Schooljaar 2017-2018
4X

Doel dit schooljaar:
succesvol afsluiten van het schooljaar!

Wat is anders?
• Dhr. R. Schoonveld: interim directeur
• Mw. Clijdesdale:
• Dhr. Baaijens:

afdelingsleider bovenbouw alle afdelingen
afdelingsleider onderbouw alle afdelingen

• Aanspreekpunt leerlingenzaken:
– Dhr. Groot:
bovenbouw havo-vwo
– Mw. Mahabali: bovenbouw vmbo
– Mw. Scheltema: onderbouw havo-vwo
– Dhr. Kerpens:
onderbouw vmbo
 Als de mentor niet aanwezig is
 Over zaken zoals: pakket/profielkeuze, registratie verzuim/te-laat,
verlofaanvragen en roosterzaken

Contactvertrouwenspersoon
• Voor jou en/of je ouders
• Bij klachten over zaken die met school te maken hebben
• Als je problemen of klachten hebt, die je niet aan je mentor of
iemand anders durft te vertellen
• Als je te maken hebt met (cyber-)pesten, geweld, discriminatie,
agressie of (seksuele) intimidatie
• Samen zoeken we naar een oplossing van je probleem
• Maak een afspraak of stuur een e-mail
Dhr. Jungerman ju@sgreigersbos.nl
Mw. Lutgendorff luh@sgreigersbos.nl

Schoolregels
In de les: prettige werksfeer!
Wij hanteren de volgende regels ten aanzien van de gedragingen
en de omgang in de school:
1.
2.
3.
4.
5.

We behandelen elkaar met wederzijds respect
Je komt op tijd in de les met alle benodigde leermiddelen
Je draagt in de klas geen jassen, petten of mutsen
Het gebruik van mobieltjes in de klas is niet toegestaan (zie brief)
Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine

Zie het leerlingstatuut en de schoolgids (website)

Communicatie
Wijze van communiceren:
•
•
•
•

Mentor – ouder/verzorger
Internet: www.sgreigersbos.nl
Magister: cijfers en aanwezigheid
Brieven: op de website

E-mailadres graag invoeren / controleren in Magister

Communicatie
Zorg
Zorgcoördinator:
Leerlingbegeleider:
Ouder- en kindadviseurs (OKA):
Leerplichtambtenaar:
Begeleider Passend Onderwijs:

Mw. S. Mahabali
Mw. L. Kanters
Mw. J. Molenaar en
Mw. T. Krolis
Mw. F. Hussain Ali
Mw. S. Laouikili

Aanwezigheid
Geoorloofd verzuim
Ziek?
• Bellen voor 08.30 uur

Dokters/ tandartsbezoek?
• Van te voren melden in het opvanglokaal 007
Aanvraag verlof:
• Van te voren schriftelijk bij de coördinator
• Aanvraagformulieren downloaden via de site

Aanwezigheid
Ongeoorloofd verzuim:
• Tijdens de eerste drie lesuren wordt door school naar huis
gebeld
• Een waarschuwingsbrief bij 4 tot 7 uur binnen 2 weken
• Spreekuur leerplicht bij ons op school
• Eventueel bureau Halt
De rol van de ouders is erg belangrijk!
. Bij frequent verzuim: een gesprek op school met ouders en leerling
. Is er misschien extra ondersteuning nodig?
- Bij aanhoudend (ziekte)verzuim: contact met leerplicht/jeugdarts

Aanwezigheid
Opvanglokaal 007
Meer rust in de school
• Voor het nablijven, bij incidenten en ziekmelden
• Wanneer een leerling uit de les wordt verwijderd:
 met uitstuurformulier terug naar de docent aan het eind van het
lesuur!
 Geen discussie in de les, maar een rustig gesprek aan het eind
van de les.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Wettelijk verplicht bij
• opstromen, afstromen, doubleren en
• Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning

In een OPP staat
• welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed zijn op
het functioneren van de leerling
• welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe deze geboden
wordt.
• Doelen worden samen met de leerling, ouders en school opgesteld.

