook vermeld staan hoe de diverse cijfers tot stand komen en hoe het overgangs-

cijfer berekend wordt. 

 
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt voor elk vak een beschrijving gegeven van 

de lesstof, de toetsing, de weging, enz. Er wordt geen papieren versie van het PTA verstrekt, maar 

het is te allen tijde door jezelf en je ouders in te zien via je leerlingaccount op de website.  

 
www.lauwerscollege.nl 

↓ 
Leerlingen (log in met  je leerlingnummer en wachtwoord) 

↓ 
Algemene downloads 

↓ 

Examen/PTA’s 
 
 
Tip: print alle PTA’s van jouw (examen)vakken uit en bewaar ze in een snelhechter. 
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III. Toetsing  
 
 

Er zijn vier SE-weken per jaar voor havo 4 en vwo 4-5 en drie SE-weken voor havo 5 en vwo 6. 

Soms, om roostertechnische redenen, kan door de roostermaker een toets buiten een SE-week 

geplaatst worden. Voor havo 3 en vwo 3 geldt, dat er aan het einde van het schooljaar een 

toetsweek plaatsvindt. 

 

Behalve de toetsen in de drie, respectievelijk vier SE-weken kunnen docenten eventueel ook tussen-

tijds toetsen. Daarbij worden de volgende soorten toetsen onderscheiden: 

 

1. Leertoets:  

 - het moment van afname staat in het PTA vermeld; 

 - de leertoets telt mee voor de overgang en/of voor het SE; 

 - het gewicht van de toets is van tevoren bekend. 

  

2. Controletoets: 

 - hieronder vallen alle overige toetsvormen (voortgangscontroletoets, so-tje, huiswerkcontrole,   

             toetsing van een vaardigheid enz.); 

 - de controletoetsen tellen niet mee voor het SE, maar uitsluitend voor de overgang.  

 

Voor de tussentijdse toetsing geldt het volgende: 

1.  Je hebt in principe maximaal één leertoets per dag.  

2. Elk vak kan in principe per periode maximaal één leertoets afnemen. Bij enkele vakken kan  

     hiervan afgeweken worden. 

3. In de week voorafgaand aan een SE-week worden geen leertoetsen afgenomen. 

     

 
3. Herkansingen  

De kijk/luistertoetsen, de leestoetsen en de mondelinge toetsen van de moderne vreemde talen en 

literatuuronderdelen kunnen niet herkanst worden. 

 

Kijk in het PTA van het betreffende vak welke toetsen herkanst kunnen worden. 

 
Voor het herkansen van toetsen geldt het volgende: 

a. Havo 4 en vwo 4-5: alleen voor de toetsen die gemaakt worden in de SE-weken 1, 2 en 3 geldt  

een herkansingsregeling.  

Havo 5 en vwo 6: alleen voor de toetsen die gemaakt worden in de SE-weken 1 en 2 geldt  een 

herkansingsregeling.  

b. Twee à drie weken na een SE-week is er een herkansingsmoment (of inhaalmoment).  

c. Je kunt per periode maximaal één toets uit een SE-week herkansen.  

d. Voor een herkansing moet je je (digitaal) aanmelden. Hiervoor ontvang je een bericht in SOM. 

Wees alert en let hierbij altijd op de aangegeven deadline. Te laat aanmelden 

betekent, dat je recht op de herkansing komt te vervallen! 
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e. Je mag tijdens het schooljaar maar één keer herkansen voor een bepaald vak.  

Voorbeeld: na SE-week 1 maak je een herkansing voor wiskunde. Je kunt na de volgende SE-

weken dan tijdens het lopende schooljaar niet nog een keer voor wiskunde herkansen. 

f. Is het cijfer dat behaald wordt tijdens de herkansing hoger dan het cijfer, dat behaald werd tijdens  

    de SE-week, dan vervalt het cijfer uit de SE-week. Met andere woorden: het hoogste cijfer telt! 

