
Informatie-avond

5 havo

Steven Koelewijn

Afdelingsleider havo



Programma

Welkom in 5 havo.

Studiekeuze & studeren.

Wouter Keizer, decaan & 

jaarcoördinator 3 havo

Kennismaken met de 

mentor.



Doel van de avond

 Kennismaken met de afdeling en de mentoren

 Informatie over het 5 havo jaar 



(5) Havo team

 jaarcoördinator 5 havo Laura van den Bosch

 9 Mentoren VLK, VHA, SPE, KOY, 

HYM, HLM, KOR, KER

KAL

 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.



Aandachtspunten dit jaar

• leerlingen maken plan van aanpak in mentorlessen 

met veel aandacht voor plannen en reflecteren

• 5 havo: 3 x SE week + CE

• Afspraken liggen vast in het “programma van 

toetsing en afsluiting” het PTA



Examenreglement & PTA

• Leerlingen hebben al een papieren versie gekregen

• Leerlingen besteden er in de mentorles aandacht aan

• Staat vanaf volgende week op de website 

• Vorig jaar afgesloten: CKV en MA 

• Aantal vakken heeft al een SE-0 cijfer



Dit jaar een diploma?!

 Info over zak-slaagregeling  en rekentoets in het 

mentor deel

 Taal is belangrijk! Ook bij de exacte vakken. De 

leesvaardigheid en woordenschat van de 

leerlingen gaat echt tellen!

 Een compensatiecijfer halen is belangrijk! (MA, 

CKV en PWS)



Goede aanpak 

5 havo: We verwachten een zelfstandig werkende 
leerling die optimaal gebruik maakt van zijn 
vakdocent en mentor.

 school moet prioriteit zijn ook de aandacht in 
de lessen

 regelmatig werken en studeren 

 reëel plannen en organiseren 

 niet alleen leren, maar ook veel oefenen

 initiatief nemen

 oplossen van hiaten

 hulp vragen



Hulp en steun vanuit de school

 In de mentor-les veel aandacht voor het individuele 

plan van aanpak

 Studie-uren (2 uur per week)

 Goed en rustig studieplein havo

 Extra ondersteuning leerlingen zomerschool

 Examenvrees training mogelijk (voor 21 sept 

mailtje naar alb@alfrink.nl)



We hebben u nodig

Communicatie



Optimale communicatie

 E-mailadressen en telefoonnummers graag up to

date houden. 

 Korte lijnen; mentor kan contact opnemen ook 

m.b.t. de absentie. 

 Klankbord ouders.



Tot slot

• Nu goede start is handig

• Goede start kan met een serieus plan van aanpak

• Week voor herfstvakantie: profielwerkstuk afronden en voorbereiding 

SE 1

• 14 januari 2019 presentaties profielwerkstuk

• Uitslag CE1 12 juni 2019 (ovb)

• Diploma-uitreiking: 16 juli 2019



Studiekeuze & studeren.

Wouter Keizer, decaan & 

jaarcoördinator 3 havo



Studiekeuze & studeren

 Inschrijven HBO

 Studievoorschot

 http://alfrink.dedecaan.net 

 Keuzegids Online

 Open dagen/meeloopdagen/proefstuderen

 Zoetermeerse decanen activiteiten



Inschrijven HBO-opleidingen

 Inschrijven via Studielink voor 15 januari / 1 mei

 DigiD noodzakelijk

 Studiekeuzecheck

 Geen loting maar selectie



Studievoorschot

 Studenten reisproduct

(voor iedereen)

 Studievoorschot

Een lening die in maximaal 35 jaar 

terug betaald wordt.

 Aanvullende beurs 

(afhankelijk van inkomen ouders)



Open dagen & Proefstuderen

 Minimaal één open dag in 5 Havo

 Na bezoek open dag(en) ook 

proefstuderen

 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!

Foto bron: Volkskrant



Alfrink.dedecaan.net

 Links

 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



Nog geen enkel idee?

 Laat uw zoon/dochter snel  

langskomen of een afspraak maken:

kzr@alfrink.nl

Kamer 161



Wie zit waar?

Mentoren deel



Kennismaken met de mentor

Martin Verhagen VHA 011

Daan Speckens SPE 012

Piet de Valk VLK 013

Suzan van der Helm HLM 015

Marlies de Heij HYM 017

Rob Kalberg KAL 018

Jan Kortman KOR 019

Jan van Kerkhof KER 023

Alex Kooijmans KOY 002