Tweede Fase: stromen en profielen
•
•
•
•
•

Liberal Arts: bereidt voor op profielen CM-EM
Science: bereidt voor op profielen NG-NT
Profielkeuze in maart (je neemt 1 keuzevak niet mee)
Verschillende roosters: tussenuren!
Starten met schoolexamendossier!

4 VWO : alleen SE (schoolexamen) voor CKV en Maatschappijleer
5 VWO : SE (voor alle vakken)
6 VWO: SE en CE (centraal examen)
Het SE-cijfer is de helft van het eindcijfer in 6 VWO
De andere helft is het CE-cijfer
Uitzondering: Spaans-elementair  alleen SE  het afgeronde SEcijfer is het eindcijfer

Manier van werken
Zelfdiscipline en planning
• ELO: studieplanners! Bronnen. Berichten.
• Gebruik de tussenuren voor
 huiswerk maken
 elkaar bijles geven
 werken aan werkstukken
 ontspanning

WON / Taal / Big History
• WON

Wetenschapsoriëntatie

• TAAL

Actualiteit:
Kennis toepassen op wat er in de wereld gebeurt, vergroot
de slagingskansen. De krant lezen en actualiteit volgen.
Vergroten van de woordenschat:
Alle vakken zijn daarbij gebaat: niet alleen Nederlands.
Ook de andere vakken bestaan uit geschreven opgaven
waarbij woordenschat van groot belang is.

• Big History

Vroeger ANW. Is vanaf dit schooljaar geen onderdeel
meer van SE , wel onderdeel schoolprogramma

Rekenen
•

Onderdeel kernvakkenregeling in VWO  voor En, Wi, Ne,
Rekencijfer maximaal 1 vak met eindcijfer 5
• Cijfer moet minimaal 5 zijn om te kunnen slagen ( huidige
wetgeving)

• 1 uur per week ter voorbereiding op Rekentoets

• 2 kansen in 5 VWO
• 2 kansen in 6 VWO

Het PTA
Programma van Toetsing en Afsluiting
• Voor de vakken CKV en Maatschappijleer zijn de toetsen
schoolexamens
• De behaalde cijfers zijn onderdeel van het SE-dossier
- Maatschappijleer wordt afgesloten in 4 VWO
- CKV wordt afgesloten in 5 VWO
• De leerlingen nemen deze cijfers met tot aan het CE in 6 vwo.

• De leerling doet er verstandig aan goed te kijken naar wat hij kan
verwachten per vak:
*Hoeveel gewicht in het totaal?
*Hoeveel meer toetsen nog?
• Voor de overige vakken zijn de toetsen onderdeel van het PTO
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Stofomschrijving

Hoofdstuk 2 …
Hoofdstuk 3 …
Hoofdstuk 4 …

Hoofdstuk 5…
Hoofdstuk 6…

Hoofdstukken 4, 5, 6, 7
Vaardigheden van hoofdstuk 8

Schoolexamenperioden
• Handelingsdelen, praktische opdrachten en mondelinge toetsen
kunnen niet herkanst worden
•

•

•

periode 1:
4 september t/m 3 december 2017
SE-week 1 (code 10):
27 nov t/m 1 december 2017
Herkansingsmogelijkheid I
maandag 18 december 2017
periode 2:
4 december t/m 25 maart 2018
SE-week 2 (code 20):
26 t/m 29 maart 2018
Herkansingsmogelijkheid II
10 april 2018
periode 3:
26 maart 2018 t/m 10 juni 2018
SE-week 3 (code 30):
21 juni 2018 t/m 28 juni 2018
Herkansingsmogelijkheid III
09 juli 2017

Het examenreglement
van toepassing bij TL en OV
Het examenreglement is een document waarin alle regels staan
t.a.v. het schoolexamen en het centraal examen.
Het examenregelement staat vanaf 01-10-17 op de website.
Een paar regels uit dat examenreglement voor schoolexamentoetsen:
•
•
•
•
•

5 minuten voor aanvang aanwezig! (in SE-week)
Je mag uiterlijk 30 minuten te laat komen maar je krijgt dan geen extra tijd.
Je moet tenminste een uur blijven voordat je weg mag (in SE-week, bij een
toets langer dan 50 minuten)
Let goed op de hulpmiddelen die zijn toegestaan. Zelf meenemen tenzij
anders aangegeven!!
Na bekend worden van het cijfer: 5 dagen om bezwaar te maken. Daarna
liggen de cijfers vast.

