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Programma

Opening en welkomstwoord
Even voorstellen
Het Over Betuwe College
Het examenjaar
Jaarindeling
Vervolgopleiding

Programma met de mentor



Ons team

OBC Elst schooljaar 2019-2020



Voorstellen

Mw. Nanda Jansen &
Mw. Tanja Lozekoot [examensecretarissen]

Dhr. Tommy van Erp [decaan mavo]

Mw. Rebecca van Duijn [mentor M4A]
Dhr. Bas Ruesink [mentor M4B]
Mw. Maaike Dekker [mentor M4C] 

Mw. Tanja Thomas [teamleider leerjaar 3-4-5]



Teamcoördinator 

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

Aanspreekpunt leerlingenzaken

mailto:hmu@obcnet.nl


Aandachtspunten examenjaar

Attitude (gewoontevorming)

Helderheid (structuur, regels) 

Prestatie (resultaat)

Vervolg 



De leerling in het examenjaar

Op ontdekkingsreis

Heeft duidelijkheid nodig 

Hard werken 

Spanning en zenuwen



De leerling in 

beeld
• De samenwerking tussen alle partijen is essentieel

• Doelstelling: het in beeld brengen en houden van

de ontwikkeling van iedere leerling 





Examen

Nanda Jansen en Tanja Lozekoot

Examensecretaris
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Examen Mavo

Op de site van OBC Elst kunt u enkele belangrijke 
documenten vinden:

- Examenreglement

- PTA

- Handleiding PWS

Deze documenten worden geplaatst zodra zij definitief zijn 
vastgesteld.



Examen Mavo

Examenuitslag:
• Het gemiddelde van alle bij het centraal examen 

behaalde cijfers is minimaal een 5,50 en
• Voor Nederlands is minimaal het eindcijfer 5 behaald en
• De overige eindcijfers zijn 6 of hoger of
• Maximaal 1 x 5, verder 6 of hoger of
• Maximaal 1 x 4, verder 6 of hoger en tenminste 1 x 7 of
• Maximaal 2 x 5, verder 6 of hoger waarvan tenminste 1 x 

7 of hoger
CKV, LO en het PWS (voorheen SWS) is met voldoende/goed 

afgerond.



Examen Mavo
Ziekmeldingen SE’s en inhaalmogelijkheden

- Leerling bij ziekte op elke dag van een schoolexamen voor 9 uur 

melden bij de administratie.

- Leerling komt op inhaallijst te staan en wordt tijdig geïnformeerd over 

het inhaalmoment.

- ALLE informatie via de mailservice van Magister

- Vriendelijk verzoek mee te kijken met uw zoon/dochter.

Te laat bij SE

- Leerling mag bij een schriftelijk SE maximaal 30 minuten te laat 

komen. Bij een mondeling 5 minuten, bij kijk/luistertoets wordt 

leerling niet meer toegelaten zodra toets gestart is.

- Verloren tijd mag niet worden ingehaald.

Gemist SE zonder geldige reden kost een herkansing!



Examen Mavo
Herkansingsregeling

Een leerling in mavo 4 mag aan het eind van het 

examenjaar 2 herkansingen kiezen.

Herkansingen vinden plaats direct na SE-week 3

- Alleen schriftelijke SE’s komen voor herkansing in 

aanmerking

- De herkansingen mogen niet van hetzelfde vak gekozen 

worden

- Inhaal-SE’s mogen niet herkanst worden



Examen Mavo

Leerlingen met faciliteiten

- Faciliteiten op basis van medische verklaring/ 

deskundigenverklaring

- Extra faciliteiten moeten tijdig worden aangemeld bij de 

inspectie, daarnaast moet bij de opgave van het aantal 

examenkandidaten ook worden aangegeven hoeveel 

leerlingen gebruik maken van auditieve hulpmiddelen.

- Aanvraagformulier krijgen leerlingen deze maand nog 

uitgereikt, ingevuld uiterlijk donderdag 6 oktober 

persoonlijk inleveren bij de examensecretaris.



Belangrijke data 

• SE-week 1: 30 oktober t/m 5 november 2019

• SE-week 2: 20 t/m 24 januari 2020

• SE-week 3: 16 t/m 20 maart 2020

• Herkansingsmoment: 3 april 2020

• Start Centraal Examen (1e tijdvak): donderdag 7 mei 2020

• Uitslag: woensdag 10 juni 2020

• 2e tijdvak examens: vanaf 15 juni 2020



Om alvast te noteren

 Presentatieavond PWS: 11 februari 2020

 Informatieavond examen: 24 maart 2020

 Examenreis: 9/10 april 2020

 Examentraining: 29 april t/m 4 mei 2020 (meivakantie)

 Diploma-uitreiking: 9 juli 2020



Advies van de overheid

In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of 

meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste 

en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van 

de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 

6 juli 2020, volgens de adviesdatum OCW).

In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur 

de kandidaten erop attendeert dat het niet verstandig is vóór 

die datum een vakantie te plannen.



Loopbaanoriëntatie en –
begeleiding  

Dhr. Tommy van Erp-Kuhlman,
decaan MAVO

Oriëntatie en keuze vervolgopleiding



Stappen in het studiekeuzeproces

Betuwe On Stage en Qompas

Loopbaancompetenties Dr. M. Kuijpers

klas 2 Oriëntatie - eerste vakkenkeuze

klas 3 Verkennen – Betuwe on Stage en examenpakket

klas 4 Verdiepen en verbreden - talenten en ambities

klas 4 Knoop doorhakken – mbo en/of havo



Waar zitten we in Mavo 4? 

Verdiepen, verbreden en knoop doorhakken:

- Scholenmarkt Olympus College

19 en 20 november 2019

• Meeloopdagen mbo's

De volgende nieuwsbrief geeft duidelijke uitleg

- Open Dagen verschillende mbo's

Zie Qompas, lijsten in gebouw en nieuwsbrieven



Belangrijk!
Ambitie voor verpleegkundeopleiding 

of mediavormgeving?

DIRECT INSCHRIJVEN (bij meerdere mbo's)!

Zeer spoedig alle opleidingen vol

Open Dagen, LRA en Scholenmarkt zijn ontzettend belangrijk
- Ga met zoon/dochter mee (waar toegestaan)

- Vergelijk opleidingen 

(verschillen bij dezelfde opleidingen op verschillende mbo’s)

- Stel vragen over de ambities van uw kind

- Waarom lijkt deze opleiding leuk?

- Waarom past deze opleiding bij jou?

- Waarom past deze school bij jou?

Twee activiteiten (keuze) wettelijk verplicht in examenprogramma LOB



Mavo-diploma en dan?

Starten in het mbo

• ROC Rijn IJssel

• Astrum College

• Aeres Velp

• ROC Nijmegen

• Helicon Nijmegen of Velp

Overstap havo

• Aanmelden, via mail erp@obcnet.nl

• Mevr. Sluijters nodigt leerling uit voor intake 

mailto:erp@obcnet.nl


Tijd voor vragen
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Lokaalindeling
o EM4A [mw. Van Duijne lok. 105]

o EM4B [dhr. Ruesink lok. 104]

o EM4C [mw. Dekker lok. 103]

S.v.p. gebruikte bekertjes in de prullenbak achterlaten. 
Bedankt!
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