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Deel 1: algemene info leerjaar 3:
Voorstellen:
Dhr Löcher (r.locher@vitusmavo.nl)
-Leerjaarcoördinator leerjaar 3
-Zorgcoördinator
-Docent Engels

Klassenleraar M3A
• Mevrouw M. Gaemers
• m.gaemers@vitusmavo.nl

Klassenleraar M3B
• Mevrouw Raaijmakers
• t.raaijmakers@vitusmavo.nl

Coaches:
•
•
•
•

Mevr. Gaemers (m.gaemers@vitusmavo.nl)
Mevr. Raaijmakers (t.raaijmakers@vitusmavo.nl
Dhr. Kalmak (t.kalmak@vitusmavo.nl)
Dhr. Löcher (r.locher@vitusmavo.nl)

Vakken mavo 3
o

Nederlands / Engels (verplicht eindexamen)

o

Wiskunde (kan je na lrj. 3 laten vallen)

o

Maatschappijleer (geen CE, telt wel mee in zak- slaagregeling)

o

CKV (V; na lrj. 3 afgesloten)

o

Lichamelijke Opvoeding (V)

o

Rekenen (digitaal examen) , deze maken alle leerlingen uit klas 3!

o

2 profielgebonden vakken
Profielen: Health & Hospitality, Marketing & Busisness of Technology & Science

o

vrije keuzevakken

o

Nulmeting : na de hersftvakantie volgt de Tussentijdse Peiling. In Magister komt dan ook
kolom waarin de Nulmeting wordt vermeld.

PTA (SE) – in leerjaar 3 start al je weg naar
het eindexamen!!!
Programma van Toetsing en Afsluiting:
In het PTA staat vermeld welke onderdelen meetellen voor het School Examencijfertraject (SE).
o

Alle toetsen/opdrachten schoolexamen (SE) in leerjaar 3 (van alle gekozen vakken wordt in de
toetsweek (SE-week) aan het einde van het schooljaar SE-1 toetsen afgenomen.

o

Welke soorten toetsen (bijv. schriftelijk, mondeling, verslagen)

o

Herkansing (welke toetsen wel/niet)

o

Berekening eindcijfer SE (weging per onderdeel)

o

PTA- inzage: via website school en Magister

o

Het volledige PTA dient afgerond te worden, anders helaas geen toegang tot Centraal Examen (CE).

voorbeeld PTA

Herkansen
o

Er is één PTA-herkansingsmoment, voor SE-1 (einde schooljaar)

Eindcijfer diploma mavo
Hoe komt het cijfer op het diploma tot stand?
o

Het cijfer wordt bepaald voor 50% van schoolexamencijfer (gem. cijfers tl 4)
Het cijfer wordt bepaald voor 50% van centraal examencijfer (eindexamen)

= SE
= CE

SE + CE / 2 = afgrond cijfer op diploma

•
•
•

Voorbeeld:
SE 5,0 CE 5,9 is gemiddeld 5,45 dat wordt afgerond op eindcijfer 5
SE 5,1 en CE5,9 is gemiddeld 5,50 dat wordt afgerond op eindcijfer 6 gebruiken je mag n.l. maar 1x afronden en
geen 2x

Rekenexamen
•

De centrale rekentoets is afgeschaft

•

Alle leerlingen uit leerjaar 3 krijgen 1 lesuur rekenen per week en een apart
schoolexamen rekenen.

•

Voor leerlingen is deze rekentoets een verplicht onderdeel, ook voor degene die
wiskunde laten vallen.
• het cijfer komt op een aparte lijst bij het diploma
en telt niet mee in de zakslaagregeling
•

De rekentoets is herkansbaar

LOB
•

Coachgesprekken en driehoeksgesprekken (vinden in principe in een TO-DO week plaats)

•

Opleidingenmarkt 4 oktober op De Fontein (19-20u)

•

Open dagen bezoeken (evt virtueel)

•

Studiekeuzebeurs in Utrecht (25 & 26 november)

•

Kiesmbo.nl (info over opendagen en uitleg over leerwegen en profielen)

•

Qompas: methode met opdrachten om de leerlingen na te laten denken over hun kwaliteiten
en interesses en vervolgopleidingen, ook ouderopdrachten.

•

LOB moet met een V worden afgerond.

•

Vragen over vervolgopleiding of stage? lob@vitusmavo.nl mevrouw Calis

Arbeidsoriëntatieweek ( week van 3 t/m 7 april 2023

o

In leerjaar 3 lopen de leerlingen 24 uur in één week stage bij een bedrijf

o

Opdrachten (vooraf, tijdens, na de snuffelstage)

o

Eis: afronding minimaal voldoende.

