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Aan de leerlingen van mavo 2 t/m 4 

  

Welkom in het nieuwe schooljaar! We verspreiden deze informatie- en studiegids onder alle leerlingen van de 

leerjaren mavo 2 t/m 4, omdat dit document belangrijke informatie bevat. 

  

We adviseren dringend deze studiegids goed te lezen en te bewaren. Het is een handig naslagwerk. 

  

Wij, de docenten, leerjaarcoördinator en teamleider van bovengenoemde leerjaren, zien het als onze 

voornaamste taak jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen en het vervolgonderwijs. 

Daarnaast hopen wij dat jullie een fijne en plezierige tijd op onze mooie school hebben. 

  

Een goede voorbereiding 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 open dagen 

op het MBO, bijvoorbeeld in het kader van je Profielwerkstuk (PWS).  

   

Naast deze studiegids kun je verdere informatie over onze school vinden in de schoolgids en op de website. Op 

onze website (www.lauwerscollege.nl) vind je de meest actuele informatie over onze school. 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 rooster, je huiswerk en je cijfers kun je via de app snel 

en makkelijk bekijken. Wij adviseren al onze leerlingen en hun ouders de app van SOMtoday te downloaden. 

  

Zowel docenten, mentoren, leerjaarcoördinator als teamleider willen voor jullie beschikbaar zijn en verwachten 

dit ook van jullie. Maak daarom geen afspraken met een werkgever vóór 16:30 uur. We gaan er met z’n 

allen een plezierig en succesvol schooljaar van maken! 

      

      

E. van der Kooi, teamleider mavo 

M. van der Hoek, leerjaarcoördinator mavo 2 t/m 4 

      

      

  

http://www.lauwerscollege.nl/
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Jaarrooster mavo 2 t/m 4                            2019-2020 

 
 
Dit jaarrooster is onder voorbehoud van eventuele aanvullingen en wijzigingen. 
 
 
Week Activiteiten/bijzonderheden 

 
35 - 26 augustus - Start schooljaar voor personeel   

- 27 augustus - Introductie (in mentorgroepen) en start lessen. 

 

36  

 

37 - 11 september - 19.30 Algemene ouderavond mavo 4 (havo 5 en vwo 6) 

 

38 - 16 september - 10.45 Opening watertappunt (voor alle leerlingen) 

- 17 september - Profielwerkstukmiddag mavo 4 

- 19 september - Schoolfotograaf 

- 20 september - Schoolfotograaf 

 

39 - 23 september – Roostervrije middag 

- 26 september - 19.30 Ouderavond mavo 3 (havo 3 en vwo 3) 

  

40 - 1 oktober - Terugkomdag schoolfotograaf absenten 

 

41 - 7 oktober - Theater Smoar mavo 3 (havo 3 en vwo 3) 

- 8 oktober - Theater Smoar mavo 3 (havo 3 en vwo 3) 

- 8 oktober - Profielwerkstukmiddag mavo 4 

- 9 oktober - 19.30 Ouderavond genotsmiddelen en cyberpesten (Jeugdteam gemeente) mavo 2      

  mavo 3 

- 10 oktober - 19.30 Ouderavond mavo 2 (havo 2 en vwo 2) 

      

42 - 17 oktober - Excursie Groninger Museum en Grid mavo 4 
- 18 oktober - Studiedag leerlingen vrij 
- 19 oktober - Herfstvakantie 
      

43 
 

- 19 tm 27 oktober - Herfstvakantie 

 

44 
 

 

 

45 
 
 
 

      

      
      
      
46 - 12 november - Studiedag leerlingen vrij 

- 14 november - Scholenmarkt Kollum mavo 4 

47 - 19 november – Roostervrije middag  

- 20 november – Roostervrije middag  

- 20 november - Ouderavond vervolgopleiding mavo 4 (havo 5 en vwo 6) 

- 21 november - Cijfers invoeren periode 1 mavo 2 en 3 
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- 22 november - Sportdag tjoekbal mavo 2 

 

48 - 26 november - Klankbordgroepen mavo 2, 3 en 4  

- 26 november - Rapportvergadering mavo 2, 3, en 4 

- 27 november – Roostervrije middag   

- 28 november - Sportdag basketbal mavo 3 

- 28 november - Rapporten uitdelen 

      
49 
 

      

