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Organisatie 2020-2021



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 en ondersteuning 
Leerlingbegeleider: mevr. Drouen en mevr. Joosten

sociaal-emotionele begeleiding

Zorgcoördinator: mevr. Kuipers 

aanspreekpunt voor sociale, medische en psychische begeleiding 

Onderwijsondersteuners: mevr. Tempelaars  en mevr. Van den Heuvel

Lyceo: huiswerkbegeleiding

Vaktutoraat: gecoördineerd door mevr. Drouen

leerlingen helpen leerlingen 



Begeleiding

Mentor: eerste aanspreekpunt leerling en ouders, hulp bij planning, 
sociale begeleiding

Leerlingencoördinator: mevrouw Joosten

Afdelingsleider: mevrouw van Lierop 

Loopbaancoach: mevrouw Martens

Vakdocent: vakinhoudelijke begeleiding



Rol van de ouders

Tijdig melden van persoonlijke problemen bij de mentor  open 
communicatie.

In week 45: mentorenspreekuur via teams.

Dinsdag 15 december: mentor- en vakdocentenspreekuur*.

Donderdag 15 april: mentor- en vakdocentenspreekuur*.

* Mogelijk digitaal (rekening houden met de omstandigheden).



Indeling schooljaar

Drie (gecoördineerde) toetsweken.
Vrijdag 13 november t/m vrijdag 20 november.
Maandag 18 januari t/m vrijdag 22 januari.
Vrijdag 12 maart t/m vrijdag 19 maart.

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

Twee activiteitenweken: zoveel mogelijk activiteiten in deze week.
Week 42 
Week 16 

-



Regelingen bij ziekte van leerling:

Ouders bellen tussen 8:00-8:30 uur naar 0492-792000.

Ouders moeten elke dag leerling ziek melden.

Leerling die ziek naar huis is gegaan  ouders even naar school 
bellen bij aankomst.

Leerling meldt zichzelf, met brief, weer beter bij de 
onderwijsondersteuner.

Bezoek tandarts/orthodontist/huisarts graag buiten schooltijd.
Via brief / telefonisch melden bij onderwijsondersteuner.
Minimaal een dag van te voren. 

Bijzonder verlof (hele dag) aanvragen via formulier op de site en 
inleveren bij de afdelingsleider.



Examenreglement 2020-2021



Examencommissie

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

mailto:e.vandenheuvel@omosghelmond.nl


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



PTA kaders

PTA wordt uiterlijk 1 oktober gepubliceerd op de website. 

Tussentijdse toetsen niet herkansbaar.

Ieder vak geeft in de toetsweek een proefwerk over grotere 
hoeveelheid stof. Ieder vak is herkansbaar.

Er is maximaal één vak herkansbaar in iedere toetsweek.

Leerlingen plannen zelf de herkansingen in op school.

Informatie hierover wordt altijd via mail verstuurd



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.

Verzoek tot afwezigheid bij een schoolexamen kan uiterlijk 10 
werkdagen vóór afname van het schoolexamen worden ingediend.

Te laat: na 15 minuten géén toegang meer. 

bij luistertoetsen direct na aanvang geen toegang meer.



Procedure absentie door ziekte bij PTA toetsen

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


Slaag-zakregeling



Slaag-zakregeling
Een examenkandidaat is geslaagd indien: 

 CKV, LB, LOB, LO én het profielwerkstuk met minimaal een voldoende is behaald.

 Voor de vakken waarin hij/zij centraal examen doet het gemiddelde CE resultaat   
minimaal een 5,5 is,  en

 alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 

 er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of

 er 1x4 is behaald en de overige vakken een 6 of meer waarvan tenminste één cijfer 
een 7 of hoger is, of

 er 2x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of meer waarvan ten minste één 
cijfer een 7 of hoger is, en 

 er geen eindcijfer van 3 of lager is behaald, en

 er voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer heeft behaald.



Voorbeeld slaag-zakregeling

1 mits het gem. CE min. 5,5 is

2 mits de 4 niet het vak NE is

Zonder compleet PTA geen eindexamen mogelijk!



Rekentoets

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

Leerlingen mét 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

Scholen bepalen zelf hoe zij het rekenonderwijs vormgeven.



Aanmelden



Vmbo-t  havo 

Bepaalde voorwaarden:

In bezit van diploma vmbo-t

Extra vak als eindexamenvak 

Leerlingen zonder extra vak: bij inschrijving voor Havo (maart) aan de 
slag met extra vak of module voor dat vak, maar geen eindexamen in 
dit vak (overgangsjaar) 

Positief advies voor havo van vakdocenten van 4 vmbo-t

Na inschrijving voor Havo: 
Volgen van plustijd wiskunde A en B 

Volgen van de module leren op Havo  verplicht 



Aanmelden, hoe?

Vóór 1 april 2021 inschrijven:

 Digitaal doorstroomdossier  www.digitaaldoorstroomdossier.nl

én inschrijven via:

 De website van de onderwijsinstelling m.u.v. ROC Ter AA + Summa 
College

http://www.digitaaldoorstroomdossier.nl/


Vragen?

Loopbaancoaches: 

 Mevr. Hermans

 Mevr. Martens

Mail: loopbaancoach@carolus.nl

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

mailto:loopbaancoach@carolus.nl
http://www.carolus.nl/
http://www.examenblad.nl/

