OUDERAVOND
4e klas Mavo

MENTOR
Naam persoonlijke mentor: XXXXXXX

Vak: XXXXXXX

E-mailadres: XXX@lyceumypenburg.nl

Andere belangrijke personen
Rector: Mevr. R. van Meeteren
Conrectoren: Mevr. M. Luijten en Mevr. B. Stoffele
Afdelingsleider mavo: Mevr. P. Molegraaf
Vervangend afdelingsleider en decaan: Mevr. H. Mollee

Verzuim coördinator mevrouw M. Destilo
Remedial teacher: begeleiders van leerlingen met dyslexie, reken- en
leerproblemen. Mevr. Van Staveren en mevr. Van der Ende
Zorgcoördinator: begeleider van leerlingen met sociaal-emotionele
problemen: Mevr. L. Springeling

mentor


Aanspreekpunt voor
leerling en ouders









XXX@lyceumypenburg.nl





Resultaten
Absenties
Signalering problemen
Overleg met afdelingsleider
Rapport gesprekken (indien
nodig) na eerste
Schoolexamenweek samen
met leerling en ouder(s)
Begeleiding activiteiten, etc.

Wat kunt u doen?










Resultaten, absentie en huiswerk volgen via Magister
Helpen bij het plannen van huiswerk (agenda bekijken)
Overhoren, stimuleren, luisterend oor
Op de hoogte zijn van slagingsregels, activiteiten en
schoolkeuze na klas 4 en in gesprek gaan
Evt. kiezen voor huiswerkbegeleiding na school (Z-tje)
Contact opnemen met de mentor bij zorgen
Bijbaantjes? Beschikbaarheid tussen 8.00 en 16.30 uur

Schoolzaken




Website: www.lyceumypenburg.nl voor informatie per
afdeling, foto’s, mededelingen , brieven per afdeling bij
downloads, de jaaragenda met o.a. het vakantierooster, PTA
boekjes, schoolexamenreglement bij downloads, data
eindexamen, etc.
Het is heel belangrijk dat we uw goede emailadres en
telefoonnummer hebben. ALLE post gaat via de mail. U kunt
het zelf wijzigen in Magister (zie bij downloads op de website
hoe dat moet) of evt. per mail doorgeven aan onze
administratie.

Schoolzaken




Roosterwijzigingen via Zermelo. Let op: de ZermeloApp voor
mobiele telefoons en tablets is niet altijd “real time”: de
leerling moet zelf steeds even verversen
Magister: voor het huiswerk, registratie van te laat/ huiswerk
vergeten/ boeken vergeten /uitsturen. (U heeft een inlogcode
en uw kind ook!). Verder kunnen ze hun digitale materiaal per
vak vinden op de ELO in Magister.

Schoolzaken




Ziekmelding: dagelijks tussen 7:30 – 8:00 uur telefonisch
doorgeven en vooral HEEL noodzakelijk bij een toets van het
schoolexamen of het eindexamen (anders vervalt het recht op
inhalen). 070-4132050
Afspraken bij specialist, dokter, orthodontist, etc.  briefje
inleveren bij conciërges. Briefjes te downloaden via de
website. Let op: zo min mogelijk afspraken maken tijdens
toetsmomenten en zeker niet in schoolexamenweken of tijdens
centraal eindexamen.

Schoolzaken






Proefwerk gemist door ziekte o.i.d.? De leerling haalt een
aanvraagformulier voor inhaaltoets bij de teamleider, laat dit door ouders
ondertekenen en ontvangt datum voor en VERPLICHT inhaalmoment op een
vrijdag het 9e uur.
Verlof voor een hele dag of meer: altijd via de afdelingsleider (MLG) met
een schriftelijke verlofaanvraag (te vinden bij downloads op de website).
Ook hier weer: let op data eindexamens en schoolexamenweken
Verwijderingen zijn te zien in Magister (U): mentor of afdelingsleider neemt
contact op vanaf 4 x verwijderd (gesprek op school)

Schoolzaken




Te laat: melden bij conciërge. 3 x te laat: 3 x eerder
melden bij conciërge. 6 x te laat : ouders ontvangen een
brief en leerling komt een hele week eerder melden.9 x te
laat: leerplichtmelding + brief naar ouders ; 12 x te laat :
oproep bij leerplicht.
Missen wij uw kind in de les dan wordt u gebeld. Wanneer
het verzuim ongeoorloofd is (spijbelen), dan haalt het kind
het uur dubbel in. De verzuim coördinator, mevrouw Destilo
maakt afspraken met uw kind en zet dat in Magister.