      
50 - 12 december - 10-minutengesprekken 

  

51 
 

- 17 december – Roostervrije middag  
- 18 december - Goede doelenactie 
- 19 december - Kerstviering 
- 19 december - 20.00 Kerstgala 
- 20 december - Tweede tm vijfde uur les (de rest vervalt) 
      

52 - 21 december tm 5 januari - Kerstvakantie 
      

1 
 

 

 

2 - 6 januari - Eerste en tweede lesuur vrij 

- 9 januari - Studiedag leerlingen vrij 

 

3 
                                                                                                         

- 16 januari - Roostervrije middag 

- 16 januari - 19.30 Ouderavond mavo 3 (havo 3 en vwo 3) profielavond 

- 17 januari - Excursie geschiedenis Amsterdam mavo 4 

      

4 - 23 januari - Excursie Leeuwarden mavo 4 

- 24 januari - Schaatsen en zwemmen mavo 2  

 

 
 
 

5 - 27 januari - Wisseling pauzetijden (tweede halfjaar begint) 

- 28 januari - Klankbordgroepen mavo 2, 3 en 4  

- 30 januari - Sportdag floorball mavo 4 

- 30 januari - 19.30 Ouderavond opstromers mavo 4 naar havo 4 

 

6 - 3 februari - Cabaretvoorstelling Cyberpesten mavo 2 

- 4 februari - Cabaretvoorstelling Cyberpesten mavo 2 

- 4 februari - Roostervrije middag 

- 5 februari - Roostervrije middag 

- 7 februari - Roostervrije middag 

7 - 11 februari - Warme truiendag 

- 11 februari - PWS-presentatie-avond mavo 4 

 

8 - 15 tm 23 februari - Voorjaarsvakantie 

 

9 - 26 februari - Roostervrije middag 
 

10  
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- 10 maart - 18.30 Generale repetitie CULTO 

- 11 maart - CULTO-avond 

- 12 maart - Inleveren cijfers mavo 2 en 3 

- 13 maart - Lauwers College Doet mavo 2 

 

12 - 17 maart - Rapportvergadering mavo 2 en 3 

- 19 maart - Rapport uitdelen 

 

13 
 

- 23 maart - Roostervrije middag 

- 25 maart - 10- minutengesprekken 

 

14 
 

 

 

15 
 

- 7 april - Eindexamenklassen op de foto mavo 4 

- 9 april - Paasviering 

- 10 april - Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 

- 11 april - Deadline inleveren SE-cijfers mavo 4 

16 
 

- 13 april - Paasmaandag (alle leerlingen vrij) 
- 15 april - Uitreiken en check SE-kaarten mavo 4 
- 17 april – LSD 

17 - 20 april - Examentraining mavo 4 
- 20 april - Roostervrije middag 
- 23 april tm 5 mei - Meivakantie 
 

18 - 23 april tm 5 mei - Meivakantie 
- 6 mei - Examentraining mavo 4  
- 6 mei - Wijziging pauzetijden 
- 7 tm 25 mei - CE-1 mavo 4 
 

19 
 

 

 

20 
 

- 14 mei - Roostervrije middag 

 

21 
 

- 21 mei - Hemelvaartsdag alle leerlingen vrij 
- 22 mei - Alle leerlingen vrij 
 

22 - 26 mei - Organisatiedag alle leerlingen vrij 
- 27 mei - Verkeerslessen mavo 2 en 3  
- 28 mei - Verkeerslessen mavo 2 en 3 
 

23 - 1 juni - Pinkstermaandag alle leerlingen vrij 

- 2 tm 5 juni - Aansluitprogramma mavo 4 naar havo 4 

- 4 juni - Sportdag mavo 3 

- 5 tm 12 juni - Toetsweek mavo 3 

 

24 - 10 juni - Uitslag CE-1 

- 11 juni - Sportdag klas 2, reservedatum  

 

25 - 15 tm 19 juni - Stage mavo 3 

- 15 tm 18 juni - CE-2 

- 19 juni - Roostervrije middag 

 

26 - 22 tm 26 juni - Excursieweek mavo 3 
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- 22 tm 26 juni - Cultuurweek mavo 2  

