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Opening: Oase



Informatie over o.a: 

Ouderraad
Bijzondere uren
Stage
PTA / Examen
Criteria bevordering naar klas 4
LOB
De mentor



Ouderraad Emelwerda College
• 4 x per schooljaar samen met andere 

ouders:

• meepraten

• meedenken

met directeur mavo/havo/vwo

over het onderwijs op het 

Emelwerda College



Bijzondere uren

• stage
• bu uren
• steunles van Lyceo
• leerlingbegeleiding
• CKV projectdagen:

11, 12, 14 en 15 oktober



Culturele en Kunstzinnige
Vorming

CKV projectdagen:

11, 12, 14 en 15 oktober

Verplicht onderdeel voor het examen!



Stage: Bèta Challenge Programma



Emelwerda stage doelen
• Meer inzicht in hoe een bedrijf werkt
• Een idee over een eventuele beroepsrichting
• De kans anderen te leren kennen
• Iets waar je trots op kan zijn
• Inzicht van de samenwerking binnen een bedrijf
• Leerervaringen in het omgaan met situaties die 

minder gestructureerd zijn dan school



Tijdpad stage



Stage
Eerste kennismaking
Stagecontract
Stageboek
Eisen aan stageplek
Bezoek docent
Eindpresentatie

Presentatieavond:
Woensdag 27 oktober 2021



Mavo= vmbo theoretische of 
gemengde leerweg

• Het examen bestaat uit 
SE: een schoolexamen in klas 3 en 4 
CE: een centraal examen alleen in klas 4

• Diploma is startkwalificatie voor MBO 
of havo.



Het schoolexamen (SE) 
Alle cijfers jaar 3 en 4 tellen mee!

Het Centrale Examen (CE) 
Mei 2023
Gemiddelde CE moet 5,5 of hoger zijn



Programma Toetsing en 
Afsluiting

Het examenreglement en het PTA : 
Informatie over het schoolexamen (SE) 



Examenreglement

• Hierin staan alle regels van het 
examen (SE + CE) en de 
herkansingen

• Staat in studiewijzer op Magister

• 1 oktober



Herkansingen SE

• 2 herkansing (februari en juli)

• kansrijk doorstromen



OVERGANG van 3 naar 4

De overgang voor klas 3 naar 4:
• Alle vakken ≥ 6
• 1x 5 en rest ≥ 6
• 1x4 of 2x5 en rest ≥ 6 én dan 1x7!

Lo, Gd, CKV, K&C: moet  voldoende zijn



Loopbaanbegeleiding 

Mentor: gesprekken  en Qompas (digitale portfolio)

Dag meelopen met 1 van de ouders, als dat kan

Oriënteren op het MBO/Havo: Open Dagen

De decaan mevr. Boerema: posters, info boekjes



3M1 mevrouw Goetheer

s.goetheer-ziel@emelwerda.nl

3M2 meneer Vriend

g.vriend@emelwerda.nl

mailto:s.goetheer-ziel@emelwerda.nl
mailto:g.vriend@emelwerda.nl


Bedankt voor uw aandacht 

en wel thuis!