Herkansen en inhalen SE-toetsen
Na iedere toetsweek kun je 1 herkansbare toets kiezen als herkansing.
Tussentijdse toetsen:
• Niet herkansbaar
• Inhalen: alleen bij geldige afmelding vooraf; afspraak maken met de
coördinator.
Toetsen in SE-week
• Herkansbaar indien dit zo is aangegeven in het PTA voor dat vak.
• Inhalen: alleen bij geldige afmelding vooraf en bij inlevering formulier
achteraf. Inhalen op de dag van de herkansing.
• Bij ongeoorloofd verzuim wordt de herkansing ingezet. (1x, geen herkansing
meer mogelijk)
• Gemiste herkansingen kunnen niet ingehaald worden.
Aanmelden voor een herkansing:
Houd de deadline hiervoor in de gaten.
Te laat aanmelden = geen herkansing!

Geldige afmelding bij SE-toets

Bellen van te voren door de ouders:

• Doorgeven wat de reden is van afwezigheid en welke toets wordt
gemist
• Èn formulier inleveren
Formulier is te downloaden van de website.

Het combinatiecijfer
3 cijfers vormen samen het combinatiecijfer
Cijfer wordt verkregen door afgeronde eindcijfers te
middelen van:
CKV
Maatschappijleer
PWS (profielwerkstuk)

6,4 wordt 6
7,3 wordt 7
6,1 wordt 6

Combinatiecijfer:

6+ 7 + 6 = 6,3 wordt 6
3

Schooljaar 2017-2018
• Excursies (bijv. voor CKV)
• Oriëntatie op studie en beroep (nog niet verplicht)
• Voor belangrijke data: zie schoolgids op website

• Bevorderingsnormen op de website vanaf 1 oktober 2017.
• Bij het ophalen van R1, wordt aan de hand van de
bevorderingsnormen gekeken of de leerling over gaat met dit
rapport. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen.

vervolgopleiding
• Begin nu al met je te oriënteren op vervolgonderwijs
• Belangrijk voor: motivatie
• Proactief handelen (niet achteraf pas zien dat je de verkeerde cijfers
hebt behaald).
• 4strax verzorgt centrale voorlichting vervolgopleidingen in maart
(nog niet verplicht)
• Bezoeken Open Dagen HBO/Universiteit en 4strax zijn onderdeel
PTA vanaf 5 VWO
• Aantal studies alleen toegankelijk via Numerus fixus (decentrale
selectie). Hoge cijfers en interessante nevenactiviteiten!
• Open dagen en Meeloopdagen: www.studiekeuze123.nl, websites
vervolgopleidingen, www.duo.nl en www.sgreigersbos.dedecaan.net

SGR

ouders

leerlingen

Alle leerlingen in de
les (bellen bij verzuim,

Stimuleren;
Ondersteunen

Op tijd en aanwezig.

nablijven , gesprekken met
mentor,leerplicht)

gesprekken over de
schooldag, magister
doornemen

Extra ondersteuning
/begeleiding

Lezen stimuleren

Kansen pakken

Stimuleren huiswerk
maken, krant lezen, gebruik
telefoon bespreken, open
staan voor extra
ondersteuning.

Positieve werkhouding in de
les, tussenuren benutten
voor huiswerk, op tijd
vragen om hulp

Ondersteunen

SGR op nr. 1

( bijv. bijles, OKA, BPO,
leerlingbebegeleiding)

Bedreigingen
aanpakken
(leerlingbegeleiding,coache
s,gesprekken met
mentoren)

Pta en cijfers samen
doornemen

Doen!

op tijd naar
bed, werk afstemmen op
school en niet andersom

Communiceren gaat vooral per mail
Graag uw e-mail adres invoeren in
magister!

vragen of opmerkingen?