Overgangsregeling mavo 3 → mavo 4
•
•
•

•

Algemene informatie
In leerjaar 3 krijgen de leerlingen twee rapporten; in januari/februari (tussenstand) en aan het
einde van het schooljaar.
Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde: alle cijfers tellen mee op zowel
rapport 1 als rapport 2, nader te noemen het gemiddelde rapportcijfer.
Het behaalde gem. rapportcijfer bepaalt voor 80% de overgang.
Aan het einde van het schooljaar doen de leerlingen voor alle examenvakken een
schoolexamen (SE1), nader te noemen het SE1-cijfer.
Het behaalde SE1-cijfer bepaalt voor 20% de overgang.

•

Het gem. rapportcijfer (80%) en SE1-cijfer (20%) vormen samen per vak het eindcijfer.

•
•

Weging SE1-cijfer in mavo 4
Het schoolexamencijfer (SE1) gaat mee naar klas 4 en vormt voor alle vakken een bepaald
percentage van het totale schoolexamencijfer. Per vak is dit aangegeven in het PTA.

Bevorderd
Om bevorderd te worden naar leerjaar 4 moet de leerling aan de volgende vier
(4) voorwaarden hebben voldaan:
1-Alle eindcijfers (per vak) worden afgerond. Voor deze cijfers geldt:
al je eindcijfers zijn een 6 of hoger, of;
je hebt een 5 en voor de rest 6 of hoger, of;
je hebt een 4, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;
je hebt 2 keer een 5, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
geen enkel eindcijfer is lager dan een 4.

2-Voor het vak Nederlands moet minimaal een 5 (afgerond) zijn behaald.
3-De projecten, LOB en de vakken Rekenen, CKV en LO moeten zijn
afgerond/voldaan.
4-Het schoolexamen voor het vak rekenen moet zijn afgelegd voor wie geen
wiskunde in het vakkenpakket heeft.

Bij twijfel en vragen:
o

Raadpleegt u het examenreglement:
Belangrijkste regels en afspraken die bij het examen gelden
Zie: website vitusmavo.nl

o

Raadpleegt u het PTA
Zie: website vitusmavo.nl

o

Vragen: neemt u aub contact op met de coach

o

Coach neemt evt. contact op met de examensecretaris, dhr. Breevaart

U heeft een puber thuis
Hierdoor gaan dingen veranderen:
o
o

Uiterlijke veranderingen
Innerlijke veranderingen
(Puberbrein wordt actief) →→

o
o

Grenzen worden verlegd
Mondiger / weerwoord

Dit kan uw zoon/dochter in een
onzekere levensfase brengen.

Hoe gaat dit bij u thuis?
Aanrader:
Confitteregen van Splinter Chabot
Wat kunt u doen?
1. Toon belangstelling
2. Blijf in gesprek

3. Vraag door
4. Complimenteer, benadruk wat goed gaat

Informatie
o

Magister:
agenda, cijfers, absentie.

o

Communicatie via outlook SCHOOL mail, niet via privé mail

o

Schoolgids (digitaal op website: vitusmavo.nl)

o

Cyberpesten is niet alleen op school.

o

Groepsapp problemen?
Niet alleen van school.

o

Tip:
mobiele telefoon niet mee in de slaapkamer!

o

Wijzigingen van adres, telefoonnummer en e-mail doorgeven aan administratie.

o

Vervangingsrooster iedere dag bekijken.

Preventief spreekuur Leerplicht:
Ongeveer 4 keer per jaar houdt komt leerplicht naar school voor een
preventief spreekuur.
o Er vindt dan een gesprek plaats met de leerplichtambtenaar & de
jeugdverpleegkundige, dit om verder oplopend verzuim te
voorkomen.
o U ontvangt hierover nog een brief met verdere informatie.

Criteria:
• Meer dan 10 uur verzuim maar minder dan 16 uur in vier
aaneengesloten weken
• Meer dan 6 keer te laat komen maar minder dan 9 keer te laat
komen in zes maanden
• Meer dan 5 dagen ziek binnen vier aaneengesloten weken

Deel 2: kennismaking klassenleraar/coach
M3A: mevr. Gaemers: lokaal 128
M3B: Dhr Kalmak: lokaal 126

Deel 2: kennismaking klassenleraar / coach
•
•
•
•
•

Voorstellen
De sfeer in de klas / start 1e weken op nieuwe locatie
Wat doet de klassendocent?
Wat doet de coach?
Wat doet de plus-coach?

Klassenleraar / coach
Klassenleraar:
•
Klassikale aangelegenheden
•
Algemene informatie
Coach
• Persoonlijke begeleiding leerlingen
• Individuele gesprekken
• In TO-DO week 2 staan driehoeksgesprekken gepland met ouders,
coach en leerling.
> u ontvangt hiervoor een uitnodiging

Oproep namens LOB:
Ben jij (binnenkort) klaar met je middelbare school en denk jij erover om juf
of meester te worden? Of overweeg je een carrièreswitch naar het
basisonderwijs? Dit is je kans!
Doe een Dagje Leerkracht op 3 november. Dan loop je mee met een juf of
meester op een van de vele basisscholen in het Gooi. Zo ontdek je hoe het is
om zelf eens voor de klas te staan. Daar word je onderwijzer van!

Inschrijven kan tot 25 oktober (vol = vol)

