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Programma
• Opening
• De tweede fase
• Flexuren
• examenreglement
• Corona
• Voorstellen mentoren
•



Leren in de Tweede Fase

•“gezamenlijke inzet”



VOORWAARDEN VOOR SUCCES

• Leerling
• RGO (docenten, mentor, teamleider)
• Ouders / Verzorgers



INZET

• Wat mag u van de school aan inzet 
verwachten?
• De leerling voorop
• Goed onderwijs
• Mogelijkheden zelf-studie
• Samenwerking



WELKE HULP KUNNEN WIJ BIEDEN?

• Docent
• Mentor
• Teamleider
• Decaan
• Vertrouwenspersoon
• Magister



WELKE HULP KUNT U BIEDEN?

• motiveren,
• vragen stellen, begrip, interesse tonen, 
• helpen plannen, 
• helpen prioriteiten te stellen
• Bij twijfel: contact (mail, telefoon) 

→ samenwerking

Het hangt altijd van uw 
kind af!!!



.
• Wekelijks een aanbod van 100 flexuren.

• Iedere dag op het 1e lesuur.

• Leerlingen kunnen zelf inschrijven of 
worden uitgenodigd door de docent.

Flexuren



• Ondersteuning van de lesstof.
• Ondersteuning rekenvaardigheden.
• WI+ en BIO+ 
• Handschriftondersteuning
• Durven presenteren
• Leren leren
• Flex hot

Flexuren (aanbod)



De Tweede Fase op de RGO

•EXAMENREGLEMENT
•SCHOOLEXAMEN



HET EXAMENREGLEMENT

• Kennis van de regelingen

• Belangrijkste artikelen
. Art. 4: Onregelmatigheden
. Art. 5: Beroepsmogelijkheden
. Art. 6: Meningsverschillen



VERLOF 

• Zie doorstroomschema op de site van de 
RGO

• Geen verlof tijdens toetsweken of 
herkansingmomenten
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Het examen

•  Schoolexamen

•   Centraal (= landelijk) examen



Het Schoolexamen

• Vakken die op school worden afgesloten
Eindcijfer dat op school is behaald
komt op de cijferlijst



SCHOOLEXAMENVAKKEN

• Gemeenschappelijk
. CKV (cultuur)
. Lich. Opvoeding
. Business en Technology
 (B&T). Alleen VWO
. Maatschappijleer
 

• Keuzevakken
    . Informatica
    . NLT (natuur,leven 

en technologie)



Het Schoolexamen

• Vakken die op school worden afgesloten

• Vakken met een centraal examen
. Cijfer Schoolexamen
. Cijfer Centraal Examen

Het eindcijfer is het gemiddelde van deze beide 
cijfers



Bevorderingsprocedure

• Bevordering = slaag/zak regeling

• B&T (A5) en LO moeten voldoende zijn 
bij afsluiting



Bevorderingsprocedure

  
• 1.Het gemiddelde van alle op hele cijfers 

afgeronde cijfers van de eindrapportage 
is tenminste 6,0.

• 2.Er zijn maximaal twee onvoldoendes: 
1x4,5 / 1x3,5/ 2x4,5 / 1x4,5 samen met 
1x3,5, mits compensatie



Bevorderingsprocedure

• Voor de vakken Nederlands, wiskunde en 
Engels mag op de eindrapportage in 
totaal één onvoldoende staan die niet 
lager is dan 4,5.



Ventilatie

De mechanische ventilatie op locatie KJW voldoet aan 
de eisen.

Belangrijk voor alle medewerkers is: 
● De bovenlichten staan altijd open.
● De grote ramen staan zoveel mogelijk in de 

kantelstand.
● Tijdens leswissel en in pauzes staan alle ramen en 

deuren open om zoveel mogelijk te luchten. 
● Het gebruik van airco en losse zwenkventilatoren is 

niet toegestaan.



Bij klachten

De



Aanwezigheid

• Als een docent of een leerling ziek is, dan meldt 
hij/zij dit zoals gebruikelijk en is hij/zij vrijgesteld van 
lessen.

• In alle andere situaties geldt aanwezigheidsplicht 
(digitaal)

• Bij spijbelen wordt de gemiste tijd dubbel op school 
ingehaald.



Leerling is thuis, maar kan lessen volgen

Leerlingen die de les niet op school kunnen volgen 
moeten kunnen aanhaken bij de les.

Contact verloopt via:
● of de docent maakt contact via Google Chat en deelt 

zijn scherm
● of een klasgenoot maakt (via Google Chat) contact 

en houdt zo de leerling thuis op de hoogte
● of de docent maakt gebruik van een webcam, die op 

het bord gericht wordt.



Docent is thuis, maar kan werken

Zo mogelijk wordt gezorgd voor opvang door een 
collega (door dagrooster) door docenten met ‘groene 
uren’.

Indien dit niet lukt, gaan leerlingen naar de mediatheek 
of de aula en volgen de les via Google Chat. 

De docent maakt bij de start van de les altijd contact 
met de leerlingen via Chat/Meet en blijft gedurende de 
les beschikbaar voor vragen. 



School wordt tijdelijk gesloten

Mocht de school opnieuw tijdelijk gesloten worden, dan 
worden de lessen online, volgens het normale rooster 
voortgezet. 

• Huiswerk staat dagelijks in Magister en 
communicatie met de hele klas verloopt via de 
Google Chat. 

• Elke les start altijd online via Google Chat.

 



Rol ouders bij thuisonderwijs

• motiveren en belangstelling
• volg uw kind
• zorg voor goede werkplek en maak 

afspraken
• Structuur en regelmaat
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Voorstellen mentoren

A4:
Annet van der Zandt: znda@rgomiddelharnis.nl
Eelke Balde: blde@rgomiddelharnis.nl

A5:
Simone Goekoop: gkps@rgomiddelharnis.nl
Ruben Geluk: glkr@rgomiddelharnis.nl
Ilona Alsemgeest: almi@rgomiddelharnis.nl
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VRAGEN?
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