
Ouderavond Havo 4/5

maandag 12 september

Welkom! 



Programma

19.30 – 19.45 uur 
algemeen deel 

19.45 - 20.30 uur 
contact met de mentor 



Mentor/coach H4

Tessa van Leeuwen

Jop van der Kuil

Ulrike Lesniewski

Martin Krist

Sharon Cahn

Monique van Heumen

Micheal Brink 

Ronald Losekoot



Joost Kerkvliet

Arjo Klein

Joop van Lonkhuyzen

Ellen Rood

Nora Risseeuw

Bart de Wolf
Benjamin Kaper

Mentor/coach H5



volgende afspraak

Havo-diploma uitreiking - 11 juli 2023

Havo 4 proclamatie – 20 juli 2023



studielasturen (3200 uren in de havo bovenbouw!)

- werken thuis/in de les 
- mediatheek 
- examentrainingen
- studielokaal ma-vr 14.15-17.15 uur

plannen is en blijft belangrijk!

studeren



belangrijke bronnen

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
&

Examenreglement

Jaarlijks voor 1 oktober bekend op www.sanctamaria.nl 



- examenreglement: regels en plichten 
SE & CE 

- Magister: rooster, cijfers, absentie

belangrijke bronnen



slaag/zakregeling 2022-2023

uitslagbepaling art 5.2 examenreglement



5.2 SLAAG / ZAKREGELING 

De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd 

indien: 

- alle eindcijfers 6 of hoger zijn, 

- voor één vak eindcijfer 5, en de andere vakken eindcijfer 6 of hoger zijn 

- voor één vak eindcijfer 4, de andere vakken 6 of hoger zijn en het 

gemiddelde voor alle vakken 6,0 of hoger is 

- voor twee vakken eindcijfer 5 of één 5 en één 4, de andere vakken 6 of 

hoger en het gemiddelde van alle cijfers minstens 6,0 is 

- de leerling gemiddeld een voldoende heeft voor de vakken op het 

Centraal Examen (5,5 = 6) 

- De leerling maximaal één 5 als eindcijfer (gemiddelde van SE en CE) 

heeft gescoord voor de kernvakken. 

H5 samenvatting slaag/zakregeling



De kernvakken voor havo en vwo zijn wiskunde (niet zijnde wis. D), 

Engels en Nederlands. 

Het combinatiecijfer wordt berekend door de op de cijferlijst vermelde 

afgeronde eindcijfers (in gehele getallen) te middelen en af te ronden 

waarbij het eindcijfer van géén van de onderdelen/vakken lager mag zijn 

dan een 4. 

Het vak lichamelijke opvoeding moet zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of 

‘goed’ zowel op havo als vwo. 



H5 samenvatting slaag/zakregeling:

-Kernvakkenregeling: 
Ne-En-Wi maximaal 1x cijfer 5
-CE gemiddeld 5,5 of hoger
-LO voldoende afgerond
-Verder: alles voldoende of

1 x 5, rest voldoende of
1 x 4, 1 x 4 + 1 x 5, 2 x 5: gemiddelde 6,0 dus 

compensatie nodig!

Tip: Werk aan compensatiepunten voor het 
combinatiecijfer; het PWS! 



* Open Dagen - Meeloopdagen – Proefstuderen
* Qompas opdrachten

o.a. aandacht voor studiefinanciering /DUO
*  Top 3 – waar sta je? 
*  voorlopige studiekeuze 

…. en gesprekken met ouders, vrienden, 
mentoren en/of decaan, mevr. Hollemans

LOB activiteiten 



* Aanmelding kan vanaf 1 oktober  www.studielink.nl

* Aanmelden gebeurt met eigen DigiD. 

* De aanmelding kan gewijzigd worden. 

* Je moet je in ieder geval vòòr 1 mei voor een 

studie hebben aangemeld.

* Soms moet je je ook direct aanmelden bij de 

universiteit of hogeschool. Check ALTIJD ook 

betreffende opleiding.

aanmelding vervolgstudie

http://www.studielink.nl/


fixus-studie & decentrale 
selectie

aanmelden

Vanaf 1 oktober kun je je via Studielink aanmelden.

deadline aanmelden

Vòòr 15 januari moet je je hebben aangemeld.

plan B

Bedenk een alternatief voor als je niet wordt 

toegelaten.



Bedankt voor uw 
aandacht!

b.kaper@sanctamaria.nl 



H5 ment 1  J. Kerkvliet  

Lok 1.23

H5 ment 2  A. Klein  

Lok 1.24

H5 ment 3  J. v Lonkhuyzen 

Lok 1.25

H5 ment 4  E. Rood 

Lok 1.26

H5 ment 5  N. Risseeuw

Lok 1.40

H5 ment 6   B. de Wolf

Lok 1.41

H4 ment 1  T. v Leeuwen

Lok 2.21

H4 ment 2  J. vd Kuil

Lok 2.22

H4 ment 3  U. Lesniewski

Lok 2.23

H4 ment 4  M. Krist

Lok 2.24

H4 ment 5  S. Cahn

Lok 2.25

H4 ment 6   M. v Heumen

Lok 2.26

H4 ment 7  M. Brink

Lok 2.27

H4 ment 8 R. Losekoot

Lok 2.28

Gesprek mentor


