
Ouderavond klas 3 

1oktober 2019
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Programma
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• Opening 

• Verzuim

• Informatie over het 3e leerjaar

• Pauze 

• Informatie over de werkweek

• Kennismaken met de 

mentoren



Mentoren
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• 3A dhr. Sybesma

• 3B dhr. Akkerman

• 3C mw. Sanders

• 3D dhr. Pots

• 3E/F dhr. Leegte

• 3G dhr. Kral
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Mevr. Ulenreef

leerjaarcoördinator klas 3 en 4

examensecretaris

Dhr. Van der Meulen

teamleider

Dhr. Deinum

leerlingbegeleider klas 3 en 4

Mw. Buiter

directeur en plv. ex.secretaris

voorzitter van de examencommissie



Soorten verzuim
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• Geoorloofd verzuim

• Ongeoorloofd verzuim

• Absoluut verzuim



Docent en Mentor

6

• Weet wie er in de klas horen te zijn

• Vroege signalering (spijbelen, regelmatig 

ziekteverzuim)

• (H) erkennen van patronen

• Overleg met leerlingbegeleider in vroeg stadium

• Leerlingbegeleider verwijst eventueel naar 

leerplicht



Ongeoorloofd verzuim
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• Spijbelen (> 16 uur binnen 4 weken moet gemeld bij 

verzuimportaal DUO. Eerder mag) 

• Vakantie zonder toestemming (direct melden)



Te laat of absent ongeoorloofd

8

• Te laat - Briefje halen bij de 

verzuimmedewerker

• Registratie in Magister

• Ongeoorloofd te laat betekent ½ uur voor 

aanvang lessen melden.

• Absent ongeoorloofd ook registratie in 

Magister



Vervolg
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• Na 3 keer TO / AO – 1e waarschuwingsbrief

• Na 6 keer TO / AO – 2e waarschuwingsbrief

• Na 8 keer TO / AO of 7 keer AO volgt een gesprek 

met de leerplichtambtenaar.

• 10 – 14 keer – DUO melding



Wat doet school wanneer een leerling 

spijbelt? 
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• School neemt contact op met de 

leerplichtambtenaar.

• School belt ouders. 



Wanneer wordt preventief gemeld?
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• Tot 16 uur in een tijdsbestek van vier weken ongeoorloofd 

verzuim.

• Opvallend ziekteverzuim. 

• NB eerste actie door mentor zelf!



Mogelijkheden Leerplicht
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• Helpend gesprek

• Waarschuwingsgesprek

• Halt verwijzing

• Proces-verbaal

• Verwijzing en regelen hulpverlening

• Deelnemen aan meer partijen overleg



Mogelijke uitspraken
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Rechtszitting :

• Taakstraf 

• Maatregel hulp en steun (toezicht door jeugdreclassering)

• Boete, met name voor luxe verzuim

• Onder Toezicht Stelling (gezinsvoogd)



VMBO bovenbouw
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• Tweejarige examenperiode



15

VMBO 3 VMBO 4 

p
er

io
d
e 

1
 

p
er

io
d
e 

2
 

p
er

io
d
e 

3
 

p
er

io
d
e 

4
 

p
er

io
d
e 

1
 

p
er

io
d
e 

2
 

p
er

io
d
e 

3
 

p
er

io
d
e 

4
 

 

 

 



De profielen
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Voor Basis, Kader-en Gemengde leerweg:

1. Zorg en Welzijn

2. Sport – Dienstverlening en Producten

3. Theater - Dienstverlening en Producten

4. Theoretische leerweg



Urenverdeling in de week
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• BK:

– 6 uur profielvakken

– 3 uur keuzevak 1

– 3 uur keuzevak 2

• Samen: 12 uur in de week

• GL:

– 3 uur profielvakken

– 3 uur keuzevak

• Samen: 6 uur in de week

• AVO vakken: bijvoorbeeld Engels, Nederlands, wiskunde



Profielmodules D&P
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• organiseren van een activiteit (voor een 

opdrachtgever)(GL)

• product maken en verbeteren

• presenteren, promoten en verkopen

• multimediale producten maken (GL)



Profielmodules Z&W
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• Mens & gezondheid

• Mens & activiteit (GL)

• Mens & zorg (GL)

