
RGO Middelharnis

VOORLICHTINGSAVOND MAVO 3

13 september 2022



VOORSTELLEN

• Dhr. Meijer M3a
• Dhr. de Jong M3b
• Mevr. Z. van Peperstraten M3c
• Mw. T. Quist M3plus
• Dhr. Meerbach Teamleider



PROGRAMMA

• Dienstverlening & Producten
• Flexrooster
• Examen & PTA
• LMO gesprekken
• Schoolregels & Telefoons
• Examen & PTA
• LMO
• Activiteiten
• Ondernemen
• Klankbordgroepen
• Taken mentor
• LOB
•
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HOEVEEL UUR PER WEEK?

• 3e leerjaar:
• 2 uur (jong) ondernemen
• 2 uur keuzemodule
• Voor alle MAVO-leerlingen verplicht

• 4e leerjaar:
• 4 uur DVPR
• Keuze: gemengde leerweg/ theoretisch 

als extra vak
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FLEXROOSTER

1e uur = FLEXUUR

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

• Inschrijven via Magister
• Deelname vrijwillig en per uitnodiging van docent
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FLEXUREN VOORBEELD



SCHOOLREGELS

1. We behandelen elkaar met respect.
2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen bij me en heb 
    mijn huiswerk gemaakt.
3. Ik houd onze school netjes; ik eet en drink alleen in de aula 
    of buiten en afval gooi ik in de prullenbak.
4. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen buiten het leslokaal, 
    in het lokaal uitsluitend als ik toestemming heb van de docent.
5. Om de lessen rustig te laten verlopen, verblijf ik als ik geen
     les heb in de aula, mediatheek of buiten.

• Telefoongebruik!



EXAMEN

Het examen vmbo bestaat uit het 
schoolexamen en het centraal examen

• Schoolexamen start in leerjaar 3

• Centraal examen mei-juni 2024



EXAMENVAKKEN MAVO

SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN
• 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



PTA

U krijgt een PDF bestand toegestuurd 
met daarin de links naar het PTA.



VOORBEELD PTA ECONOMIE



HERKANSINGEN

Herkansing Schoolexamen

• APRIL 2023 (2 vakken zie ex.reglement)

• In het PTA is zichtbaar welke toetsen 
herkansbaar zijn. 



BEVORDERINGSPROCEDURE NAAR KLAS MAVO 4

De   leerling   wordt   bevorderd   naar   vmbo/mavo   4   als   aan   de   volgende   voorwaarden   wordt 
voldaan: 

• Het   gemiddelde   van   alle   op   hele   cijfers   afgeronde   eindcijfers     is   tenminste   6,0; 

• Er   zijn   bij   de   eindcijfers 1,     maximaal   twee   op   hele   cijfers   afgeronde   onvoldoendes: 
1x5   of   1x4   of   2x5   of   1x5   samen   met   1x4; 

• Voor   Economie   &   Ondernemen   of   Dienstverlening   &   Producten   is   het   cijfer   afgerond 
een   vijf   of   hoger; 

• Bij   het   vak   Nederlands   is   het   cijfer   afgerond   een   vijf   of   hoger. 

• Voor   de   kunstvakken   voldoende   (V)   of   goed   (G); 

• Alle   examenonderdelen   van   leerjaar   3   zijn   afgerond. 



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.
• Rekentoets gemaakt

Zie de volgende link voor meer informatie: Wetsartikel overheid

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


TOETSWEKEN

• Klas M3 doet mee aan de volgende 
toetsweken:

• Toetsweek 2 (wk 4: 25 jan-31 jan)
• Toetsweek 4 (wk 24: 19 jun-23 juni)



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 april



Rol decaan

 
• Tijdens LOB: informatie vakkenpakketkeuzes naar 

M4 voor leerlingen i.c.m. Qompas.
• Informatieavond over vakkenpakketkeuzes naar 

M4 voor ouders.

• Vragen?
Mentor is het eerste aanspreekpunt en kan u 
hierbij helpen. Natuurlijk mag u altijd contact 
zoeken met:

Malon Houben (decaan mavo)
hbnm@rgomiddelharnis.nl
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WERKWEEK EN OVERIGE EXCURSIES

Werkweek mogelijk binnen Nederland
Binnenkort meer informatie



Ondernemen

• Starten van een heuse onderneming in 
een groep;

• Ze gaan aandelen verkopen & echte 
producten leveren;

• Ze moeten solliciteren op functies;
• Soms ook spanningen, maar doorgaans 

erg leuk.



