
Welkom 

ouderavond 6 vwo



-voorstellen 
-begeleiding
-Magister en communicatie
-schoolregels
-jaaroverzicht 
-examenreglement en PTA
-profielwerkstuk (PWS)

onderwerpen:



Naam: 

e-mail
@sanctamaria.nl

Voorstellen:



1. Hoe zijn de reacties van uw zoon/dochter op de eerste 
schoolweken?

2. Hoe staat uw zoon/dochter tegenover het examenjaar? 
(planning, motivatie, spanningen, enz.)

3. Hoe gaat het tot nu toe met het huiswerk en heeft u nog 
een rol hierin en zo ja, welke?

4. Hebt u suggesties voor de school die een positieve 
bijdrage kunnen hebben voor dit examenjaar?

eerste reacties:



-tot aan toetsweek 2
1x per week mentoruur:

-startgesprekjes met leerlingen
-resultaat en feedbackgesprekjes 
-klassikale voorlichting  
-studiekeuzebegeleiding        

-na toetsweek 2
Individuele begeleiding   

mentorbegeleiding:



-inzage cijfers 
-inzage absentie
-leerling 18+ geeft toestemming meekijken middels een 
vinkje in Magister 

Magister en communicatie:

verzoek om controle telefoon- en mailadressen



-jaarlaag specifieke informatie staat op 
website onder actueel, jaaragenda vwo 6

-indeling roostering SE-weken:
indeling  SE-weken tijdige vermelding op  de  
website bij roosters 

-plannen is en blijft belangrijk!!     

jaaroverzicht:



-huisregels staan in schoolgids en in het lokaal

-protocollen, regels, rechten en plichten op 
onze website (inloggen) en deels in 
examenreglement (gericht SE en CE)

-absentie:
-ziek melden door ouders telefonisch of via 
Magister, ook bij 18+! 
Bij SE-weken dagelijks, voor 10.00 uur

schoolregels:



-NPO Sancta-moment (wekelijks)

-weekendtrainingen Studielokaal (voorafgaand aan SE-
weken)

-examentrainingen extern

Ondersteuning:



-één of meerdere grote vakken
-PWS maakt leerling samen met een andere leerling 
-beoordeling per individu
-80 uur per leerling
-cijfer onderdeel combinatiecijfer (MA/CKV/PWS)
-belangrijke data:

-21 december concept inleveren 
-20 januari feedback verwerken 
-2 februari PWS inleveren
-7 maart PWS presentatie

profielwerkstuk:



-beschikbaar voor school tot 16.30 uur
-prioriteiten stellen/ balans vinden
-baantjes beperken

-tijdverlenging i.v.m. dyslexie of 
dyscalculie, voorlichting aan leerlingen over extra 
hulpmiddelen en faciliteiten bij SE en CE 

-studiekeuze en de rol die ouders daarbij kunnen spelen

En verder:



Watersportreis 21-23 september 2022

De leerlingen van 6 vwo gaan woensdag 21 t/m vrijdag 23 september op reis. 
Vertrek op woensdag om 10.00 uur en aankomst vrijdag om 17.00 uur 
Op de andere schooldagen worden nulmetingen voor de talen gedaan 
en is er een PWS werkdagdeel ingepland.

Waar gaan we naar toe?
Per bus reizen we naar watersportcentrum ’t Garijp    
t String 7, 8511 AB in Goingarijp, Friesland.
We overnachten in een kampeerboerderij, waarin de slaapkamers, 
eetkamers en verblijfsruimte gelegen zijn.

Wie gaan er mee?
De reis wordt begeleid door de mentoren van 5 havo en 6 vwo. 
Ook gaan er nog enkele andere medewerkers mee.
6 vwo:  Martin Nauta, Kim Kaspers, Reinout Nederlof, Marlien Koekkoek, Else Laret, 
Delphine le Penven, Marieke Winkel, Sjak van de Louw, Jessica de Graaf 



Waar slapen we?
we overnachten in het watersportcentrum in kamers met 6 - 12 bedden. 
Vooraf zullen we een indeling gaan maken. 

