
Welkom ouders/verzorgers!



Welkom ouders/verzorgers en 

leerlingen van 5 havo.

 Algemeen.

 Informatie door de loopbaancoach.

 Lyceo (huiswerkbegeleiding) mevr. Wigard.

 Kennismaking met de (al bekende) mentor.



Voorstellen

 Loopbaancoaches: 
 Mevr. Martens.

 Dhr. Raaimakers.

 Mentoren: 
 Mevr. Van Oorschot.

 Mevr. Smits.

 Dhr. Buuts.

 Dhr. Dhr. Kooijman.

 Afdelingsleider: Dhr. Dictus.



De korte weg naar het diploma

 Diploma halen, kiezen van- en aanmelden voor 
een vervolgstudie.

 Rooster en clusters.

 P.T.A., S.E. en C.S.E.

 Combinatiecijfer; LEF, Maatschappijleer, CKV en 
het profielwerkstuk.

 LO: voldoende of goed.



Jaarindeling

 Twee periodes, twee toetsweken, per periode één 

herkansingsmogelijkheid.

 Twee activiteitenweken (7 oktober t/m 11 oktober en 30 

maart t/m 3 april).

 Twee kantelweken (18 november t/m 22 november en 16 

maart t/m 20 maart).

 Examentraining in april (binnen school).

 C.S.E. van donderdag 7 mei 2020 t/m woensdag 20 mei 

2020.

 C.S.E. 2e tijdvak 15 juni 2020 t/m 18 juni 2020.

 Diploma-uitreiking vrijdag 3 juli 2020!



Geslaagd?

Kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde.

Gemiddeld C.S.E.-cijfer 5,5 (niet 5,49)

 Al je eindcijfers 6 of hoger zijn;
 Je één 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn;
 Je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. 

En het gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is;
 Je 2 keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere 

eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je 
eindcijfers ten minste 6,0 is;

 Geen eindcijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer 
en de individuele eindcijfers in het combinatiecijfer tellen 
ook mee voor deze regel.

Examenreglement komt in de 1e week van oktober.



Nieuwe afspraken op school

 Het telefoonhotel.

 Iedere leerling heeft verplicht een agenda.

 Magister.

 Mentoraat.



Ouders en school

We doen het samen!

 Actieve ondersteuning.

 Open communicatie.

 Tijdige melding van persoonlijke
problemen die de studie en het 
welbevinden van uw kind kunnen
beïnvloeden.



Ouders en school

 Ouders: thuis, ouderavonden, 
klankbordgroep.

 Coördinator: te laat, ziekte, verlof, 
verwijdering, leerplein.

 Mentor: eerste aanspreekpunt!

 Leerlingbegeleiding/ zorgteam: via mentor.



Excursies / activiteiten 2019-2020 5H

 Alg. ouderbijdrage 

 Schoolverlatersdagen

 Radically Mine (handv.)

 Excursie handvaardigheid

 Efteling

 € 26,-
 GEEN

 Reiskosten E’ven
 € 27,50
 Volgt



Tot slot

 Wij verwachten dat leerlingen tot 16.30 uur 

beschikbaar zijn voor school. Mocht er iets 
buiten het rooster in deze tijd vallen dan is uw 
kind verplicht te komen.

 Indien u uw kind met de auto op school afzet, 

dan graag aan de stations zijde van het 
gebouw en niet op het parkeerterrein van het 
personeel.



Even voorstellen

 Loopbaancoaches: 

 Dhr. Raaimakers

 Mevr. Martens

loopbaancoach@carolus.nl



Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
(LOB)

Havo 5

 Afronding van vervolgkeuze



Alternatieve opties

 VWO – contact met mentor. 

 Tussenjaar: 

 Reizen.

 Vrijwilligerswerk.

 (Taal)cursus.

 Werken. 



Enkele vragen aan de leerlingen

 Wie heeft al meeloopdagen/ 
proefstudeerdagen gevolgd?

 Wie weet al wat hij/zij gaat studeren? 