KLANKBORDGROEP LEERLINGEN

• Elke klas heeft een 
klassenvertegenwoordiger;

• Klassenvertegenwoordiger komt naar 
bijeenkomst met afdelingsdirecteur;

• Meer betrokkenheid van de leerlingen
• Stimuleer de kinderen!



KLANKBORDGROEP OUDERS

• 2 of 3 bijeenkomsten per schooljaar in de 
avond;

• Meedenken met school;
• Bij interesse; mail naar de heer Meerbach: 

mrbm@rgomiddelharnis.nl



TAKEN MENTOR

• Contactpersoon voor de leerlingen
• Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook:

• Mevr. E. Goossens (gsse@rgomiddelharnis.nl)
• Dhr. T. Rutte (Rttt@rgomiddelharnis.nl)

• Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis)
• Sfeer in de klas (lukt niet alleen!)
• Contacten met ouders
• Overleg met collega’s
• Gesprekken met leerlingen
• Rapportvergaderingen/spreekavonden
• Hulp inschakelen indien nodig
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CONTACT MET U

•  door mentor:    
over cijfers en/of gedrag 
(bellen of mail, maar mail werkt sneller)

•  tussen ouders en mentor: 
op de spreekavond (december en maart)

•  door de ouders: 
tussendoor indien gewenst 
(geen probleem als u mij bij de voornaam 

    noemt in mailverkeer)
•  ouders kunnen contact opnemen via:

mail
telefonisch op 0187-482777 (school)
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AFSPRAKEN

• Geen alcohol
• Geen drugs
• Geen energydrinks (redbull etc)
• Geen telefoon aan in de klas
• Kluisjes en omgeving netjes houden
• iPad of Chromebook bij je
• Boeken, schriften, pen, rekenmachine bij je
• Agenda bij je
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LOB VMBO/MAVO

Naast klassikale en persoonlijke begeleiding door de mentor wordt 
er een LOB-methode gebruikt.

Qompas Methode voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Waarom LOB?

- belangrijk om juiste keuze te maken
- interessetest, beroepentest, competentietest
- informatie over beroepen 
- informatie welke studie je daarvoor nodig hebt
- in te zien door ouders met inloggegevens van de leerling
- belangrijk voor het portfolio, mee te nemen naar        
vervolgonderwijs



LOB VMBO/MAVO

Door middel van klassikale lessen door mentor en zelfstandig werken door 
de leerling, wordt het stappenplan gevolgd.

Naast deze methode en de mentorbegeleiding ook voorlichting door 
decaan vanaf klas 2 door middel van o.a.

● voorlichting ouders/leerlingen
● MBO-avond op 16 januari in samenwerking met MBO-scholen en PM.
● voorlichtingsavonden, vmbo beroepenmarkt, beursbezoeken, 

schoolbezoeken
● klassikale voorlichting voor leerlingen
● individuele hulp voor ouders en/of leerling



LOB VMBO/MAVO

Stagebezoeken, meeloopdagen of open dagen bieden duidelijkheid over 
de  vele keuzemogelijkheden. Leerlingen hebben de mogelijkheid deze te 
bezoeken. In Qompas moeten hun verslagjes ingevoerd worden. Door de 
huidige omstandigheden zijn alle stages op dit moment vrijwillig.
Stagebezoek klas 1 niet

klas 2 een dag
klas 3 twee dagen  
4 mavo een week

Voor verlof voor deze dagen, moet een verlofformulier ingevuld worden via 
Qompas dat digitaal verstuurd wordt en voor de juiste absentie zorgt. Deze 
dagen mogen niet tijdens toetsdagen vallen.



TIPS

• Eten vóór schooltijd
• Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon
• Social media ( ‘s-nachts, pesten, weet wat uw kind 

doet! )
• Hulp bij het plannen bieden;

controleer de agenda en af en toe het huiswerk
• Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van 

de cijfers van uw kind ( Magister)
• Neem contact op bij problemen
• Tip voor uw kind: maak een goede start!
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TOT SLOT

• Gelegenheid voor vragen

• Ik wens u en uw zoon of dochter een heel fijn 
schooljaar toe!
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VRAGEN EN CONTACT

Per mail; mrbm@rgomiddelharnis.nl
of via het telefoonnummer van de school

mailto:mrbm@rgomiddelharnis.nl