 
 
4. Inhaaltoetsen 

a. Bij een gemiste toets (met geldige reden en schriftelijke verklaring van ouders) in een SE-week  

    wordt in eerste instantie in SOM een asterix (*) ingevoerd. Nadat de toets is ingehaald, wordt de 

    asterix vervangen door het nieuwe cijfer. Zo is duidelijk zichtbaar voor welke toetsen je nog een  

    inhaalafspraak moet maken. 

b. Eventuele afwezigheid van leerlingen tijdens een SE-week wordt in kaart gebracht door de 

     leerjaarcoördinatoren. 

c.  In tegenstelling tot de herkansingen, hoef je je voor een inhaaltoets (of inhaaltoetsen) niet aan 

     te melden; de leerjaarcoördinator bespreekt met jou voor welk(e) vak(ken) jij op het vaste her- 

     kansings/inhaalmoment een of twee toetsen gaat inhalen. 

 

 

Met betrekking tot herkansingen en inhaaltoetsen uit de SE-week is verder het volgende 

van belang om te weten: 

 

 Als je tijdens een SE-week één SE hebt gemist, dien je dit SE in te halen tijdens het officiële     

herkansings/inhaalmoment (zie artikel 3b op de vorige pagina). 

 Als je tijdens een SE-week één SE hebt gemist, dan behoud je het recht om daarnaast ook 

nog een SE uit de SE-week te herkansen. In dit geval moet je zowel de gemiste toets als de 

toets die je wilt herkansen op het officiële herkansings/inhaalmoment maken. 

 Als je tijdens een SE-week twee SE’s hebt gemist, dien je beide gemiste toetsen te maken (in 

te halen) op het officiële herkansings/inhaalmoment. Je kunt dan niet meer voor een vak 

herkansen! 

 Als je tijdens een SE-week drie of meer SE’s hebt gemist, dien je twee van de gemiste 

toetsen in te halen op het officiële herkansings/inhaalmoment. De andere gemiste toets(en) 

moet(en) op een ander moment, ná het officiële herkansings/inhaalmoment, ingehaald 

worden. Welke SE’s in deze situatie wanneer ingehaald worden, wordt in overleg bepaald. De 

leerjaarcoördinator neemt hierover contact op met zowel de leerling als de betreffende 

vakdocenten. 

 Kortom: zodra je tijdens een SE-week twee of meer SE’s gemist hebt, is er voor jou geen 

mogelijkheid meer voor een herkansing voor de betreffende periode! 

 

 Als je tijdens het officiële herkansings/inhaalmoment niet aanwezig bent (met een geldige 

reden), moet je - als het een herkansing - betreft zelf, binnen drie werkdagen, een 

nieuwe afspraak maken met de betreffende vakdocent(en). Doe je dit niet, dan vervalt 

alsnog je recht op herkansing. Gaat het om een inhaaltoets, dan zal de leerjaarcoördinator 

contact met je opnemen. 
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5. Praktische opdrachten 
 
Voor het inleveren van praktische opdrachten (PO’s) wordt een deadline vastgesteld. Deze datum 

staat in de planner van het betreffende vak en in Somtoday, waar de deadlines voor alle vakken nog 

eens overzichtelijk vermeld staan.  

Lever je de PO meer dan een week voor deze datum in, complimenten! Beoordeelt de docent het 

werk als voldoende, dan kan meteen tot de definitieve becijfering overgegaan worden. Bij de 

beoordeling ‘onvoldoende’ kan de docent je nog aanwijzingen geven hoe je het resultaat zou kunnen 

verbeteren. Maak hier vooral gebruik van! En wel vóór de deadline natuurlijk. 

Lever je de PO op de datum van de deadline in, dan is de beoordeling van de PO meteen definitief.  

 

Let op: een docent kan jou vragen om een PO (ook) digitaal aan te leveren! 

 

! Tip: Zorg dat je zelf een kopie van het gemaakte werk opslaat, mocht het onverhoopt zoek raken.  
 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN: 
 
Gemiste (leer)toetsen en opdrachten moeten vóór het einde van de betreffende periode ingehaald 

zijn. De datum van het herkansingsmoment geldt als het officiële einde van een periode. 

 
 
 

6. Handelingsdelen 
 
Onderdelen die behoren tot het zogenaamde ‘handelingsdeel’ worden niet met een cijfer afgesloten. 

Handelingsdelen moeten door de docent als authentiek en als voldoende of goed worden beoordeeld 

voor ze deel uit kunnen maken van het examendossier. 

Opdrachten van het handelingsdeel die als ‘onvoldoende’ worden beoordeeld, moet je overdoen, tot 

de opdracht als ‘voldoende’ wordt beoordeeld. In je lesplanner en in SOMtoday staat de inleverdatum 

vermeld. Bij het niet op tijd inleveren of als je werk onvoldoende is, moet je dagelijks tot 16.30 uur 

op school blijven werken, totdat het betreffende handelingsdeel naar behoren is afgerond. Dat is te 

voorkomen toch? 

 

Voor het vak LO geldt, dat elk handelingsdeel met  een voldoende moet worden afgesloten. Het 

initiatief voor het inhalen van een onvoldoende handelingsdeel ligt bij jou. Om aan het Centraal 

Examen mee te kunnen doen, moet je het vak LO (alle handelingsdelen) afgesloten hebben met 

‘voldoende’ of ‘goed’. 

Tip: Zorg dat je zelf een kopie van het gemaakte werk opslaat, mocht het onverhoopt zoek raken.  
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7. Het combinatiecijfer 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 maakt het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) 

deel uit van het combinatiecijfer. Voor de havo 5-leerlingen geldt, dat het combinatiecijfer gevormd 

zal worden door het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de vakken CKV en maatschappijleer 

(havo 4) en het afgeronde cijfer van het profielwerkstuk (havo 5).  

Voor de vwo 6-leerlingen (atheneum) geldt, dat het combinatiecijfer het gemiddelde is van de 

afgeronde  eindcijfers van maatschappijleer (vwo 4), CKV (vwo 4 en 5) en het profielwerkstuk  

(vwo 6). 

Voor de gymnasiumleerlingen geldt, dat het cijfer voor KCV (Klassieke en Culturele Vorming) wordt 

opgenomen in het cijfer van Grieks en/of Latijn. 

 

 

8. Profielwerkstuk (PWS)  
 
Het Profielwerkstuk vormt de “meesterproef” in de examenklas om de vaardigheden en de kennis van 

een of twee vakken uit het profiel toe te passen. Succes met het vinden van een inspirerend 

onderwerp binnen en/of buiten de school! Denk aan je eigen interesses, je vervolgopleiding 

(misschien mag je daar al het een en ander onderzoeken) of aantrekkelijke beroepen waarbinnen je 

je PWS kunt uitvoeren.  

Het Profielwerkstuk (PWS) is een vast onderdeel van het examendossier waarbij een zelfstandig 

onderzoek wordt verricht. Het hele proces wordt in vijf fasen verdeeld, die ieder afzonderlijk voor of 

op een vastgestelde datum (deadline) worden afgerond en beoordeeld. Dit proces in fasen wordt 

bijgehouden in het PWS-logboek. Het PWS is een open opdracht waarbij je samen met een andere 

leerling een PWS-groepje (van twee of drie leerlingen) vormt, zelf (samen) een onderwerp bedenkt 

en ook zelf (samen) een begeleider kiest en vraagt. De begeleider is bij voorkeur een van jouw/jullie 

profielvakdocenten. Deze bepaalt ook of het onderwerp goedgekeurd wordt. Hij bespreekt met jullie 

het Plan van Aanpak, beoordeelt de verschillende fasen en bespreekt met jullie op welke manier het 

PWS gepresenteerd gaat worden. De vijf fasen van het PWS tref je op de volgende  pagina aan. Voor 

de verschillende data en deadlines voor het PWS, zie het jaarrooster aan het begin van deze 

studiegids! 
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Fase 
 

Omschrijving: 

De oriëntatie- en keuzefase 

 

 

Op dinsdag 3 september vindt voor alle havo 5-leerlingen een 

PWS-startmiddag plaats. Hier krijgen alle havo 5-leerlingen het 

PWS-boekje. Aan het eind van deze middag moet het inschrijf-

formulier ingeleverd worden bij de heer Kingma (PWS-coördinator 

havo 5). Het concept voor het PWS wordt besproken met de PWS-

begeleider. 

