
ouderavond
leerjaar 4
10 oktober 2019

ouderavond leerjaar 4



Met de mentoren mee!
Mevrouw Schmidt, lokaal 41 

Mevrouw Kendall, lok. 41

Mevr. Serraarens + men. Van Rijn, lok. 42

Mevrouw Bosveld, lok. 3 

Meneer Kurpershoek, lok. 3

Meneer van Roon, lok 32

4A

4B

4C

4D

4E

4F



Onderwerpen

• Stage

• PTA/ Examens

• Vervolgopleiding /Loopbaan

• Mentorzaken 

• Leerlingbegeleiding



Communicatie

Absentie, cijfers en huiswerk, berichten, rooster

Ouder-app van Somtoday of in de portal via de 

pc



Communicatie 2 
Somtoday-app menu 

(onderaan):

- Rooster

- Huiswerk

- Cijfers

- Vakken

- Meer      => afwezigheid

berichten

voorkeuren



Buitenlandse reis?

Zondag 31 mei t/m vrijdag  5 juni 2020 

Kosten: € 385,00

Strookje inleveren bij meneer Van Rijn!!!

Leerlingen kunnen mee als de gehele reis is betaald 

vóór 31 december.

De nota wordt volgende week naar u verstuurd.



Leerplicht

Mevrouw Kroon, afdeling leerplicht gemeente Rotterdam

Samenwerking!

aanwezigheidsoverzicht / te laat komen / meldingen

16 uur in 4 weken afwezig

12x te laat en 17x te laat

In bijzondere gevallen

In de ouder-app kunt u de aan- en afwezigheid volgen of 

in de Portal (via de website van school).



Huiswerk

• Alle klassen krijgen huiswerk.

• Dit is niet alleen leerwerk voor een toets.

• Ook maakwerk

• Huiswerk is te vinden in de Ouder-app van 

Somtoday => aangevinkt betekent: gemaakt! (of 

in de portal via de website van school).



OPP
• Ontwikkelingsperspectief plan

• Wat is mijn doel?

• Waar heeft uw kind, volgens 

hem/haar begeleiding in 

nodig? 

• Wat is zijn/haar 

ontwikkelpunt?

• Bij uitreiken cijfers op 28. nov 

wordt het OPP besproken.



Waarden en Normen
We werken met elkaar aan een:

Vriendelijke, Veilige en Verantwoordelijke leeromgeving.

Goals: ondersteuning om gedragsverwachtingen aan te leren

Komen bovenstaande waarden in het geding, dan gaan we met elkaar in gesprek.

Inspectie heeft de Wilgenplaslaan als Goed bestempeld. Wij zijn één van de 17 

vmbo scholen in Nederland die dat zijn en een nog kleinere groep scholen is dan 

ook nog eens Excellent. Toch gaat er nog wel eens wat fout. 

Dan lossen we het met elkaar op.



Werkhouding

We werken met elkaar aan een:

Vriendelijke, Veilige en Verantwoordelijke leeromgeving.

Dit betekent bijvoorbeeld: afspraken nakomen, huiswerk 

maken, opdrachten inleveren en in de les actief meedoen.

Maar ook aanwijzingen opvolgen van medewerkers van MWL.



Veiligheidsplan
Een plan waarin de fysieke en pedagogische veiligheid van 

Melanchthon Wilgenplaslaan staan beschreven.

Denkt u hierbij aan:

ontruiming / BHV

overlijden docent / leerling

pestprotocol

kluisjescontrole (preventief)

begeleiding leerling (SMW / MOB )



Stage -1
Wanneer?

donderdag 5 december 2019

tot en met 

dinsdag 17 december 2019

Hoeveel uur?

gemiddeld rond de 7 á 8 uur per dag =>

ca. 35 uur per week



Stage -2
Stagepartner is :

• Leerlingen dienen vooraf een contract getekend te 

hebben. NAW-gegevens zijn dus ook bekend bij het 

bedrijf / de instelling.

• Een mooie / leerzame periode met het oog op de 

toekomst.

• Flyer inleveren op woensdag 30 oktober 2019 !

http://www.champsonstage.nl/


Stage - 3

Vooral belangrijk voor de leerlingen:

afwisseling

adequate begeleiding door bedrijf

Wat heb je zelf te bieden (aan vaardigheden)?

Leerlingen hebben een stageboek dat ELKE dag 

gebruikt moet worden!



Stage – 4

• Het eindcijfer voor de stage telt mee voor het schoolcijfer bij de vier 

beroepsgerichte keuzevakken (gl heeft twee keuzevakken)

• Stage moet een voldoende zijn, anders zal de stage opnieuw gedaan 

moeten worden (anders geen diploma!).

• Ziek? Op tijd melden bij bedrijf  EN school; gemiste dag(en) inhalen!

• Leerlingen moeten vooral initiatief tonen!

• Afwisseling en begeleiding in bedrijf / instelling; dus pro-actief opstellen!

• Geen afspraken met tandarts, orthodontist of  …. 