Wat gaan we doen? 
Overdag is er een nautisch programma o.a. zeilen, suppen, surfen, 
kanovaren, sloepvaren, kameleon eiland,
’s avonds kan je relaxen en is er ook een kort activiteitenprogramma. In 

de boerderij is een muziekinstallatie aanwezig.



papieren:
-ID kaart
-
verzekeringsbewijs
-pinpas
-pen en papier

verzorging:
toiletspullen
handdoeken
zonnebrandcrème
anti muggen spray
lenzen, bril o.i.d.
Medicijnen
toiletrol

slaapspullen:
kussensloop
slaapzak
lakenzak

kleding:
zwemkleding
regenkleding
kleding voor alle 
weerstypen
extra kleding
extra schoenen
slippers
zonnebril
petje o.i.d.
waterschoentjes

extra:
spelletje voor in de 
avonduren
muziekinstrument

bagage:
Geen koffer, maar 
een tas



Regels en afspraken:

We gaan er uiteraard een leuke en gezellige reis van maken, dat gaat zeker lukken als 
iedereen zich aan de regels en afspraken houdt. 

-Op reis gelden dezelfde regels als op school.
-Gedraag je en houd rekening met anderen.
-In de nacht is het stil, zodat iedereen kan slapen.
-Maak geen ongewenste filmpjes en foto’s van elkaar: schending van privacy is 
strafbaar. 
-Bij negatief gedrag is het reisprotocol van Sancta is van toepassing:
• Leerlingen die alcohol of drugs gebruiken en/of in bezit hebben, worden naar huis 

gestuurd. Reiskosten voor eigen rekening of laten ophalen door de ouders. Neem 

dit dus niet mee, dan kom je ook niet in de verleiding en blijft het voor iedereen 

gezellig!

• Bij andere onregelmatigheden geldt een escalatieladder; je ontvangt een 

waarschuwing en belt je ouders op, bij een 3e waarschuwing word je weggestuurd.



Vragen?

Dank voor uw aanwezigheid en belangstelling!



Bedankt voor uw aandacht! 



-artikel 2.10 examenreglement: afwezigheid

-inhaaldatum gemiste SE’s na toetsweek 2 & 3

- 2 herkansingen na periode 2, 1 na periode 3

examenreglement:



-het PTA (programma van toetsing en afsluiting)   
staat voor 1 oktober op website bij info per leerjaar

-per vak omschreven welke stof wanneer wordt 
getoetst

-per vak aangegeven of SE herkansbaar is of niet

PTA:



Onderstaande dia’s geven extra 
informatie over:

-herkansingen, 
-wat te doen bij te laat
-het combinatiecijfer
-onregelmatigheden 
-de slaag/zakregeling
-de rekentoets



-recht op 3 herkansingen ongeacht het vak (mits 
herkansbaar)

-2x na periode 2, 1x na periode 3

-maximaal 2 toetsen van 1 vak herkansen

-geen recht op inhalen voor PO/luistertoetsen.

examenreglement:



Art 2.1.7 voor te laat komen.

Artikel 4.5 en volgenden voor 
onregelmatigheden.

SE-weken:



-Maatschappijleer  33,3% 
-CKV                           33,3% 
-Profielwerkstuk     33,3% 

minimale eis per onderdeel van het  combinatiecijfer: 
tenminste een cijfer 4 

afronding: 5,5 wordt 6 en     5,45 wordt 5

Combinatiecijfer:



-gebruik van ongeoorloofde hulpmiddelen
-onredelijk gedrag
-niet of te laat inleveren van examenwerk
-plagiaat
-gebruik Typ-Ex
-gebruik telefoons of smartwatch
-fotograferen van opgaven/uitwerkingen

onregelmatigheden:



Kandidaat is geslaagd indien aan de onderstaande 4 voorwaarden wordt voldaan:

1. alle eindcijfers* 6 of hoger zijn
of voor één vak eindcijfer 5, andere vakken 6 of hoger
of voor één vak eindcijfer 4, andere vakken 6 of hoger en 
gemiddelde voor alle vakken 6,0 of hoger
of 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.

2. het gemiddelde van de CE-vakken 5,5 of hoger is.
3. er maximaal één 5 zit in de eindcijfers van de vakken 

Nederland, Engels en wiskunde en de rekentoets .
4. Het vak LO moet met een voldoende zijn afgesloten.
*Eindcijfer = gemiddelde SE en CE

slaag/zakregeling:


