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Lokalen

lokaal 142, M4a, mevr. M. Kneepkens en mevr. N. Mouthaan

lokaal 144, M4b, mevr. M. Houben en mevr. L. Morrell

lokaal 146, M4c, mevr. M. de Bloois en mevr. L. van Klinken



PROGRAMMA

• Het examen & PTA
• Flexrooster
• Slaag-zakregeling

• LMO-gesprekken
• Profielwerkstuk
• Klankbordgroep
• Loopbaanadviseur



EXAMEN

Schoolexamen
• tot en met 6 april 2023
• Herexamen maatschappijleer: april 2023
Centraal Examen
• 1e tijdvak     11 mei t/m 30 mei 2023

• 2e tijdvak     19 juni t/m 22 juni 2023

VOORLOPIG:
5 juli diploma-uitreiking

• 19.30 uur mavo



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

*Compensatiepunt!



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

PTA Mavo 4

Aan het PTA wordt op dit moment de laatste hand 
gelegd. Eind september krijgt u een PDF 
toegestuurd met daarin de links naar het 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 (wk 45: 9 nov - 15 nov)
• Toetsweek 2 (wk 4: 25 jan- 31 jan)
• Toetsweek 3 (wk 13: 29 mrt- 4 april)



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



KLANKBORDGROEP

• Elke klas heeft een 
klassenvertegenwoordiger;

• Klassenvertegenwoordiger komt naar 
bijeenkomst met afdelingsdirecteur;

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



KLANKBORDGROEP OUDERS

• 2 of 3 bijeenkomsten per schooljaar in de 
avond;

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

mrbm@rgomiddelharnis.nl



PROFIELWERKSTUK & STAGE 

• Begeleiding door mentor
• Hand in hand met LOB
• PWS onderzoek studiekeuze/beroep
• Profielwerkstukdagen op 1/9 en 31/10
• 1 oktober stageadres doorgeven!
• Stage in de week van 17 t/m 21 oktober. In 

overleg kan hiervan worden afgeweken.
• Deadline PWS-verslag 19 december
• Kom naar de presentatie-avond op 

donderdag 23 februari



PROFIELWERKSTUK & STAGE LINKS

• Alle informatie en documenten zijn voor 
leerlingen te vinden in de Classroom LOB:
• Uitleg PWS-middag (stage)
• Uitleg PWS-dag (opleiding)
• Stageovereenkomst
• Stageopdrachten

https://docs.google.com/presentation/d/1T1_uhaC-b1ysLBvohjtAYdtKlbyfuC8JIpIckWhCAOs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1In-bnNISYRRAX0XiMpnOABc-4wNlWUBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFVkfy_P-qah_kWSgfM1zFCOZ04OW50-/view?usp=sharing


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 (examenonderdeel)
• Stappenplan met  opdrachten  betreffende 

vaardigheden- competenties- interesse
• Informatie zoeken: beroepen-opleiding> keuze
• Oriëntatie door: Open dagen, meeloopdagen 
• 9 en 10 december 2022 Studiekeuzebeurs West
• Tip: www.kiesmbo.nl



BELANGRIJK!

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

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

  



VRAGEN EN CONTACT

Per e-mail of via het telefoonnummer van de 
school.


