
Accenten mentoraat 4 havo

 1. Welzijn.

 2. Kennis en vaardigheden / leren leren / plan van aanpak

 3. Leren kiezen – algemeen / studierichting

Maar ook:

 Normen en waarden: respect, sociale media.

 Regels in een schoolgemeenschap: te laat komen,

absentie, toets gemist, mobiele telefoon.



Aandachtspunten dit jaar

• Toetsmomentenrooster na evaluatie aangepast.

• Betere spreiding van toetsen door het jaar met vaste momenten

• Terug naar 4 toetsweken

• Profielwerkstuk: start in 4 havo; werken aan een belangrijk 

compensatie cijfer (CKV-MA-PWS)

• Meer aandacht voor proces en vaardigheden naast cijfers 

• Plan van aanpak is belangrijk



PTA

• PTA: programma van toetsing en afsluiting (website)

• 4 havo: twee afsluitende vakken, CKV en MA

• Beide sluiten af met een cijfer. Belangrijk voor het combinatiecijfer met 

het PWS!

• Aantal vakken neemt eindcijfer 4 havo mee als SE0 cijfer in 5 havo 

• Overgangsnorm: zie schoolgids (website)



Nieuw: pilot streep een toets weg

• Leerlingen die alle 8 de aangeboden toetsen maken: die mogen 1 toets 
wegstrepen aan het einde van het jaar.

• Het eindrapportcijfer is dus gebaseerd op 7 cijfers. 

• Als een leerling één toets gemist heeft, kan hij dus geen cijfer wegstrepen.

• De toets van de laatste toetsweek is voor elke leerling verplicht.

• Vakken in 4 havo die meedoen: FA, DU, GS, AK, BI, NA, SK, EC, BE, en NLT 

• Overige regels worden uitgelegd aan leerlingen door vakdocenten.



Rekenen

 Rekenen is een belangrijk onderdeel geworden.

 Het cijfer voor rekenen komt op cijferlijst bij diploma.

 Rekenonderwijs & toetsing.

 Overgangsnorm: schoolgids op de website.

 5 havo moet 3F niveau halen.



Rekenen 2

 Dit jaar oefenen en toetsen maken voor 3F niveau

 De eerste diagnostische toets is in toetsweek 1

 Cijfer komt in magister en op 1e rapport

 Rekenles voor de zwakkere leerling.

 April: 2de diagnostische rekentoets 

 1e officiële rekentoets tussen 27 mei en 9 juni 2019

 In 5 havo nog drie mogelijkheden voor herkansing



RTTI

Docenten worden getraind in de toepassing van de RTTI methode bij het 

maken en nakijken van toetsen.

Doel: resultaten verbeteren / beter zicht op capaciteiten leerling 

• Reproductie

• Toepassing niveau 1

• Toepassing niveau 2

• Inzicht

Voordeel; m.b.v. de informatie uit toetsen manier van leren bijstellen.


