
Je groeit op de RGO

VOORLICHTINGSAVOND V4 en M4

21 september 2021



Lokalen

● m4a - L042/044, Mevr. M. Kneepkens

● m4b - L046/048, Mevr. M. Houben & mevr. T. Quist 

● m4c - L142/144, Mevr. M. de Bloois

● V4 - L242/244, Mevr. B. van Leeuwen & dhr. D. Orgers

(& Mw. L. van den Berge)



VOORSTELLEN

• Dhr. D. Orgers 
• Mevr. B van Leeuwen
• Mevr. Van Berge-Heij
• Mevr. M. Kneepkens
• Mevr. T. Quist
• Mevr. M. Houben
• Mevr. De Bloois
• Mevr. L. Morrell



PROGRAMMA

• Het examen & PTA
• Flexrooster
• Slaag-zak-regeling
• Stage in basis en kader
• LMO-gesprekken
• Profielwerkstuk
• Klankbordgroep
• Loopbaanadviseur
• Regels mbt Corona



EXAMEN

Schoolexamen
• tot en met 5 april 2022
• Herexamen maatschappijleer: april 2022
Centraal Examen
• 1e tijdvak     12 mei t/m 30 mei 2022

BB/KB april en CSPE in mei
Inhaaldag op CSPE in juni

• 2e tijdvak     juni 2022

6 juli diploma-uitreiking
• 15.30 uur basis en kader
• 19.30 uur mavo



EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht

SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL-EXAMEN
• Nederlands
• Engels
• Natuurkunde (D&P) of Economie (E&O)
• Wiskunde 
• D&P of E&O
UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN
• Maatschappijleer
• Kunstvakken 1
• Lichamelijke Opvoeding



EXAMENVAKKEN MAVO

SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL-EXAMEN
• Nederlands, Engels, wiskunde
• 3 of 4 van de vakken;
• Economie, Duits, Frans, aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, biologie, 
D&P

UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN
• Maatschappijleer
• CKV
• Lichamelijke Opvoeding



FLEXROOSTER

1e uur = FLEXUUR

• extra ondersteuning
• extra uitleg
• extra tijd met mentor
• extra verdieping
• extra verbreding
• extra keuze

• Inschrijven via Magister
• Deelname vrijwillig én op uitnodiging van docent

RGO Middelharnis



FLEXUREN VOORBEELD



PTA



VOORBEELD PTA ECONOMIE



SLAAG / ZAK REGELING

• Gemiddelde cijfer CE minimaal 5,5;
• Nederlands minimaal een 5;
• Een vak cijfer 5, overige 6 of hoger;
• Een vak cijfer 4, compenseren met een 7, overige 6 of 

hoger; 
• Twee vakken cijfer 5, compenseren met een 7, 

overige 6 of hoger;
• Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding met Goed 

of Voldoende afgesloten.

Zie de volgende link voor meer informatie: Wetsartikel overheid

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/geldigheidsdatum_20-08-2015#HoofdstukV


Toetsweken

• Mavo 4 doet mee aan de volgende 
toetsweken:
• Toetsweek 1 → enkel een toets Engels 

en Nederlands (wk 44: 3 nov - 9 nov)
• Toetsweek 2 (wk 4: 19 jan- 25 jan)
• Toetsweek 3 (wk 13: 30 mrt- 5 april)

V4 heeft geen toetsweken.



LMO-GESPREKKEN



LMO GESPREKKEN

LEERLING

MENTOROUDERS

• 2 keer per jaar

• 20 minuten

• Vanuit de leerling, maar

• Begeleid door Mentor

• “Wat heb je nodig?”

Ronde 1: rond herfstvakantie
Ronde 2: begin februari



DE RGO LEERROUTEKAART



PROFIELWERKSTUK & STAGE (TL/GL)

• Begeleiding door mentor
• PWS onderzoek studiekeuze/beroep
• Profielwerkstukdagen op 11/10 en 26/10
• Kom als gastspreker op 11/10! 

(uitnodiging volgt per mail)
• Hand in hand met LOB
• 1 oktober stageadres doorgeven!
• Kom naar de presentatie-avond

Ter vervanging van de stage zal er de mogelijkheid zijn 
om 2 tot 4 dagen stage te lopen in de periode van 
oktober-kerstvakantie (uiterlijk 26 oktober doorgeven) 
OF er zal een alternatieve opdracht gegeven worden, 
zodat de leerlingen toch een goed PWS kunnen maken. 



PROFIELWERKSTUK

MAVO

• Sector Zorg en Welzijn
• Sector Economie
• Sector Techniek

• Profielwerkstuk inleveren uiterlijk maandag 7 februari.
• Presentatie op dinsdag 8 maart 2022 (voorbehoud)



KLANKBORDGROEP

• Elke klas heeft een 
klassenvertegenwoordiger;

• Klassenvertegenwoordiger komt naar 
bijeenkomst met afdelingsdirecteur;

• Meer betrokkenheid van de leerlingen;
• Stimuleer de kinderen!



Loopbaanadviseur Mevr. M. Houben

• Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding

• Is na de mentor het aanspreekpunt voor 
leerlingen en ouders met betrekking tot 
het kiezen van vakken en 
vervolgopleiding.

• hbnm@rgomiddelharnis.nl



ORIËNTATIE OP LEREN EN WERKEN

• Qompas, LOB-methode (hulpmiddel)
• Stappenplan met  opdrachten  betreffende 

vaardigheden- competenties- interesse
• Informatie zoeken: beroepen-opleiding> keuze
• Oriëntatie door: Open dagen, meeloopdagen 
• 10 en 11 december 2021 Studiebeurs West
• 17 januari 2022 MBO markt
• 8 februari 2022 beroepen-/studiemarkt

Onzeker wat doorgaat en wat niet



BELANGRIJK!

• DDD digitale doorstroming naar het MBO 
• Loopbaandossier (Qompas) moet voltooid zijn 

(examen-eis)
• Aanmelden door leerling voor 1 april 
• Doorstroom naar Havo? aanmelden!
• Uitnodiging voor voorlichtingsactiviteiten H3
• Mogelijk extra begeleidingsmomenten voor overstap
• Liefst een MBO-keuze maken

  



Corona: 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.



Corona: bij klachten



Corona: 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.



Corona: leerling is thuis, maar kan lessen volgen

Leerlingen die de les niet op school kunnen volgen, 
moeten kunnen aanhaken bij de les, waarbij de 
leerling zijn/haar camera aanzet. 

Contact verloopt via: (Buddy)
● 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.



Corona: docent is thuis, maar kan werken

Zo mogelijk wordt gezorgd voor opvang door een 
collega.

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



VRAGEN EN CONTACT

Per mail:
knem@rgomiddelharnis.nl 
of via het telefoonnummer van de 
school.

mailto:w.donk@rgomiddelharnis.nl

