
Van harte welkom ouders/ verzorgers bij de 
ouderavond van 3 havo



Even voorstellen……..
• Afdelingsleider Bovenbouw mavo/havo

Mevrouw M.P. Honingh m.honingh@saenredam.nl
• Decaan

Mevrouw G. Troiani g.troiani@saenredam.nl
• Examensecretaris en leerlingcoördinator

Mevrouw Y.C. de Rooij yderooij@saenredam.nl
• Leerlingcoördinator

Mevrouw J. Houtenbos j.houtenbos@saenredam.nl



Agenda 

• Inleiding
• Informatie leerjaar 3
• LOB leerjaar 3
• Schoolreis

• Korte kennismaking mentoren



Mentoren leerjaar 3 havo

3HE dhr. K. Besuijen k.besuijen@saenredam.nl
3HF dhr. T. van der Meulen t.vandermeulen@saenredam.nl



Goed om te weten

• Mobiele telefoon: in de telefoontas tijdens de 
les 

• Jas en pet in kluis
• Trui/vest in kluis



Algemene afspraken en informatie

• E-mail

Lyceo :
Vestigingscoördinator : Monica Lauritano
• Telefoonnummer : 071 7900040
• Email : monica.lauritano@lyceo.nl



Belangrijke data
Vier toetsweken:
28 oktober t/m 4 november Toetsweek I
13 t/m  20 januari Toetsweek II
24 t/m 31 maart Toetsweek III
28 juni t/m 5 juli Toetsweek IV

29 november Mentorspreekmiddag/-avond
9 februari Vakdocentenmiddag/-avond



PTO
Toetsweken (4x)
• PTO 
• Na 8 weken les: toetsweek (6 dagen)
• Maximaal 3 toetsen per dag
• Buiten de toetsweken ook cijfers voor praktische opdrachten
• Tijdverlengers
• Cijfers in magister
• Inhalen (door ziekte/quarantaine)
• Herkansen (verbeteren cijfer) 2x per toetsweek



Overgangsnormering
• Kernvakken:

Nederlands – Engels – wiskunde 

• 3 mogelijkheden:
bevordering naar 4 havo
bevordering naar 4 mavo
bevordering naar 3 mavo



Alles voldoende Bevorderd
1x5 Bevorderd
2x5 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0
3x5 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0
1x4 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0
1x5 en 1x4 Bevorderd, mits de leerling een gemiddelde heeft van 6,0

In de vakken die de leerlingen in 4 havo zal volgen, mag maximaal (2x5) of (1x4) behaald 
zijn. 

2x5 en 1x4 Bespreking
3x5 Bespreking
1x3 Bespreking
1x3 en 1x5 Bespreking
2x4 Bespreking

In alle andere situaties is de leerling niet bevorderd.

Overgangsnormering

Binnen de in het vakkenpakket gekozen kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde, 
is ten hoogst 1x5 toegestaan. Indien aan deze bepaling niet is voldaan, 
wordt de leerling niet bevorderd. 

Voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis,
Frans, Duits, economie, natuurkunde, scheikunde geldt het volgende: 



LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding)

• Doel : goede keuze maken voor de toekomst
• Qompas profielkeuze
• Verschillende opdrachten 
• Gesprekken (u, mentor, decaan) 



LOB belangrijke data

13 oktober              Beroepenmarkt Saenredam 
15 november Voorlichting profielkeuze

week 9 januari voorlopige profielkeuze
week 6 maart definitieve profielkeuze



Mentoren leerjaar 3 havo

3HE k.besuijen@saenredam.nl lokaal 0.01
3HF t.vandermeulen@saenredam.nl lokaal 0.02
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