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Mentoraat



MENTORAAT 
 1 mentoruur per week

 Klassikaal en individueel

 Lopende zaken

 Voortgangsgesprekken/POP-gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan)

 YUBU, vanuit het loopbaancentrum

 Contact via mail, zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerlingen

 Hulp bij planning-deadlines (pta, studiewijzer)



DE ROL VAN DE OUDERS

 Ondersteuning en interesse in uw zoon/dochter.

 Open communicatie.

 Tijdig melden van persoonlijke problemen bij de mentor.

 In week 45 (maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november) 
mentorenspreekuur via teams.

 Dinsdag 15 december; mentor- en vakdocentenspreekuur*.

 Donderdag 15 april; mentor- en vakdocentenspreekuur*.

* Mogelijk digitaal (rekening houden met de omstandigheden).



Loopbaanörientatie en –begeleiding
(LOB)



Even voorstellen

 Loopbaancoaches: 
 Mevrouw Hermans

 Mevrouw Martens



Leerlingen laten kiezen

• Profielkeuze / pakketkeuze + keuze voor vervolgopleiding.

naar

Leerlingen leren kiezen
• Leerlingen leren om zelf keuzes te maken; 

zelf sturing te geven aan hun loopbaan.

Doel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding



Snel veranderende arbeidsmarkt

 LOB is niet weten wat je kunt en wat je wilt worden, 

 maar leren hoe je dat kunt ontdekken, ontwikkelen en 
benutten.

Door snel veranderende arbeidsmarkt en beroepenveld. 

 Maar hóe dan?



LOB-cyclus – ervaren 

LOB-activiteit

Oriënteren door informatie 

Ervaren op school/ privé

Ervaren in de beroepspraktijk 



Ervaringen betekenis geven

Praktijk gericht
Loopbaangericht 

gesprek
Keuzes leren 

maken

Ervaringen met werk(en) opdoen, hierop terugkijken d.m.v. loopbaangesprek en daardoor leren keuzes maken.



Loopbaandossier 

Geeft inzicht in passies, talenten, keuzes en 
mogelijkheden van de leerling

Door activiteiten en ervaringen op te doen

Om antwoord te kunnen geven op:
Waar ben ik goed in? 
Wat vind ik leuk? 
Waar wil ik werken?
Hoe bereik ik mijn doel?
Wie kan me daarbij helpen?



PTA – LOB 
 Praktijkervaring*: 

 Tenminste 2 (open dag, studievoorlichtingsavond, scholen- en 
beroepenmarkt)

 voorbereiding & reflectie

 Workshop MBO

 Bedrijfsbezoeken

 Opdrachten YUBU

 Loopbaanreflectiegesprekken

Voor overgang naar 4 mavo: voldoende 

*Buitenschoolse activiteit



Ervaringen dit schooljaar

 Diverse activiteiten zoals bedrijfsbezoeken

 LOB-methode YUBU
 Maatwerk

 Informatie studies

 Ervaringen in de klas;
 Health & Wellness Class

 International businessclass

 Design & Technology Class

 Gesprek met ouder/verzorger, mentor, vakdocent, 
beroepsbeoefenaar



Planning
Datum Activiteit 

23 t/m 27 nov. 2020 Loopbaanreflectiegesprekken met mentor

14 dec. 2020 Presentatie profielwerkstuk leerlingen 4 mavo

12 jan. 2021 Info avond profiel- en vakkenkeuze + spel ouder/kind

28 jan. 2021 Scholen- en beroepenmarkt (met ouder)

29 jan. 2021 Voorlopige profielkeuze inleveren

9 mrt. 2021 Workshops ROC Ter AA & Helicon Helmond (middag)

22 t/m 26 mrt. 2021 Bedrijfsbezoeken (Helmond Stagestad)

22 t/m 26 mrt. 2021 Loopbaanreflectiegesprekken

23 apr. 2021 Definitieve profielkeuze inleveren



Loopbaanmogelijkheden



Keuzes dit jaar

Economie Zorg & welzijn Techniek Groen

Profielkeuzevakken

Vrij deel
Vak laten vallen = niet meer te kiezen



Profiel- en vakkenkeuze voor 4-mavo



Doorstromen naar havo

Criteria doorstroomklas 3m naar 4m:

 Extra vak

 Wiskunde verplicht 

 7 gemiddeld over je eindlijst van 3 mavo

 7 voor het extra vak(ken)

 Positief advies vakdocent

Criteria 4m naar 4 havo:

 In bezit van diploma vmbo-t

 Extra vak als eindexamenvak 

 Positief advies voor havo van vakdocenten van 4 vmbo-t

 Na inschrijving voor Havo: - Volgen van plustijd wiskunde A en B en volgen van 
de module leren op Havo ( verplicht)



Profiel- en vakkenkeuze 4-havo



Rol van u als ouder/verzorger

Tips:

 Stel open en geen sturende vragen
 Ervaringen
 Talenten
 Energiegevers
 Hobby's
 Motivaties

 Vragen wat uw kind van u verwacht kan veel opleveren. 