- 23 juni - Inleveren cijfers mavo 2 en 3 

- 26 juni - Uitslag CE-2 

 

27 - 29 juni - Eindgesprekken stage mavo 3 

- 29 juni - Rapportvergaderingen 

- 29 juni - Diploma-uitreiking mavo 4 

- 30 juni - Boeken inleveren 

- 30 juni - Rapportvergaderingen 

- 3 juli - Rapportuitreiking mavo 2 en 3 

28  - 4 juli tm 16 augustus zomervakantie 
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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: Ben je ziek, 

maar heb je een schoolexamen (SE), dan moet dit bij de ziekmelding worden doorgegeven. Daarnaast moet er 

een schriftelijke bevestiging naar de teamleider, Dhr E. van der Kooi, worden gestuurd.  

      

Wat moet je doen wanneer je een toets hebt gemist? 

Het is natuurlijk erg vervelend wanneer je ziek bent geweest en hierdoor een toets hebt gemist. Vaak zie je in 

SOM dan het cijfer 1.1 verschijnen. Het cijfer 1.1 is een signaal cijfer, het betekent dat je deze toets nog niet 

hebt gemaakt. Je zult deze toets in moeten halen. Een toets tijdens de les inhalen vinden wij niet een goed 

idee. Je mist dan namelijk (weer) een les. Bovendien kan het zijn dat jij je door het rumoer dat bij een les hoort 

je niet goed kunt concentreren. Daarom hebben wij een speciale inhaalklas. Elke dinsdag het 7e t/m 9e lesuur 

kun je hier toetsen inhalen. Je maakt vooraf een afspraak met de docent zodat hij de toets voor je klaar kan 

leggen. Mocht je zonder geldige reden niet op de gemaakte afspraak komen opdagen, dan worden je ouders 

hier schriftelijk van op de hoogte gebracht.  

       

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 je het eerste of 

het tweede lesuur afwezig en is er geen ziekmelding ontvangen dan nemen de medewerkers van de time-out 

telefonisch contact op met je ouders / verzorgers. 

  

Ben jij iemand die wel eens te laat komt of spijbelt? Te laat komen kan natuurlijk een keer gebeuren. De eerste 

keren zal dit dan ook geen consequenties hebben. Wanneer je gespijbeld hebt, moet je sowieso twee uren 

terugkomen in de sanctieklas. De sanctieklas is elke dinsdag en vrijdag het 8e en het 9e lesuur. Leerlingen die te 

veel verzuim hebben, vervullen in deze klas hun sanctie. 

  

Wordt jouw verzuim problematisch? Dan zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar 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 stap ingelicht. Het is zo dat als je op een totaal van 3, 5, 7 en/of 9 (spijbelen + te laat) staat, er steeds 

een brief naar huis gaat om jou en je ouders hierover te informeren met daarbij een ‘uitnodiging’ voor de 

sanctieklas. 

      

      

Ondersteuning en leerlingbegeleiding      

Als het allemaal even tegenzit, dan kan het zijn dat je hulp nodig hebt. Voor hulp kun je altijd terecht bij je 

mentor. Maar soms kan het zijn dat de hulp van je mentor niet toereikend is. Onze school heeft een uitgebreid 

ondersteuningsaanbod. Of het nou gaat om leerproblemen, gedragsproblemen of sociaal emotionele 

problemen, wij kunnen jou bijna altijd verder helpen. 

In het mavo team is M. van der Hoek de contactpersoon voor het ondersteuningsteam. Je mag altijd bij hem 

binnenlopen, maar je kunt hem ook mailen voor een afspraak mvdhoek@lauwerscollege.nl. Daarnaast kun je 

via je mentor of de teamleider ook met hem in contact komen. 

 

  

  

mailto:mvdhoek@lauwerscollege.nl


8 
 
    

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 vakdocent. Zijn er overige 

klachten of vragen, dan kunnen ze daarover contact opnemen met de leerjaarcoördinator of de teamleider. 

          

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 mavo 4 
Leerlingen uit mavo 4 moeten uiterlijk 30 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 registratie 
betreffende het examen. 
      