Examen

DEEL 1

SCHOOL

EXAMEN

SE

50%

DEEL 2

CENTRAAL 
EXAMEN

CE

50%

EXAMEN

Centraal Examen

Leerjaar 3 examen ZW of EO

Leerjaar 4 examen AVO-vakken

Beroepsgerichte keuzevakken

Gymnastiek

kunstvak

maatschappijleer



Programma van Toetsing en Afsluiting - 1

SE1-week 1 is van 26 november t/m 4 december 2019

SE2-week 2 is van 1 april t/m 9 april 2020

Alle toetsen die gemaakt worden horen bij het schoolexamen!!

In deze weken maken de examenkandidaten schoolexamen voor de vakken:

Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, economie, maatschappijkunde.

Kandidaten krijgen voor deze dagen een apart rooster mee en hebben geen 

reguliere lessen.



Programma van Toetsing en Afsluiting - 2

Beroepsgerichte vakken in leerjaar 4 – dit zijn 9 lesuren per week.

Dit zijn de ‘praktijkvakken’.

Hier wordt vooral gewerkt aan vaardigheden.

De leerlingen krijgen geen cijfers maar de beoordeling O / V / G.

De leerlingen krijgen bij elk onderdeel van het examenprogramma een O / V / G.

Aan het einde van het jaar wordt dit omgezet naar één eindcijfer!



Schoolexamen

Alle cijfers die de leerlingen behalen in de periode van 

september 2019 tot en met april 2020 tellen mee.

Deze cijfers staan in één periode.

De hoeveelheid cijfers, de weging en de inhoud staan in het 

examenreglement -PTA.

Dit boekje is beschikbaar op de Website. 

STAAT EEN KANDIDAAT OP ZAKKEN?

- NIVEAU LAGER OF TERUGTREKKEN VAN HET EXAMEN



Centraal Examen

Centrale Examens zijn landelijke toetsen die worden afgenomen in de maand 

mei 2020. 

De onderstaande vakken worden digitaal afgenomen voor BBL en KBL:

Nederlands, Engels, Duits, economie, biologie, wiskunde,

maatschappijkunde 

De  GL-klas maakt de examens van de AVO-vakken op

papier.

De rekentoets is voor alle leerlingen digitaal en dienen ze gemaakt te hebben.



Wanneer geslaagd?

2x een 5
DE REST VOLDOENDE MET 1X EEN 7

1x een 4
DE REST VOLDOENDE MET 1X EEN 7

1 x een 5
DE REST VOLDOENDE



Wanneer geslaagd?

• De rekentoets moet gemaakt zijn.

• Gymnastiek en het kunstvak moeten voldoende 

of goed zijn, en voor GL moet het 

profielwerkstuk een voldoende zijn.

• Het vak Nederlands moet minimaal met een 5

zijn afgesloten als eindcijfer op de cijferlijst.

• De beroepsgerichte keuzevakken moeten minimaal 
afzonderlijk afgerond een 4 zijn.



Vervolgopleidingen

Toelatingseisen (staan op de 
website bij alle opleidingen)

Wat kan ik?

Hoe ben ik?

Is er voldoende 

werk in wat ik 

wil?

Zijn er bepaalde 

beperkingen?

http://www.champsonstage.nl/


Middelbaar beroepsonderwijs

Dit zijn scholen met duizenden leerlingen en 

tientallen gebouwen op verschillende 

locaties.

Bekende scholen zijn

maar er zijn er meer 

Hulp: AOB Boekje

Wordt aangeboden door ROC’s

(Regionaal OpleidingsCentrum).



Middelbaar beroepsonderwijs

1. Opleidingsniveau:  niet te moeilijk niet te 

gemakkelijk en waar heb je recht op?

2. Soorten beroepen: Wat past bij jou?

3. Is er werk in de sector waar je de opleiding in gaat 

volgen?

4. Hoe jij je beroep leert: hele dagen naar                      
school of niet?

Je moet letten op vier belangrijke punten:



Opleidingsmarkt !
Informatie over vervolgopleidingen

Woensdag 30 oktober 2019 vanaf ca. 18.30 uur

HMC, Erasmuspad 10, 3052 KP Rotterdam

Begeleiding door een volwassene is verplicht!

Formulier met tijden van de voorlichting krijgt u volgende week.

Parkeren in de buurt is moeilijk.



Hoe leer je een beroep?
BOL = BeroepsOpleidende Leerweg

ca. 5 dagen per week naar school + veel stage

BBL= BeroepsBegeleidende Leerweg

4 dagen werken via erkend leerbedrijf en 1 dag naar 

school.

LET OP: je dient zelf al een baan geregeld te hebben bij een erkend 
leerbedrijf!

ZELFDE DIPLOMA VOOR BEIDE OPLEIDINGEN!



Toelatingseisen

VMBO BL => recht op niveau 2

VMBO KL => recht op niveau 3/4

VMBO GL/TL => recht op niveau 3/4

afhankelijk van de gekozen MBO-opleiding

Intake: test (rekenen en taal), gesprek, toets, meeloopdag, 
vaardigheden (presentatie)



Loopbaan



Tenslotte
Praat gerust nog even met de collega’s van 

onze school!

Stageflyer meenemen

Terugkijken van deze presentatie?

www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/downloads

Twee belangrijke data:

30 oktober AOB-avond op HMC

28 november uitreiken cijferoverzicht


