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Samen naar de TOP



COMMUNICATIE
Hoe doen we dat!
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• gedeelde verantwoordelijkheid: méér succes

Zelfstandig-
heid

Ouder Leerling

Samenwerking: leerling

http://nl.youtube.com/watch?v=pkzRWsLDjgg


Communicatie

• Contact via mail (adres zie site)

• Contact telefonisch (algemeen nummer)

• Doorgeven als er zaken spelen waarvan 

uw kind last kan hebben/heeft. (zo vroeg 

mogelijk)



Rol van de mentor:  coach van de klas

Wat kunt u van de mentor verwachten:

• Eerste aanspreekpunt van de leerling maar 
ook van de ouder(s)/verzorger(s).

• Vertrouwenspersoon voor de leerlingen
• Bewaken resultaten Som
• Absentiecontrole (Som)
• Voeren van LOB (loopbaan oriëntatie) 

gesprekken



Wat verwachten wij van u?

• Samenwerken; Samen de ontwikkeling van uw 
kind begeleiden

• Som raadplegen (wekelijks)
• Website raadplegen
• Toezien op spullen in orde
• Toezien huiswerk maken
• Cijfers bespreken en voortgang



Organisatie structuur

• Mentor eerste aanspreekpunt.

• CVD dient als troubleshooter

• LOB expert is verantwoordelijk voor de 

loopbaanoriëntatie.

• Examensecretaris is verantwoordelijk voor 

de PTA’s en examenwerken.

• Coördinator onderwijs gaat over de 

kwaliteit van het onderwijs.

• Teamleider stuurt aan/bij.



Collectieve ambitie

Collectieve 
Ambitie

Een goede les

Pedagogisch 
klimaat

Differentiatie
Klassenmanagement
Activerende didactiek

Regels
Gedragsverwachtingen
Voor leerlingen en collega’s

Het verschil tussen regels 
en gedragsverwachtingen







PTA-Vakken-Overgangsnormen



PTA en toetsing

• PTA’s zijn op 1 oktober klaar en zichtbaar.

• Voor AVO vakken zijn er max. 8 toetsen op 

jaarbasis.

• Tussendoor wel formatieve toetsen.

• Gedeelde verantwoordelijkheid.

• 3 SE weken voor leerjaar 3.

• PTA werken zijn examenwerken.            



Procedure 1.0

• Indien leerling een PTA niet maakt, krijgt hij of 
zij 2 weken de tijd om het werk in te halen.

• Als dit ook niet is gebeurd maakt de docent 
nogmaals een afspraak met de leerling en laat 
dit ook via een brief weten aan ouders.

• Wordt het werk dan nog niet gemaakt wordt 
het beoordeeld met een 1.0 en wordt ook bij 
inspectie gemeld.



Vakkenpakket B/K
• Minimaal 7 eindexamenvakken 
Het gemeenschappelijk deel:

1. Nederlandse taal 

2. Engelse taal

3. Maatschappijleer

4. Lo en CKV

Het profieldeel:

5.  Het verplichte vak in het profiel (bijvoorbeeld Ec-Bi)

6.  Het keuze vak in het profiel (bijvoorbeeld Wi of Du)

Het vrije deel:

7.  Beroepsgerichte profiel vak (12 uur)



Vakkenpakket TL/TG
• Minimaal 7 eindexamenvakken 
Het gemeenschappelijk deel:

1. Nederlandse taal 

2. Engelse taal 

3. Maatschappijleer

4. LO en CKV

Het profieldeel:

5.   Het verplichte vak in het profiel (Ec en Bi)

Het vrije deel:

6.   Een keuzevak in of buiten het profiel (Du-Wi-Gs)

7. Beroepsgerichte vak ( D&P) 



Overgangsnormen 3 naar 4

• Maatschappijleer = examenvak en wordt in 

leerjaar 3 afgesloten

• LO = examenvak en wordt in leerjaar 4 afgesloten 

• CKV en LO  MOETEN voldoende zijn anders 

GEEN diploma

• PTA’s op http://brandenberg.bcpl.nl/ (v.a. 1 okt)

http://brandenberg.bcpl.nl/


Overgangsnormen 3 naar 4

- Alle vakken voldoende (6) of hoger

- Eén 5 en de andere cijfers 6 of hoger

- Maximaal één 4 of twee keer een 5 

en de andere cijfers 6 of hoger met minimaal 

één 7 (compensatiepunt)



Het examen
avo vakken

School Examen  (SE)

Alle punten uit leerjaar 3 en 4

Centraal examen (CE)

Aan het einde van leerjaar 4

TL / Kader / Basis: Diplomapunt (CE) = (SE + CE) : 2

Het examen
beroepsgerichte vak





• Bb3a     mevr. Czerw lokaal 09

• Bb3b     dhr. Bessems          lokaal 08

• Bb3c      dhr. Gielen             lokaal 07

• Bk3a     mevr. Siemensma   lokaal 09

• Bk3b     dhr. Schreurs           lokaal 08

• Bk3c     dhr. Haagmans        lokaal 07

• Btl3a     dhr. Koppers           lokaal 05


