
Welkom

2019-2020 Introductie ouderavond H4 

.



Programmamma
1. Welkomstwoord

o 18.45 uur

2. Naar het lokaal met de mentor
o 19.00 uur

3. Afsluiting
o Ca. 20.00 uur



Ons team

OBC Elst schooljaar 2019-2020



Teamcoördinator 

Mw. M. Hoek (hmu@obcnet.nl)

Aanspreekpunt leerlingenzaken

mailto:hmu@obcnet.nl


De leerling in klas 4

o Focussen: 
o Meer oog voor de kern van een probleem en minder 

gevoelig voor afleiding

o Geheugen: 
o Moet steeds meer opnemen en de binnenkomende 

informatie ordenen. 

o Plannen: 
o Moet steeds beter gaan plannen en systematisch werken

o Huiswerk plannen blijft wel moeilijk:
o Goed plannen voor iets wat hier en nu moet gebeuren, 

maar moeite met plannen voor over een week of een 
maand



De leerling in 

beeld
• De samenwerking tussen alle partijen is essentieel

• Doelstelling: het in beeld brengen en houden van

de ontwikkeling van iedere leerling 





Welkom in de 2e  fase

o Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
o Overgangscijfer leerjaar 4 telt al mee voor het schoolexamencijfer 

havo 5
o Samenvatting van de meest belangrijke regels staat in PTA-boekje

o Examenreglement 



Examen

o Havo 5: examenuitslag 2021
o Reguliere examenuitslagen
o Gemiddelde van het CSE moet minimaal 5,5 zijn
o Voor één van de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde is een 5 toegestaan
o Status rekentoets

o De bevorderingsnormen anticiperen op de 
uitslagregels van het examen

o Exacte uitslagregels staan in het 
examenreglement



Belangrijke data 2019-

2020 

o SE-/PW-weken: 
o Week 1: 30 oktober t/m 05 november

o Week 2: 20 januari t/m 24 januari

o Week 3: 16 maart t/m 20 maart

o Week 4: 22 juni t/m 30 juni 



Berlijn

o Graag gaan wij met alle leerlingen ter introductie op pad.
o 4 dagen Berlijn: sociaal en leerzaam

o 10 t/m 13 september 



Lokaalindeling (bijgebouw)

o EH4A mw. Sluijters lok. 010

o EH4B dhr. Wielders/ mw. Van de Leest lok. 011

o EH4C dhr. Van Erp / dhr. Van Rooij lok. 009

Graag gebruikte bekertjes in de prullenbak 

achterlaten. Bedankt!