      
      
      
 
 
 
      

II. Wat kan de decaan voor je betekenen? 

 

Samen met de mentoren zorgt de decaan voor informatie naar leerlingen 

en hun ouders/verzorgers om tot een goede profiel- en studiekeuze te 

komen. Zowel in de mentorlessen als in de decaanlessen bespreken we 

aan de hand van verschillende thema’s welke mogelijkheden de 

verschillende mbo’s hebben. Ook de mogelijkheid om na de mavo door te 

stromen naar de havo komt uitgebreid aan bod. 

      

      

      

      

      

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in mavo 1 en 2 

Tijdens de mentorles in leerjaar 1 en 2 zal de coach/mentor met de leerlingen in gesprek gaan en krijgen de 

leerlingen opdrachten voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Door zowel individuele - als 

klassikale gesprekken zullen er onderwerpen aan de orde komen waardoor de leerling inzicht krijgt waar zijn of 

haar talenten en vaardigheden liggen. Hierbij wordt de brug geslagen naar de schoolvakken; waar ben je goed 

in en waar wil je beter in worden. Informatie over profielkeuze en studiekeuze komen in leerjaar 3 en 4 aan de 

orde. 

 

 

Profielkeuze: 2 mavo 

In de tweede helft van leerjaar 2 krijgen de leerlingen informatie over de keuze voor de vakken Frans of NASK. 

Aan het eind van mavo 2 wordt er op basis van belangstelling, talent en het advies van de docenten, gekozen 

met welk van deze twee vakken in leerjaar 3 verder wordt gegaan. Natuurlijk kan er een gesprek worden 

gepland met de decaan wanneer ouders en leerlingen meer informatie willen om tot een goede keuze te komen.  

Profielkeuze: 3 mavo 

In de derde klas kiezen de leerlingen in de maand maart een profiel met daarin de vakken waarin examen zal 

worden gedaan. De profielen die kunnen worden gekozen zijn: 
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● Techniek 

● Economie 

● Zorg & Welzijn 

● Landbouw 

In een individueel gesprek gaat de decaan met iedere leerling in overleg om te bespreken welke 

vakken/profielen overeenkomen met de interesses en vaardigheden. Uiteraard wordt daarbij ook rekening 

gehouden met een mogelijke studiekeuze. 

      

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in 3 en 4 mavo 

In de derde en vierde klas krijgen de leerlingen via de digitale leeromgeving 

https://lauwerscollege.dedecaan.net/ opdrachten om inzicht te krijgen in de verschillende studierichtingen. Ook 

organiseren de decanen informatiemiddagen en -avonden voor ouders en leerlingen. Om een goed beeld te 

krijgen van de verschillende studies gaan wij met de leerlingen op bezoek bij verschillende mbo-instellingen in 

Friesland en Groningen waar zij ‘een-kijkje-in-de-keuken’ van de verschillende opleidingen. 

      
In mavo 4 ondersteunt de decaan bij de keuze voor een vervolgopleiding. Natuurlijk kunnen leerlingen maar ook 
de ouders/verzorgers met vragen bij de decaan terecht. Een afspraak is zo gemaakt  
 
 
 
 

III. Belangrijke leerjaar gebonden informatie 
 

           
 
Maatschappelijke stage & Lauwers College Doet 
Wij vinden het belangrijk dat je leert actief deel te nemen aan de maatschappij om 
hen heen. Samen met elkaar de helpende hand bieden waar dat kan. Als 
jeugdtrainer bij een sportvereniging, als oppasser in de kerk, boodschappen doen 
voor oudere mensen, vrijwilliger van de buurtvereniging, ondersteunen op een 
zorgboerderij, helpen in het dierenasiel, het kan van alles zijn. De 
maatschappelijke stage vindt plaats in de tweede en derde klas. In deze 2 
leerjaren heb je de tijd om minimaal 30 uren maatschappelijke stage te lopen. 
Hieronder valt ook het project ‘LC Doet’ in klas 2. Op deze dag ga je samen met al 
je medeleerlingen uit klas 2 een dag helpen in de buurt. Hier krijg je 6 uren stage 
voor. 
 
