
Informatie-avond

4 havo

Steven Koelewijn

Afdelingsleider havo



Programma

Welkom in 4 havo.

Steven Koelewijn, 
afdelingsleider havo

LOB & studiekeuze.

Wouter Keizer, decaan 
havo & jaarcoördinator 3
havo

Kennismaken met de 
mentor.



Doel van de avond

 kennismaken met 
de afdeling

 informatie over het 
4 havo jaar

 samenwerking 
bevorderen



(4) Havo team

 Jaarcoördinator 4 havo Fatih Basalan

 Mentoren Peter Jacobs, Desirée de 
Roode, Joyce Mulder, 
Heidi Betz, Hermie Post 
Uiterweer, Daan Jonas en 
Astrid Kramer

 Afdelingsassistent Marco de Vries



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 en de 
inlogcode niet delen met uw kind.

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

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

 Aanvraag voor kort verlof kan niet digitaal en moeten met 
verlofbriefje.



Afgelopen weken

 Eerste week: kennismaken

 Klassen en clusters



Introductie 4H



Op weg naar het diploma

 4 havo een voorexamenjaar

 Zak-slaagregeling is strenger geworden

 Exameneisen zijn bij een aantal vakken verhoogd

 Compensatiecijfer halen wordt belangrijker (MA, 

CKV en PWS)

 School is natuurlijk prioriteit, of nog niet?



Hulp en steun vanuit de school

 AC-uren (ne, en, wisa, wisb, ec, be, na, sk en bi) 

dinsdag 1ste uur

 Mentorlessen over plannen, leren leren en 

executieve functies. Het proces is belangrijk!

 Verplichte studie-uren (2 uur per week)

 Goed studieplein havo



4 havo niet alleen maar lessen!

• Week voor herfstvakantie: reisweek, GSP, stage- project

• 4 havo stage (LOB / MA): februari 2019

• BSM leerlingen lopen in het voorjaar nog een extra stage

• PWS  een uitdaging …



Samenwerking is belangrijk

Communicatie



In het belang van de leerling

• Versterkt de ontwikkeling / het leren / de 

werkhouding van de leerling

 Voorkomen / tijdig signaleren van problemen

 Leerlingen maken allemaal een plan van aanpak 

en komen mee naar de 10 minuten gesprekken

 4 havo: begeleid loslaten



Optimale communicatie

 Korte lijnen school – ouders – leerling

 Mentor kan contact opnemen ook m.b.t. de 

absentie

 E-mailadressen en telefoonnummers graag up to

date houden

 Klankbord ouders



LOB & studiekeuze.

Wouter Keizer



LOB & studiekeuze

 De leerling op de juiste plek

 4 Havo, een belangrijk jaar!

 4 en 5 Havo: Studiekeuze

 Alfrink.dedecaan.net

 Open dagen

 Belangrijke data



De leerling op de juiste plek

 De meeste leerlingen zitten op de juiste plek.

 Weinig aanvragen voor vakwissels.

 Problemen? Eerst naar  vakdocent en mentor.

 Geen oplossing? Voor de kerstvakantie 
contact met decaan opnemen!

 Geen garantie dat een wijziging mogelijk is.



4 Havo, een belangrijk jaar!

 Volgend jaar vooral aan de slag voor 

het examen en minder tijd voor LOB.

 Een leuke vervolgopleiding in het 

vooruitzicht motiveert!

 Als een leerling zeker denkt te weten 

wat hij/zij wil is verder kijken 

belangrijk!



De routes na 4 HAVO

 5 Havo  diploma  HBO

 5 Havo  diploma  HBO  WO

 5 Havo  diploma  5 VWO

 Overgangsbewijs naar 4 Havo  MBO niveau 4  HBO

 5 HAVO  MBO(+)
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Open dagen & Proefstuderen

 Minimaal twee open dagen in 4 

Havo

 Na bezoek open dagen nu ook 

proefstuderen in 4 Havo

 Data op keuzekalender op 

alfrink.dedecaan.net en websites 

Hogescholen.



Belangrijkste raadgevers

 Niet sturen maar 

stimuleren en motiveren.

 Ga mee naar open 

dagen.

 Ouders: het perfecte 

klankbord!

Bron foto: Volkskrant



Alfrink.dedecaan.net

 Keuzeweb

 Testen

 Vraag & Antwoord

 Keuzekenners

 Keuzegids Online



Keuzegids Online



Belangrijke data

 Donderdag 22 november 

“HBO/WO markt” op het ONC Parkdreef.

 Donderdag 31 januari

“HBO/WO presentaties” op het Alfrink College


