
Mentor- en decanaatavond 4 mavo

Mentorgroep m4B/C

23 september 2021

19:30 uur



Even voorstellen

Wie is ……?

-

-

-

-



Even voorstellen

Hoe ben ik te bereiken?

- Mail: bd@clv.nl

- School: (0318) 500 621

Wie zijn jullie? 

- Wijzigingen doorgeven via Magister of 
Leerlingenadministratie@clv.nl 



Afdelingsleider mavo 2, 3 en 4

dhr. A. van Houwelingen

- mail: Hw@clv.nl

- telefoon CLV: (0318) 500 621



Mentorzaken

• 1e contactpersoon tussen thuis en CLV

• mentorlessen (maandag voor individuele begeleiding en 
donderdag wekelijks met de hele groep

• 3 ouderavonden (vandaag en met mentor op 6-10 dec 2021 
en 14-18 mrt 2022) 

• invullen doorstroomdossiers vervolgopleidingen

• diploma-uitreiking (dinsdag 5 juli 2022)

• Opgeven voor steunles voor een vak is mogelijk in overleg 
met de mentor.



Magister

• Agenda (i.v.m. huiswerk)  TIP: ook zelf afspraken inplannen via 

• Afwezigheid (AB)/Te laat (TL) /Uitgestuurd (UI) overzicht

• Huiswerk (HV) of materiaal vergeten (MV) overzicht

• Cijfers

• Studiewijzers / PTA /Examenreglement

• Communicatie zal zoveel mogelijk via Magister berichten gaan

• Plaats bij instellingen een vinkje om berichten door te 
sturen naar e-mailadres



Ziekmelding

• Afmelden:

• Bij korte of langere tijd afwezig (ziekte) altijd telefonisch afmelden tijdens 
het beluur (8:00 – 9:00 uur)

• Telefoonnummer CLV: (0318) 500 621 (optie Meldpunt)

• Verlof aanvragen via dit formulier

link naar Meldpunt (absentie) op de website.

https://www.clv.nl/uploads/Praktische/Meldpunt/Verzoek_om_toestemming_verzuim.pdf
https://www.clv.nl/handige-informatie/meldpunt-absentie


Decanaat informatie



Decaan mavo

mw. D. Baars

- mail: Bd@clv.nl

- telefoon CLV: (0318) 500 621



EEN MAVO DIPLOMA ….
En dan?

HAVO ?

MBO ?



Leerwegen in het MBO

B.O.L. (Beroeps Opleidende Leerweg)

• 3 of 4 dagen school

• 1 of 2 dagen stage

B.B.L. (Beroeps Begeleidende Leerweg)

• 4 dagen stage/werken bij leerbedrijf

• 1 dag school



• Bouw en infra

• Afbouw, hout en onderhoud

• Techniek en procesindustrie

• Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

• Media en vormgeving

• Informatie en communicatietechnologie

• Mobiliteit en voertuigen

• Transport, scheepvaart en logistiek

Domeinen binnen mbo



• Handel en ondernemerschap

• Economie en administratie

• Veiligheid en sport

• Uiterlijke verzorging

• Horeca en bakkerij

• Toerisme en recreatie

• Zorg en welzijn

• Voedsel, natuur en leefomgeving

Vervolg domeinen mbo



Wettelijke toelatingseisen MBO

 Met Mavodiploma recht op doorstromen naar niveau 3/4 van het MBO

Uitzonderingen:

• Grafisch Lyceum

• Nimeto

• CIOS (Sport en Bewegen)
Speciale vaardigheden/ aanleg spelen een rol 

 Zonder diploma MBO doorstroom niveau 1, heel soms niveau 2



Onze leerlingen gaan veelal naar:

• Dulon/Technova College (ROC A12): Ede, Veenendaal

• ROC Rijn IJssel: Wageningen, Arnhem

• MBO Utrecht

• MBO Amersfoort

• ROC Midden Nederland: Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein

• Nimeto: Utrecht

• Grafisch Lyceum: Utrecht

• Aeres MBO: Ede, Barneveld 

Locaties MBO



Inschrijven MBO

• Zelf aanmelden bij de school via 
aanmeldingsformulier van het internet.

• Vanaf januari 2022

• Voor 1 april 2022

• Let op: Grafisch vormgeven, Nimeto en CIOS 
zo vroeg mogelijk opgeven! 



Doorstroom naar HAVO

Cultuur & Maatschappij
Frans of Duits + geschiedenis

Economie & Maatschappij
wiskunde + economie + geschiedenis

Natuur & Gezondheid
wiskunde + nask2 + biologie

Natuur & Techniek
wiskunde + nask1 + nask2



Toelatingseisen HAVO CLV

7 vakken
Toelaten: 6,8 of hoger (gemiddeld)
Bespreken: 6,6 en 6,7 (gemiddeld)
Afwijzen: minder dan 6,6 (gemiddeld)

8 vakken (=  met extra vak)

Drempelloze toelating mits geslaagd.



Inschrijven HAVO

• In februari 2022 uitleg voor HAVO kandidaten door 
decaan HAVO

• Leerling maakt voorlopige profielkeuze

• Profielkeuze formulier mee naar huis en invullen

• Inleveren bij decaan HAVO. Pas dan is je inschrijving 
geldig

• Overstap 4M  4H? Ook altijd bij MBO inschrijven



Hoe kies ik?

• Praat met je ouder(s)/ verzorger(s), familie, vrienden, 
buren, bekenden enz.