     
    
 
      

 

Excursie Mavo 3 
Op het Lauwers College gaan de leerlingen in het voor-examenjaar op buitenlandexcursie.  
De bestemming Londen is inmiddels een begrip, de reis voor Mavo 3 wordt al sinds het begin van deze 
eeuw georganiseerd. Honderden leerlingen hebben zich inmiddels vergaapt aan deze wereldstad, met zijn 
historische gebouwen, grote geschiedenis en multiculturele samenleving. Het gegeven dat de leerlingen in 
groepjes worden ondergebracht bij gastgezinnen maakt de ervaring van een echte buitenlandse reis  
compleet.  
We bezoeken grote musea, Science museum, Natural History museum en niet te vergeten het Imperial War 
museum, naast een bezoek aan de onvermijdelijke London Dungeon. Camden Market of een stadiontour bij 
Arsenal (of Chelsea) is een keuzemoment in de excursie. Uiteraard ontbreken een rondtour, inclusief 
Buckingham Palace en The Houses of Parliament en een rondje in de London Eye niet. 
Ook de reis is een belevenis, met de bus rijden we naar Calais, alwaar we aan boord gaan van het schip 
wat ons naar Dover brengt. Vanaf Dover toeren we met onze bus naar Canterbury, even vast de Engelse 
sfeer proeven, om daarna naar het meetingpoint in Londen te rijden voor de ontmoeting met het gastgezin, 
altijd spannend natuurlijk. Het gastgezin biedt de maaltijden aan, diner en ontbijt, de lunch krijgen de 
leerlingen s´morgens mee als ze naar het meetingpoint worden gebracht. 

https://lauwerscollege.dedecaan.net/
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Het is een compleet verzorgde excursiereis, waarbij de kosten voor de leerling goed in de gaten worden 
gehouden, iedereen moet mee kunnen! 
 

Het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) 

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

de toetsing, de weging, enz. Het PTA is te allen tijde door jezelf en je ouders in te zien via je leerlingaccount op 

de website.  

 
  

Het profielwerkstuk 

Het profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het mavo-examen. 

Het onderwerp van het profielwerkstuk moet te maken hebben met het profiel dat jij gekozen hebt. (Economie, 

Zorg en Welzijn, Landbouw of Techniek) 

  

Een profielwerkstuk is een grote opdracht waar elke leerling kan laten zien welke vaardigheden hij of zij in de 

loop van de jaren heeft opgedaan. Het  profielwerkstuk bestaat uit het doen van een onderzoek, waarbij een 

schriftelijk verslag, een presentatie en een procesverslag hoort. Het werkstuk bestaat dus uit 

verschillende onderdelen en het profielwerkstuk is eigenlijk alle losse delen bij elkaar. 

Vaak wordt het profielwerkstuk alleen gezien als een schriftelijk verslag, maar dat is dus maar één onderdeel 

ervan. Het grootste gedeelte van je profielwerkstuk ben je bezig met onderzoek doen. Een onderzoek start altijd 

met een vraag. Je wilt weten waarom iets op die manier gebeurt. Je onderzoek begint daarom altijd met een 

onderwerp en een hoofdvraag. Daarna kun je op verschillende manieren onderzoek doen. Ten eerste doe je 

altijd een literatuuronderzoek en ten tweede doe je ook nog een actief onderzoek. Een literatuuronderzoek doen 

is het raadplegen van allerlei bronnen en daar schriftelijk een verslag van maken. In dit schriftelijk verslag 

worden de onderzoeksvragen beantwoord. De bronnen hoeven niet alleen literatuur te zijn. Je zou ook aan 

documentaires, folders en films kunnen denken. Uiteindelijk wordt het profielwerkstuk gepresenteerd op een 

speciale presentatieavond. Alle ouders ontvangen een uitnodiging voor deze avond.  

        

De rekentoets VO 

De centrale rekentoets is vanaf het schooljaar 2019-2020 definitief afgeschaft en er komt ook geen cijfer van de 

rekentoets meer op de de cijferlijst te staan.  

 

Examendossier 
Tot je examendossier behoren o.a. overzichten van de door 
jou behaalde cijfers, de literatuurdossiers, de schrijfdossiers 
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.       
 

      

 

 

 

 

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 examenreglement heel goed door 
te lezen, dan kom je niet voor eventuele verrassingen te staan. 
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Voor aanvang van de examens ontvang je nog de nodige informatie m.b.t. het examenreglement van de 

examensecretaris.  

      

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

      
 
Ruimte voor aantekeningen 