• Mens & omgeving



Keuzevakken:
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1. Kennismaking met uiterlijke verzorging

2. Facilitaire dienstverlening inrichting verzorging

3. Voorkomen van ongevallen en EHBO

4. Geüniformeerde dienstverlening/veiligheid

5. Evenementen

6. Podium (verplicht voor T-DP)

7. Ondersteunen bij sport en bewegingsactiviteiten (verplicht 

voor S-DP)

8. Keuken (verplicht voor ZW BK)
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Na de eerste 3 periodes vervallen de 

verplichte keuzevakken

-Leerlingen kiezen na 3 periodes 2 nieuwe 

keuzevakken

-Leerlingen kunnen een nieuw keuzevak 

binnen Z&W, theater of sport kiezen.



Zak-/slaagregeling

Je bent geslaagd als:
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• het gemiddelde van je CE ten minste 5,5 is

• je voor Nederlandse taal minimaal eindcijfer 5 hebt 

behaald;

• LO, CKV en voor GT het profielwerkstuk moeten met een 

voldoende of goed zijn beoordeeld.

• Maatschappijleer telt mee in de uitslagregeling. Als je een 

3 haalt voor maatschappijleer 1, ben je gezakt. 



Zak–slaag regeling
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• BK:

– Het cijfer behaald voor het cspe telt één keer mee in het 

berekenen van het gemiddelde over de ce’s. Dit 

gemiddelde moet ten minste een 5,5 zijn.

– Het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer 

voor de beroepsgerichte keuzevakken tellen elk één 

keer mee.



Zak–slaag regeling
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• GL:

– de eindcijfers voor de beroepsgerichte vakken worden 

gecombineerd tot één combinatiecijfer GL.

– Het cijfer voor het cspe telt één keer mee in het 

berekenen van het gemiddelde over de ce’s. Dit 

gemiddelde moet ten minste een 5,5 zijn.



Examenprogramma VMBO
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• Het schoolexamen (PTA) SE

• Het Centraal Examen CE



Programma van Toetsing 

en Afsluiting = PTA
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 Toetsen

 (Praktijk)opdrachten

 Stage

 Boeken lezen

 Werkstukken



Schoolexamen (SE)
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• Mondelinge en schriftelijke toetsen

• Handelingsdelen

• Let op: alle toetsen uit het PTA moeten voor het 

einde van het schooljaar zijn afgerond.



Maatschappijleer
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 Maatschappijleer: cijfer

 Eindcijfer dat meetelt voor eindexamenuitslag!

 Compensatiepunt

 Alléén bij cijfer 6 of lager- Herkansing na periode 

2 (klas 4)



Ziek?
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 Telefonisch, ruimschoots voordat de toets 

begonnen is

Ziekmelding áchteraf geldt nooit!



Inhalen?
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 Gemiste onderdelen moeten ingehaald worden

 Maak tijdig een afspraak met je docent



Herkansingen
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• In klas 3 mag je in periode 1, 2 en 3 één toets per 

vak herkansen

• Alleen de toetsen met een vinkje komen hiervoor 

in aanmerking



De resultaten uit klas 3 
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 Alle vakken op je eindcijferlijst; ook die je niet 

meeneemt naar het vierde leerjaar tellen mee 

voor de overgang

 Bij Basis en Kader tellen voor een aantal vakken 

de resultaten uit klas 3 mee voor het uiteindelijke 

resultaat in klas 4, zie PTA: dossier ja of nee

 Dit geldt in ieder geval voor Z&W en D&P

 CKV wordt eind leerjaar 3 afgesloten



De rekentoets
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• De rekentoets maakt dit schooljaar (2019-2020) geen deel meer 

uit van het eindexamen. 

• Er wordt geregeld dat de maatregelen terugwerken tot 1 

augustus 2019.

Huidig klas 3

• Er wordt gewerkt aan plannen om een schoolexamen rekenen 

verplicht te stellen voor leerlingen die geen eindexamen 

wiskunde doen 

• We moeten er rekening mee houden dat dit al verplicht wordt 

voor de leerlingen die in 2020-2021 eindexamen doen en die dit 

schooljaar dus in 3 vmbo zitten. 



Tot slot
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Vragen? 

Neem contact op met de mentor.