 

1. Het plan van aanpak  

    (fase 1, weging: 5) 

 

Definitieve afronding van het plan van aanpak met je PWS-

begeleider.  

2. De informatiefase 

    (fase 2, weging: 10) 

 

 

De informatiefase wordt ook wel schrijffase genoemd. In deze fase 

komt alle informatie op papier en krijgt het PWS echt gestalte!  

3. De schrijffase 

    (fase 3, weging: 25) 

 

PWS inleveren in “kladversie” + logboek.  

4. De presentatiefase 

    (fase 4, weging: 50) 

 

Inleveren definitieve versie PWS + logboek. 

Het is zeer verstandig om (ruim) voor de deadline een concept van 

het definitieve PWS eerst te tonen aan en te bespreken met de 

PWS-begeleider! 

 

5. PWS-presentatieavond 

    (fase 5, weging: 10) 

 

Deze avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en 

eindigt om ca. 21.30 uur. 

 
 

Bij de beoordeling van het PWS spelen zowel 

het proces, dat vastgelegd wordt in het 

logboek, als het uiteindelijke product en de 

presentatie een rol. Voor de verschillende 

PWS-fasen wordt een weging toegekend, 

zodat ook op de verschillende cijferlijsten de 

voortgang van het PWS tot uitdrukking komt. 

Het uiteindelijke cijfer voor het PWS is een 

onderdeel van het zogenaamde combinatie-

cijfer. Dit combinatiecijfer wordt op je uitein-

delijke cijferlijst vermeld. Info m.b.t. de tot- 

standkoming van dit cijfer volgt via de 

mentor. 
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9. De rekentoets VO 
  

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn er geen landelijke rekenexamens meer. Voor de  

havo 4- en havo 5-leerlingen houdt dit in, dat er geen rekenlessen zullen worden aangeboden. Er 

volgen waarschijnlijk nog wel nadere richtlijnen over het facultatief aanbieden van rekenlessen aan 

havo 5-leerlingen met het profiel CM. 

Voor de vwo-afdeling geldt, dat iedere leerling een rekentoets dient af te leggen (inspanningsver-

plichting). Het eindcijfer van de rekentoets telt echter niet mee voor het behalen van je vwo-diploma. 

 
 
10. Examendossier 
 
Tot je examendossier behoren o.a. overzichten van de door jou behaalde cijfers, de literatuur-

dossiers, de schrijf- en toekomstdossiers en het PWS. De docent bespreekt de gemaakte toetsen en 

opdrachten met je en bewaart van elke leerling tot en met het CE alle gemaakte SE-toetsen en 

opdrachten, evenals de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen.  

Alle dossiers (dus ook het PWS) worden door jezelf  bijgehouden en bewaard. Indien je één of meer 

nog te beoordelen dossieropdrachten niet kan overleggen, worden deze onderdelen als niet voltooid 

beschouwd. De betrokken docenten leggen hun beoordeling schriftelijk vast.   
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10. Het examenreglement 
 
Het examenreglement is vanzelfsprekend een uitermate belangrijk document. Op de website van de 

school tref je dit document aan. We raden jullie aan de artikelen en mededelingen uit het examen-

reglement heel goed door te lezen, met name de artikelen over onregelmatigheden/fraude tijdens 

SE’s of het CE (daaronder valt ook plagiaat), dan kom je niet voor eventuele verrassingen te staan. 

Voor aanvang van de examens ontvang je nog de nodige informatie m.b.t. het examenreglement van 

de examensecretaris.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