• Overleg met je mentor.

• Zoek informatie op internet

• Gebruik de Open Dagen Kalender

• Bezoek open dagen (online/ digitaal?)

• Vraag een meeloopdag aan. (indien mogelijk)

• Donderdag = decanendag



Na de mavo…

• Leerplicht tot 18 jaar

• Kwalificatieplicht: HAVO diploma of MBO diploma (niveau 2)

• MBO/ HAVO Check 





Examen informatie



Examensecretaris mavo

dhr. W.A. van der Knaap

- mail: Kp@clv.nl

- telefoon CLV: (0318) 500 621



Examenjaar

• Leerlingen heten (examen)kandidaten 

• Examenreglement

• PTA (Programma Toetsing en Afsluiting)

• Examenrooster (Tijdvak 1 en 2)

• Kort jaar, minder toetsen, dus goed plannen!

• Afwezigheid bij toetsen moet vooraf bij Meldpunt gemeld zijn i.v.m. 
inhalen/herkansingen!

• Extra faciliteiten (verlengde tijd, e.d.) nu regelen!
Van de meeste leerlingen is dit bekend



 PTA en examenreglement via Studiewijzers in Magister

Voorbeeld PTA biologie:

Het schoolexamen (SE)



 Drie toetsweken:
woensdag 3 november tot en met dinsdag 9 november 2021
maandag 24 januari tot en met vrijdag 28 januari 2022
maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april 2022

 Drie of vier herkansingen:
Na de eerste toetsweek twee en na de tweede toetsweek twee*
(*één, indien inleververplichtingen niet zijn nagekomen)

Het schoolexamen (SE)



 1e tijdvak: 12 mei – 25 mei 2022

 Uitslag: woensdag 15 juni 2022

 2e tijdvak: 20-23 juni 2022

 Uitslag: vrijdag 1 juli 2022

Diploma-uitreiking: dinsdag 5 juli 2022

Het Centraal Examen 2022 (CE)



Examenvakken zonder Centraal Examen (CE):
Belangrijk voor compensatie!

 Maatschappijleer (incl. godsdienst 15%)

 LO2 (keuzevak)

Examenvakken met CE:

 Nederlands

 Engels

 Overige profiel- en vrije keuzevakken

De onderdelen van het examen



Niet examenvakken, maar wel verplicht:

 Lichamelijke oefening en Kunstvakken incl. CKV (KCKV) moeten 
beoordeling voldoende hebben.

 Profielwerkstuk moet beoordeling voldoende of goed hebben.

 Examenkandidaten zonder wiskunde moeten SE Rekenen afgesloten hebben.

De onderdelen van het examen



Eindcijferberekening per vak

SE-cijfer (1 decimaal) 𝑺𝑬 𝒄𝒊𝒋𝒇𝒆𝒓 + 𝑪𝑬 𝒄𝒊𝒋𝒇𝒆𝒓

𝟐
= 𝒆𝒊𝒏𝒅𝒄𝒊𝒋𝒇𝒆𝒓

CE-cijfer (1 decimaal) 𝟓,𝟓+𝟓,𝟓

𝟐
=

𝟏𝟏

𝟐
= 𝟓, 𝟓 6

𝟓,𝟓+𝟓,𝟒

𝟐
=

𝟏𝟎,𝟗

𝟐
= 𝟓, 𝟒𝟓 5

Kortom per vak: 11 punten verdienen

SE  6,0 CE  5,0*

SE  7,0 CE  4,0*

SE  8,0 CE  3,0*

*Moet met een ander CE gecompenseerd worden…



 KCKV, LO en PWS voldoende of goed én 

 Alle CE’s gemiddeld een 5,5 én

 Nederlands niet lager dan een 5 én

 Alle vakken voldoende óf

 1x5, rest 6 of hoger óf

 2x5, 1x7, rest 6 of hoger óf

 1x4, 1x7 rest 6 of hoger

Eventueel herkansing of herprofilering in 1 vak

Overige gevallen: niet geslaagd

Wanneer geslaagd?



Profiel WerkStuk (PWS)

PWS

wettelijk verplicht werkochtenden

individueel begeleider

loopbaan begeleiding beoordeling

oriëntatie onderzoek presentatie

interesse

talenten

kwaliteiten

werkplekken

arbeidsmarkt

opleidingen korte-
/flitspresentatie

beoordeling V/G



Nuttig om te weten

• PWS
werkochtend donderdag 14 oktober 2021

dinsdag 16 november 2021
donderdag 2 december 2021

• Inleveren maandag 20 december 2021

• Presentaties dinsdag 1 februari – vrijdag 4 februari 2022

• Informatieboekje volgt met
* Inleverreglement werkstukken (i.v.m. herkansing)
* 10 Gouden regels

• Toets inhaallokaal (ma/di/wo/do)



Tot slot

• In april nadere brief met de gang van zaken omtrent 
laatste weken van dit schooljaar

• Alles wat u vandaag nog gehoord hebt, krijgt u ook 
nog via de mail

• Jaaragenda op de website

• Bij bijzonderheden graag altijd direct contact 
opnemen.

• Begeleiding: zie ‘Zorgkaart’ op de website

https://www.clv.nl/op-de-agenda/jaaragenda
https://www.clv.nl/begeleiding-ondersteuning-en-zorg/ondersteuning




Bedankt voor uw aandacht! 

Tot ziens! 




