
Ouderavond 

5 vwo

Welkom



Programma

5 vwo: Martine Devilee, afdelingsleider

Decanaat: Albert Wisgerhof

Jaar coördinaat: Natasja Smet

Kennismaken met de mentor



Utagawa Hiroshige, Onverwachte avondbui op de brug bij Atake, 1857 Vincent van Gogh, Brug in de regen (naar Hiroshige), 1887



Introductie



5 vwo

Zelfstandigheid

Basis voor het examen

Rol van ouders

10-minutengesprekken

Nonchalance t.o.v. het eindexamen

Plannen

…….een studie lijkt ver van hun bed…..



Cijfers

Toetsmomentrooster

Pilot “streep een toets weg”

Hard werken, einde aan de 6-jes cultuur

Examendossier

Combinatiecijfer (CKV, profielwerkstuk, maatschappijleer)

Alfrinkuren



Nieuw – de digitale ziekmelding

 Vanaf begin schooljaar vragen we ouders om leerlingen digitaal ziek te melden (brief di 
28 aug)

 Handig / makkelijk voor de ouders maar ook voor school

 Belangrijk: melding moet tussen 7.30 en 8.15 uur

 De code niet delen met uw kind

 Vanaf 1 oktober wordt er een automatisch bericht (e-mail) gestuurd als de leerling 
ongeoorloofd absent is

 Leerling ziek naar huis: moet langs jaar coördinator, afdelingsleider of 
afdelingsassistent. Wij informeren ouders via telefoontje of mail

 Aanvraag kort verlof kan niet digitaal en moet met verlofbriefje



Overgangsnormen

Cijfers in Magister

Overgangsnorm in Schoolgids           

Kernvakkenregeling: Ne, En, Wi

Rekentoets





Kiezen



Filters aanzetten maakt het overzichtelijker



Vakkenwijzigingen, extra vakken, etc. 

altijd via het decanaat!



LOB in 4, 5 en 6 vwo

1. Oriënteren (4v) 20 uur sectoren

2. Verkennen (5v) 20 uur top 3

3. Verdiepen (5v) 20 uur voorlopige keuze

4. Beslissen (6v) 20 uur laatste check/aanmelden



LOB-activiteiten in 5 vwo
• HBO/WO-markt 22 november op het Oranje Nassau 

College

• Opdrachten DeDecaan.net

• Presentaties Hoger Onderwijs 31 januari op het 

Alfrink College

• 2 open dagen 

• Meelopen en proefstuderen

• Voorlopige keuze van vervolgopleiding



DeDecaan.net



DeDecaan.net







Speciale activiteiten voor leerlingen

• Masterclasses (o.a. VU)

• Webklassen (o.a. UvA)

• Online proefstuderen (Universiteit Leiden in het najaar en in het 

voorjaar. Let op de vermelde deadline voor aanmelding (website 

UL))

• Of “gewoon” proefstuderen / meeloopdagen

• Pre Classes UL



Buitenland

Info via dedecaan.net

(verwijzingen naar sites met algemene informatie, 

vrijwilligersprojecten, studeren in het buitenland etc.)

• EF/UStudy/Travel Active/Fulbright Center / British 

Councel / buitenlandbeurs ( 23 en 24 november jaarbeurs 

Utrecht)





Jaar coördinaat

• Dagelijkse gang van zaken

• Aanwezigheid

• Ondersteuning mentoren



Kennismaken met de mentor

Gijs Bergman BEM 121

Yanthi Citrayanthi CIT 122

Ellen Koemans KOM 123

Corine van der Linden LND 125

Marta Mengerink MEN 127

Annemiek Markus MRK 128

Albert Wisgerhof WIS 129