 Kijk met uw kind mee (bv. informatie opleiding)

 Neem initiatief om in gesprek te gaan of samen ergens 
naartoe te gaan



Extra hulp loopbaancoach

Procedure:

 1e aanspreekpunt mentor

 Mailen

 Bellen

 ….de deur staat altijd open

loopbaancoach@carolus.nl



Schoolorganisatie



ORGANISATIE

 Mentor blijft de spil (onderwijskundig/sociaal-emotioneel)

 Coördinatoren op studieplein worden onderwijsondersteuners

 Leerlingencoördinatoren aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en 
collega’s als het om leerlingenzaken gaat 

 Afdelingsleider blijft eindverantwoordelijk 

Ouders

Leerlingen

Mentor 

Vakdocent

Onderwijsondersteuner

Leerlingcoördinator Afdelingsleider



BEGELEIDING

 Mentor: 1e aanspreekpunt leerling en ouders; hulp bij planning, 
sociale begeleiding

 Leerlingencoördinator: mevrouw Joosten

 Vakdocent: vakinhoudelijke begeleiding

 Loopbaancoach: keuzebegeleiding: mevrouw Martens

 Afdelingsleider: mevrouw Van Lierop 



EXTRA ONDERSTEUNING

 Leerlingbegeleider: sociaal-emotionele begeleiding mevr. Drouen en 
mevr. Joosten

 Zorgcoördinator: aanspreekpunt voor sociale, medische en psychische 
begeleiding, mevr. Kuipers

 Onderwijondersteuners: mevr. Tempelaars  en mevr. Van den Heuvel

 Vaktutoraat: leerlingen helpen leerlingen: gecoördineerd door mevr. 
Drouen

 Lyceo: huiswerkbegeleiding



AFSPRAKEN

 Corona-regels (handen desinfecteren, anderhalve meter afstand tot 
collega’s).

 Telefoontassen.

 Niet zomaar het schoolterrein verlaten.

 Rookvrije school (ook de omgeving).

 Alcoholvrije school 

 Leerlingen moeten beschikbaar zijn tot 16.30uur.



INDELING SCHOOLJAAR
 Drie perioden.

 Drie toetsweken. Vrijdag 13 november t/m vrijdag 20 november.
Vrijdag 12 maart t/m vrijdag 19 maart.
Dinsdag 6 juli t/m donderdag 15 juli.

 Na toetsweek 1 en 2 volgt een kantelweek met afrondende activiteiten. 
Dit is een gewone lesweek.

 Twee activiteitenweken. Week 42 (maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober)

Week 16 (maandag 19 april t/m vrijdag 23 april). 

Zoveel mogelijk activiteiten in deze week, indien mogelijk.

-



Resultaten en cijfers



KLAS 3 MAVO-PLUS

 Van klassen naar veel clusters

 Lessen 

 Zelfwerkzaamheidsuren / tussenuren

 Extra vak 3 D design

 CKV, MAS, LOB, LO en LEF met voldoende afronden voor overgang

 Voldoen aan de overgangsnorm



BOVENBOUW MAVO-PLUS

 PTA: programma voor toetsing en afsluiting

 Opbouw examendossier, bij ieder PTA cijfer

 Werken met studiewijzers

 Werkstukken en praktische opdrachten

 Rekentoets ( na definitieve keuze opstart hiervan) 



INDELING SCHOOLJAAR 

 3 periodes, 2 activiteitenweken, 2 kantelweken

 3 toetsweken

 3 herkansingsronden (ptd/pta)

 Diagnostische toetsen (O/T/V/G)

 Doorlopend rapport (Magister)



REKENTOETS

 Centrale rekentoets en het rekencijfer worden met ingang van het 
schooljaar 2019-2020 afgeschaft.

 Leerlingen met wiskunde in hun examenpakket geeft het eindcijfer 
voor wiskunde tevens een indicatie van de beheersing van de 
rekenvaardigheden van de leerling.

 Er komt met ingang van het schooljaar 2020-2021 een schoolexamen 
rekenen voor leerlingen die geen wiskunde in hun examenpakket 
hebben (PTA). Dit wordt via plustijd geregeld, dit is verplicht voor de 
leerlingen die dus geen wiskunde in hun eindexamenpakket hebben.  
Na de definitieve keuze volgt de plustijd voor klas 3 mavo-plus 
leerlingen

 Scholen bepalen zelf hoe zij het rekenonderwijs vormgeven.