Vakkenpakket klas 4


6 examenvakken (verplichte vakken en
profielkeuzevakken)



7e vak Mijleer wordt door profielwerkstuk afgesloten



Lo is een handelingsdeel (wordt in januari afgesloten)



Leerlingen met havo wens hebben een extra vak

Anders in klas 4








Het is het 2e jaar van het examentraject (begon in klas 3)
SE=schoolexamens (2 schoolexamenweken en overige
toetsen het hele jaar door)
CE=centraal examen (landelijk in mei)
School Examen telt 50 % en Centraal Examen telt 50 %
In klas 3 is per vak al 30-35% van het schoolexamencijfer
behaald (dossiercijfer); in klas 4 wordt de andere 65-70
% behaald

Anders in klas 4






PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting (=omschrijving
van alle toetsstof per vak) : per 1 oktober bekend
gemaakt via downloads op onze website
Schoolexamenreglement : per 1 oktober bekend gemaakt
via downloads op onze website
Elk vak deelt studieplanners met leerlingen (plannen!)

Anders in klas 4






Positie vak rekenvaardigheden :landelijk rekenexamen moet
gemaakt zijn; mag onvoldoende zijn en heeft geen invloed op
zakken of slagen

LO2 kent alleen een schoolexamen en geen landelijk examen
Centraal Praktisch Examen voor Tekenen en Handvaardigheid
(vanaf 18 maart) , naast een centraal schriftelijk eindexamen

Anders in klas 4




Wettelijke verplichting: profielwerkstuk

Per tweetal maken de leerlingen een werkstuk passend in hun profiel (p.p.
min. 20 uur werk: aantoonbaar in bijgehouden logboek)



Begeleid door docent maatschappijleer en een vakdocent



Belangrijke data: *Kick-off 10 oktober 2018
*17 december: inleveren ruwe versie PWS
*4 februari: inleveren definitieve versie PWS
*4 maart: deadline inleveren PWS na verbeteringen



Geen voldoende voor het profielwerkstuk= geen diploma

Cijferzaken





Beoordelingen door :
Cijfers van so’s, proefwerken, opdrachten
(=verzamelcijfer) en toetsen in schoolexamenweken. Per SE week mag er 1 vak herkanst
worden
Handelingsdelen voor LO: afgerond met v of g
Profielwerkstuk telt 20% mee bij
maatschappijleer; moet minimaal een 5,5 zijn

Slaag/zakregeling
Geslaagd bij:
 gemiddelde van de Centraal Examencijfers moet minimaal 5,5 zijn

voor het vak Nederlands moet minimaal een 5 behaald zijn

1 x 5 of 2 x5 of 1 x 4 met compensatie ( minimaal 1x 7) in de afgeronde
examencijfers

alle handelingsdelen van LO, CKV en stage zijn met een voldoende afgerond

profielwerkstuk is met een voldoende afgerond

In alle overige gevallen: gezakt en dus geen diploma
Keuze bij extra vak: mee laten tellen of laten vervallen?
Op diploma staat vmbo-T (theoretische leerweg) en geen mavo

Examenperioden 2018/2019
Schoolexamenweek I : van 10 t/m 14 december 2018
1 herkansing mogelijk op 14 januari 2019
Luistervaardigheidstoetsen 23 t/m 25 januari 2019
Schoolexamenweek 2 : van 20 t/m 27 maart 2019
1 herkansing mogelijk op 9 april 2019

Centraal examen: eerste tijdvak: van 9 t/m 23 mei 2019
tweede tijdvak: van 17 t/m 20 juni 2019 ( 1 herkansing)

Andere belangrijke data:
30 januari: ouderspreekavond n.a.v. SE I
 12 juni 2019 : uitslag examen tijdvak 1
 28 juni: uitslag examen tijdvak 2
 17 juli 19.30 uur: diploma uitreiking


Overige activiteiten in klas 4


Zie jaaragenda op de website (op de bovenste balk van de
website)

*10 en 12 oktober: schoolfotograaf

* 19 oktober: Excursie Rotterdam (o.a. Maritiem Museum)
* 22-26 oktober: Herfstvakantie

* 20 december: Kerstgala
* 21 december: Kerstactiviteiten
* 30 januari: ouderavond n.a.v. resultaten SE I week

* 22 februari: excursie museum Beeld en Geluid in Hilversum

Vragenronde