 Wie gaat iets anders doen dan studeren?

 Wie weet wat de studiekeuzecheck inhoudt? 



En aan de ouders….

 Wie vindt het spannend dat hun kind gaat 
studeren?

 Wie heeft al kinderen in het HO of WO? 



Selectie aan de poort

 Fixusopleidingen met selectie (voorheen loting).
Minder plaatsen dan aanmeldingen.

 Aanmelding tot 15 januari.

 Advies is bindend.

Maximaal 2 inschrijvingen.

 ‘Vrije inschrijving’.
 Verplicht studiekeuzecheck.

 Aanmelding tot 1 mei.

 Advies is niet bindend.

Geen maximum inschrijving.



Wat is de studiekeuzecheck?

 Eerder contact tussen leerling en HBO/WO 
opleiding.

 Check voor bewuste en juiste studiekeuze.

 Instelling mag activiteiten verplichten.



Studiekeuzecheck activiteiten

Voorbeelden:

 Opdracht bv. schrijven motivatiebrief.

 Digitale vragenlijst: vragen over interesse 
en/of persoonlijkheid.

 Portfolio; verzamelen opdrachten.

 Proefcollege. 

 Intakegesprek. 



Studievoorlichtingsavonden

Studievoorlichtingsavonden HBO-WO (op Dr.-

Knippenbergcollege).

 Wanneer: 24 september en 1 oktober 2019.

 Doel: voorbereidend op open dagen/ oriëntatie bij twijfel 

studiekeuze.



Open dagen - meeloopdagen

 Meeloopdagen/ proefstuderen (6 vwo).

• Verdieping en knoop doorhakken.

 Open dagen in het weekend.

 Verlof aanvragen via coördinator. 



Rol leerlingen

 De vervolgkeuze maken.

 Misschien nog het één en ander doen om dat 
mogelijk te maken.



Rol ouders/verzorgers

 Coachend – toon belangstelling in de keuze 
waar uw kind voor staat. 

Vragen wat uw kind van u verwacht kan veel opleveren. 

 Ondersteunend – ga samen naar open dagen. 

 Stimulerend – de keuze is van uw kind.

 Misschien wel het moeilijkste: loslaten.



Extra hulp loopbaancoach

Procedure:

 1e aanspreekpunt mentor.

 Loopbaancoach stimuleert dat uw kind zelf 
nadenkt over de meest passende oplossing.

 Met behulp van vragen en opdrachten.

 Mailen, bellen.

 De deur staat altijd open.



Belangrijke data

Wat Wanneer

Toelatingscriteria bekend 

(selectieopleidingen)

Vóór 1 oktober 2019

Open dagen Oktober tot en met juni

Meeloopdagen/proefstuderen Oktober tot en met juni

Deadline inschrijven selectieopleiding 15 januari 2020

Selectieprocedure 15 januari tot 15 april 2020

Uitslag selectieprocedure 15 april 2020

Deadline inschrijven ‘vrije inschrijving’ 1 mei 2020

Studiekeuzecheck Juni/juli 2020



Handige websites

 Informatie opleidingen, beroepsmogelijkheden

 Voorlichtingskalender
• www.carolus.nl (inloggen) onderwijs  zorg & ondersteuning  decanaat 

keuzegids online

• www.startstuderen.nl

• www.studiekeuze123.nl

• www.tkmst.nl

• www.hbobachelors.nl

• www.universitairemasters.nl 

Informatie selectie

• https://www.studiekeuze123.nl/selectie

Toelatingseisen 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-14390.html

Blogs over ouderbetrokkenheid - Hermien Miltenburg 

 https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/

 https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-stripboek/

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-14390.html








U bent van harte welkom bij

Eline Wigard| 06 300 388 75

eline.wigard@lyceo.nl



Vervolg van de avond

Kennismaking met de (reeds bekende) mentor:

 Mevr. Smits Lokaal 209.

 Mevr. van Oorschot Lokaal 008.

 Dhr. Buuts Lokaal 103.

 Dhr. Kooijman Lokaal 125.


