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• Opening
• De tweede fase
• Flexuren
• examenreglement
• Oriëntatie op studie en beroep
• Corona
• Voorstellen mentoren

PROGRAMMA



 = Zelfstandig studeren

= Verantwoordelijkheid nemen

= Plannen

= Prioriteiten stellen

TWEEDE FASE



• concurrentie buitenschoolse wereld
• planningsvaardigheden vergroten
• discipline/motivatie vasthouden
• concentratieboog vergroten
• zelfstandig werken trainen
• examentraining

DE LEERLING:



• 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

Flexuren (aanbod)



De Tweede Fase op de RGO

•EXAMENREGLEMENT
•EXAMEN



• Kennis van de regelingen

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

HET EXAMENREGLEMENT



•  Art. 7:  Afwezigheid door ziekte bij 
   een toets e.d.

. Art. 7.1:Tijdig telefonisch melden

. Art. 7.2: Schriftelijk bevestigen

. Art. 7.3: bij ziekte, geen toetsen

. Art. 7.5: Ongeoorloofd verzuim

HET EXAMENREGLEMENT



VERLOF 

• Zie doorstroomschema op de site van de 
RGO

• Geen verlof tijdens toetsweken
• Herkansingsmomenten

RGO Middelharnis



Inhaal / Herkansing

• Bij ziekte in de toetsweek kan de toets op 
het herkansingsmoment worden ingehaald.

• De leerling altijd volgens de gebruikelijke procedure 
ziek melden.

• Wanneer er geen toets is gemist, mag de 
leerling één toets uit de toetsweek 
herkansen.

• Het hoogste cijfer telt.
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SE, CE en eindcijfer

• SE: Het gemiddelde van de ET’s behaald 
in H4/H5 of a4/a5/a6

• CE: De cijfers die behaald zijn op het 
centraal examen in mei.

• Eindcijfer: Het SE-cijfer en CE-cijfer 
gemiddeld (afgerond op heel cijfer).
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Wanneer geslaagd?

Basisvoorwaarden:
• Het gemiddelde van alle CE-cijfers is een 5,5.

•

• Bij de vakken NE / EN / WI maximaal één 5 als 
eindcijfer.

En dan:
• Alle cijfers zijn een 6 of hoger (eindcijfers).
• Één 5 als eindcijfer en de rest minimaal een 6 

(eindcijfers).
• Tweemaal een 5 en gemiddeld een 6 (eindcijfers).
• Één 5 en één 4 en gemiddeld een 6 (eindcijfers)
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• Woensdag 16 juni: uitslag examen
• Vrijdag 2 juli: uitslag 2e tijdvak

 diploma-uitreiking 

• Donderdag 8 juli 15.30 uur: A6
• Donderdag 8 juli 19.30 uur: H5

BELANGRIJKE DATA



Decanaat Trudy Mast

• Vooraf toestemming vragen
• Niet tijdens toetsen
• Formulier staat op schoolsite
• Vergelijken en beslissen. Past het bij mij?
• Loop een dag mee als je een voorlopige 

keuze gemaakt hebt met een vriend, 
kennis, student
   

              Kies je eigen weg!



BELANGRIJKE INFORMATIE

• Qompas met o.a.
     de selectie-eisen,voorwaarden, 

aanmelding, studiekosten, DUO, 
Studielink,enz.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/inhoud/studieke
uze-en-toelating

• aanmelddatum vóór 1 mei 2020
• numerus fixus? 15 januari 2020
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VRAGEN?

• Naast alle informatie op Qompas

• Decaan, kamer 232 of mail:
• t.mast@RGOMiddelharnis.nl



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 richt de camera of zijn/haar telefoon op het bord.
● 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

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

A6
Dagmar Pegels: pgld@rgomiddelharnis.nl
Tanja Margan: mrgt@rgomiddelharnis.nl

mailto:pgld@rgomiddelharnis.nl
mailto:mrgt@rgomiddelharnis.nl


https://docs.google.com/file/d/1AGD1nGZCGfhtaLdEIXqatw_LfdO_IPW4/preview


https://docs.google.com/file/d/1ACdQSYfcoU3k_ZGv1GCxr-kVzhcl90ew/preview


VRAGEN?
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