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Programma

• Opening uit Oase

• Ouderraad

• RTTI/OMZA

• Overgangsnormen 

naar klas 2 mavo 

of klas 2 havo (opstromen)



Opening uit Oase



Wat vinden we 
belangrijk?

Liefdevolle 
aandacht

Kwaliteit van 
het contact

Samen richting 
kiezen

Naar een mooi 
resultaat



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

Voor informatie, vragen of input kan  gemaild worden naar:
ouderraad@emelwerda.nl

mailto:ouderraad@emelwerda.nl




RTTI Lesactiviteit RTTI Feedback

R Memory www.wrts.nl
T1 Check in duo’s woordweb
T2 Uitleggen aan elkaar samenvatting in eigen woorden
I Experts hoeden (werkstuk)

http://www.wrts.nl/






Figuur 2



I) Bekijk figuur 3 en 4.

4 a Is het gemiddelde inkomen van de bewoners van deze wijk hoog of laag?

b Leg je antwoord van vraag 4a uit.

Figuur 3

Figuur 4



Antwoorden RTTI vragen Aardrijkskunde

R)

1 a multiculturele samenleving

b huishouden

c ingericht landschap

T1)

2 a wonen

b bij elkaar

c      ook



Antwoorden RTTI vragen Aardrijkskunde

T2)

3 a Eén voorziening gevraagd, bijvoorbeeld:

1) bejaardenhuizen

2) zorg/huisartsenpost/fysio

3) park om te wandelen

b Eén voorziening gevraagd, bijvoorbeeld:

1) skatebaan

2) basisschool

3) kinderopvang

4) disco



Antwoorden RTTI vragen Aardrijkskunde

I)

4

a laag

b Mensen met weinig inkomen wonen meestal in goedkope 
woningen. 

Huurflats zijn de goedkoopste huizen in Nederland.





Overgangsnormen m.b.t. opstromen

We willen recht doen aan de leerling.
We willen kijken naar de ontwikkeling van 
leerlingen en niet een leerling afrekenen op 
wat hij/zij nog niet beheerst.

We kijken bij de overgangsnormen uitsluitend 
naar de ontwikkeling: Zijn de blokken (van de 
laatste periode) groter dan de strepen 
(voorgaande perioden). 



Overgangsnormen

R T T I

Mavo 2 2 1 1

Havo 1 1 2 2



Overgangsnormen

Opstromen: Het Havo cijfer moet een 7 of hoger zijn van de RTTI toetsen 
via de omgekeerde telling (T2 en I tellen dubbel). Het Mavo cijfer moet 
een voldoende zijn. 

Afstroom of doubleren: Mavo cijfer onvoldoende. 

Heeft de leerling nog moeite met T2 en I vragen, dan kan de leerling zich 
verder ontwikkelen in de Mavo en misschien later nog naar de Havo gaan.



• ouders eigen inlogcode RTTI-Online
• leerlingen vullen zelf logboek 

(acties) in
• leerlingen maken voortgang 

notities in Mijn Portfolio 
• leerdoelenkaart in RTTI-Online is 

PTD (Programma van Toetsing en 
Doorstroming) 









Nu is het tijd om samen in RTTI-Online te kijken naar de 
voortgang van uw kind:

- de OMZA, ingevulde feedback en feedforward door de 
docent en de leerling

- de analyse van de gemaakte toetsen, zowel door de 
docent als de leerling zelf

- feedback en feedforward op de gemaakte toetsen
- actiepunten in het logboek
- 2 Havo of 2 Mavo? Klik hiervoor m en h aan in het 

ontwikkeloverzicht



Vragen?



Bedankt voor uw belangstelling


