
Van harte welkom ouders/ verzorgers bij de 
ouderavond van 4 mavo



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

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

Mevrouw L. Meyn l.meyn@saenredam.nl
• Examensecretaris en leerlingcoördinator

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

Mevrouw J. Houtenbos j.houtenbos@saenredam.nl



Agenda 

• Inleiding
• Informatie eindexamen 4
• LOB leerjaar 4

• Korte kennismaking mentoren



Mentoren leerjaar 4 mavo

4MA dhr. S. Luinge s.luinge@saenredam.nl
4MB mw. C. Ras c.ras@saenredam.nl
4MC mw. O. Kouznetsova o.kouznetsova@saenredam.nl
4MD dhr. R. Veldt r.veldt@saenredam.nl
4ME mw. M. Faedi m.faedi@saenredam.nl



Goed om te weten

• Mobiele telefoon: in de telefoontas tijdens de les (geluid 
uit)

• Jas en pet in kluis
• Trui/vest in kluis
• Maatwerk indien nodig 



Algemene afspraken en informatie

• E-mail
• Steunlessen: vrijdag 1e uur
• Extra uur wiskunde
• Kleinere klassen
• 7e vak is ingeroosterd (havo)
• Examenfaalangstreductie
• Stiltelokaal
• Lyceo



Belangrijke data
Drie toetsweken:
28 oktober t/m 8 november Toetsweek I
13 t/m  20 januari Toetsweek II
24 t/m 31 maart Toetsweek III

29 november Mentorspreekmiddag/-avond
9 februari Vakdocentenmiddag/-avond
11 - 26 mei Centraal Examen, 1e tijdvak
14 juni Examenuitslag, 1e tijdvak
19 t/m 22 juni Herexamen in 1 vak, 2e tijdvak
30 juni Examenuitslag, 2e tijdvak
6 juli Diploma-uitreiking (in de middag)



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



Schoolexamen
Examenkatern en OVO examenreglement

• Schoolexamen reglement  en OVO examenreglement
• Ziekmelding: telefonisch én via e-mail
• Absentie, te laat, onregelmatigheden
• Inleveren van werkstukken, opdrachten
• Vakken zonder CE: Maatschappijleer, Kunstvakken 1 (CKV), LO
• Profielwerkstuk
• Eindcijfer SE in april
• Planning en oefening examens



Centraal Examen CE
CE  examens in mei (1e tijdvak)
• 6 of 7 vakken 

CPE Tekenen (april)
• Opdracht voor 12 klokuren
• Cijfer CE wordt gemiddelde van CE en CPE

Drama
• Eindvoorstelling

Herexamen in één vak: 19-22 juni 2023



Geslaagd als:
1) het rekenkundig gemiddelde cijfer van CE een 5,5 of hoger is
2) het eindcijfer voor Nederlands een 5 of hoger is
3) Maatschappijleer telt mee in de slaag/zak regeling. Er is geen CE voor maatschappijleer.
3) - al je eindcijfers een 6 of hoger zijn

- je een 5 hebt en de rest 6 of hoger
- je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger
- je 2 keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger
-geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is

Verder: profielwerkstuk, LOB-dossier, CKV (uit leerjaar 3) en LO voldoende afgesloten
NB. De waardering van het profielwerkstuk wordt vermeld op de cijferlijst



Voorbeeld cijfer berekening
Berekening eindcijfer:
Cijfer SE en CE wordt gemiddeld

Voorbeeld: SE Nederlands 7,2
CE Nederlands 5,7
Eindcijfer Nederlands 12,9 : 2 = 6,4



LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding)

= PTA onderdeel

Doel : goede keuze maken voor de toekomst

Profielwerkstuk presentatie 
-verschillende opdrachten 
-gesprekken (u, mentor, decaan) 



LOB belangrijke data

13 oktober              Beroepenmarkt Saenredam (PTA)
3-4 november Leerlingbezoekdagen

Vanaf oktober Open dagen MBO’s
-Oriëntatiedagen/meeloopdagen/proefstuderen

- Open dagen kalender



MBO
Aanmelden vanaf oktober en VOOR 1 maart  (toelatingsrecht=keuzerecht).
Sommige opleidingen beperkt aantal plaatsen!

HAVO
Aanmelden vanaf eind januari d.m.v. formulier, maart retour bij mentor.
Havo wens? Ook inschrijven MBO.



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



Mentoren leerjaar 4 mavo

4MA s.luinge@saenredam.nl lokaal 1.07
4MB c.ras@saenredam.nl lokaal 1.01
4MC o.kouznetsova@saenredam.nl lokaal 1.05
4MD r.veldt@saenredam.nl lokaal 0.01
4ME m.faedi@saenredam.nl lokaal 0.02
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