
Van harte welkom ouders/ verzorgers bij de 
ouderavond van 4 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 voorexamenjaar 4
• LOB leerjaar 4

• Korte kennismaking mentoren



Mentoren leerjaar 4 havo

4HF mw. M. Hendriks m.hendriks2@saenredam.nl
4HG dhr. M. Harinck m.harinck@saenredam.nl
4HI dhr. J. Bos j.bos@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
• Tussenuren en stiltelokaal/ studielokaal 

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



Belangrijke data
Vier toetsweken:
28 oktober t/m 7 november Toetsweek I
13 t/m 20 januari Toetsweek II
24 t/m 7 april Toetsweek III
28 juni t/m 5 juli Toetsweek IV

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



Schoolexamen en PTA
Toetsweken (4x)
• PTA
• Na 8 weken les: toetsweek (6 a 7 dagen)
• Maximaal 3 toetsen per dag
• Strikte regels (katern)
• Tijdverlengers
• Cijfers in magister
• Inhalen (door ziekte/quarantaine)
• Herkansen (verbeteren cijfer) 1x per toetsweek



Schoolexamen
Katern en OVO examenreglement

• Schoolexamen reglement en OVO examenreglement
• Ziekmelding: telefonisch en via e-mail
• Absentie, te laat, onregelmatigheden
• Inleveren van werkstukken, opdrachten
• Combinatiecijfer: CKV, maatschappijleer en profielwerkstuk



Profielwerkstuk
• Een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en 

vaardigheden aan de orde komen, die van betekenis zijn voor het 
desbetreffende profiel (320 uur)

• Start mei 2022
• In 5 havo verder werken
• Combinatiecijfer: CKV, maatschappijleer en profielwerkstuk



LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding)

= PTA onderdeel

Doel : goede keuze maken voor de toekomst

LOB dossier
- Qompas profielkeuze
- Verschillende opdrachten 
- Gesprekken (u, mentor, decaan) 



LOB belangrijke data
• 12 oktober en 7 december: open avond InHolland
• 13 oktober: Beroepenmarkt Het Saenredam (MBO)
• 5 november en 10 december: open dag Hogeschool van Amsterdam
• 7 februari: beroepen- en voorlichtingsavond HBO op het Blaise Pascal College 
• 14 februari: beroepen- en voorlichtingsavond WO/universiteit op het Zaanlands

Lyceum



Overgangsnormering
• 1 oktober bekend gemaakt. 



Mentoren leerjaar 4 havo

4HF m.hendriks2@saenredam.nl  lokaal 1.02
4HG m.harinck@saenredam.nl lokaal 2.13
4HI j.bos@saenredam.nl lokaal 1.03
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