Examenreglement 2020-2021



Wat is een examenreglement ? 

Wettelijk document waarin de rechten en plichten van de school en de 
examenkandidaten staan beschreven.

Deel 1: Wettelijke kaders Eindexamenbesluit

Deel 2: School specifieke regelingen van OMO scholengroep Helmond 
(hiertoe behoort ook het PTA)



Examencommissie
Taken:

- Behandelen van verzoeken van kandidaten voor bijzondere maatregelen bij een 
(school)examen

- Behandelen van verzoeken van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing

- Behandelen van klachten van kandidaten over een primair besluit van de examinator, 
waaronder de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen

- Behandelen van klachten van kandidaten over de omstandigheden waaronder een 
schoolexamen is afgelegd

Examencommissie is bereikbaar via de examensecretaris: 
e.vandenheuvel@omosghelmond.nl



Examendossier

Het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals 
gedocumenteerd in het Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA).
Álle onderdelen in het PTA dienen voor aanvang van de Centrale 
Examens afgerond te zijn. 

Zonder compleet PTA GÉÉN eindexamen!



Onregelmatigheden
Enkele voorbeelden:

- Onterechte of onbekende afwezigheid bij een examen

- Te late aanwezigheid bij een toets

- Verstoren van een examen(zitting)

- Op frauduleuze wijze verkrijgen van informatie over een gemaakt of te maken examen

- Valsheid in geschrifte / plagiaat

- Niet opvolgen van instructies van surveillanten of examinatoren

- Gebruiken van niet-toegestane hulpmiddelen

- Te laat inleveren van examenwerk



Maatregelen bij onregelmatigheden

- Toekennen van het cijfer 1

- Ontzeggen van (verdere) deelname aan een of meer toetsen van het 
schoolexamen of centraal examen

- Ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van 
het schoolexamen of centraal examen

- Bepalen dat het diploma slechts kan worden uitgereikt na een hernieuwd 
examen



Schoolexamen 



Het schoolexamen

- Elk schooljaar kent drie periodes (examenjaar havo/vwo twee 
periodes, in periode 3 vinden de Centrale Examens plaats)

- PTA-toetsen: tellen mee voor het examendossier



Herkansingsregeling cohorten 2020
MAVO en HAVO:

 Voorexamenjaar (3m/4h): Na toetsweek 1 en 2 steeds een herkansing van een PTD-
toets. Na toetsweek 3 één herkansing van een PTA-toets uit periode 3. Twee 
herkansingen in het examenjaar. 

 Let op geen herkansing van een PTD-toets in periode 3 

 (Geen gebruik gemaakt van de herkansing van de PTA-toets in het voorexamenjaar ? 
Dan mag deze worden toegevoegd aan het examenjaar)

 Leerlingen plannen zelf de herkansing in op school

 Informatieverstrekking verloopt via mail 

VWO

 Voorvoorexamenjaar (4v) en voorexamenjaar (5v): Na toetsweek 1 en 2 steeds een herkansing van een PTD-
toets. 

 Na toetsweek 3 één herkansing van een PTA-toets uit periode 3. 

 Twee herkansingen in het examenjaar.

(Geen gebruik gemaakt van de herkansing van de PTA-toets in het voorexamenjaar ? Dan mag deze worden toegevoegd aan 



Afwezigheid bij schoolexamens

- Aanwezigheid is voor elke kandidaat verplicht. Afwezigheid wordt 
primair als een onregelmatigheid opgevat en zal door de directeur 
worden opgevolgd door het toekennen van het cijfer 1.

- Te laat: na 15 minuten géén toegang meer (bij luistertoetsen direct 
na aanvang geen toegang meer)



Procedure absentie door ziekte

1. Telefonische melding door ouder(s)/verzorger(s). Bij de ziekmelding dient 
aangegeven te worden dat er sprake is van afwezigheid bij een 
schoolexamen

2. Schriftelijke verklaring van ouder(s)/verzorger(s) van afwezigheid door ziekte 
binnen twee schooldagen richten aan de directeur Dhr. Van de Westerlo 
(r.vandewesterlo@omosghelmond.nl).

Bij het ontbreken of tekortschieten van deze verklaring, zulks ter beoordeling van 
de directeur, neemt de directeur een maatregel wegens onregelmatigheid.

mailto:r.vandewesterlo@omosghelmond.nl


Dhr. B Berkers en mevr. M Evers

E-mail: beb@omosghelmond.nl
esm@omosghelmond.nl

Loopbaancoaches: 
 Mevr. Hermans
 Mevr. Martens

E-mail: loopbaancoach@omosghelmond.nl

Vragen?

Informatie is terug te vinden via www.carolus.nl
Informatie over het examen www.examenblad.nl
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