
Welkom
kennismaking en voorlichting Mavo 3



Programma

- Algemene informatie 

- Informatie over decanaat

- Met de mentor in de klas voor verdere informatie en  

gelegenheid tot vragen stellen.



Structuur afdeling mavo

Locatie directeur

Afdelingsleider
Decaan
(LOB)

Leerlingbegeleiding

Mentoren en vakdocenten 

Coördinator 
leerlingenzaken Teamcoördinatoren



Op weg naar een diploma

TL = theoretische leerweg

GL = gemengde leerweg

VMBO TL & GL = MAVO

VMBO TL of GL (hangt af van het examenpakket in klas 4)

MBO-stroom (80%)

Twee stromen: 

HAVO-stroom (20%)



Mavo GL of TL? 

Praktijkvak = D&P 

Overige vakken zijn theorievakken (incl. mu, hv & tek)

Examen in 7 vakken

Voorbeelden:

Ned, Eng, Wis, Nask, Bio, Ges, D&P = TL   

Ned, Eng, Wis, Nask, Bio, Ges, D&P = GL

Ned, Eng, Wis, Nask, Bio, Ges, D&P = TL   

niveau 
3 of 4



Examen

1. Schoolexamen (SE)

- proefwerken

- mondeling

- werkstukken

- Profielwerkstuk

2. Centraal Schriftelijk (Praktijk) Examen (CS(P)E)

3. Rekentoets (bij geen wiskunde) 



Schoolexamen (SE)

- Het SE begint bij de start van klas 3.

- Toetsen worden afgenomen volgens het PTA van het vak. 

- Alle toetsen/huiswerkbeoordelingen/werkstukken tellen mee voor 
het SE.

- PTA en Examenreglement (goed doorlezen).

Bijv:

- Klas 3 eindcijfer Maatschappijleer telt mee voor SE klas 4

- CKV afronden klas 3

- Hoe zit het met herkansingen?

- Hoe komt het eindcijfer SE tot stand?



Toets Leerstof Eindterm Soort toets In de maand Score weging Resultaat

A. Presentatie 

vormen

K5 Mondeling November 7,6 1x 7,6

B. Schrijfvaardigheid K7 Schriftelijk

3x 1 lesuur

1x December 

1x Februari

1x Mei

5,6 2x 11,2

Nederlands MAVO klas 3

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 



Mavo Rekentoets/wiskunde

Leerlingen die geen wiskunde in hun 
eindexamenpakket hebben moeten een rekentoets 
maken/hebben gemaakt. 

In klas 3 maken alle leerlingen een school rekentoets. 

voldoende = geen rekenen in klas 4. 

onvoldoende = rekenen in klas 4. 



MAVO Eindcijfer klas 4

• Gemiddelde cijfer van het eindexamen moet 5,5 of hoger zijn -
Nederlands minstens een 5,0!

• Rekentoets (geen wiskunde)

Schoolexamen + CSE/CSPE =  eindcijfer

2



MAVO Gemiste Toetsen

Dinsdagmiddag het 7e lesuur is het PIM uur 
(of op afspraak met vakdocent)

Proefwerken Inhaal Moment

Leerlingen die ongeldig afwezig zijn krijgen voor een gemiste toets het 
cijfer 1,0 toegekend.

(te vaak een 1,0 kan uitsluiting van het eindexamen betekenen )



Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

- Kleinere klassen (waar mogelijk)

- Extra tijd mentoren (ondersteuning leerlingen)

- Inzet extra ondersteuning per afdeling (OLC onderwijsassistenten)

- Inzet extra ondersteuning sociaal- en emotionele ontwikkeling

- Huiswerkcafe per afdeling 
(voor alle leerlingen beschikbaar)

- Sport- en spelprogramma buiten school (sport+)

- Inzet op differentiatie in klas 
(ontwikkelprogramma docenten)

- Extra studiebegeleidingslessen (profielvakken klas 3 en 4)

- Inzet (externe) examentraining (op aanvraag richting examen)

- Inzet sociale vaardigheden/schoolbeleving (excursie 29-30/09)



Moeite met thuis huiswerk maken? Moeite met plannen? 
Moeite met motivatie?   

- Vrije toegang of op afspraak met mentor

- Elke dag tot 16.45 uur

- Kopje thee & koekje

- Ondersteuning plannen & leerstrategieën 

- ‘Huiswerkvrij’ naar huis! 

HuisWerkC@fe mavo 



Bevordering   3    4

- Gekozen vakken voor mavo 4 voldoen aan de zak/slaagregeling

(zie examenreglement)

- Overige vakken gemiddeld een 5,5

- Er worden 7 examenvakken gekozen



Arbeidsoriëntatie/MAS

Arbeidsoriëntatie april (onderdeel LOB + Ned. PTA)

Maatschappelijke stage (MAS) eind klas 3 afronden

Leerlingen:

- houden zelf de uren bij. (inloggen via website)

- dienen zelf gemaakte uren in ter goedkeuring.  

Totaal MAS uren (examenjaar 22-23) = 12 uur.

Ingestroomd in klas 2 12 uur

Ingestroomd in klas 3 10 uur



mavo (leren buiten de klas)

klas 3:

- Groningen (alle vakken)

- Soest (gs)

- Rotterdam haven (ak en eco)

- Meerdaagse excursie:  Berlijn, Ardennen, Londen of Parijs

klas 4:

- Amsterdam (alle vakken)

- Den Haag ( maatschappijkunde en gs)



Decanaat MAVO



- Vakkenpakket kiezen voor klas 4
- verplichte vakken
- profielvakken
- keuzevakken

- doorstroom naar MBO
- doorstroom naar HAVO

Keuzes in klas 3



PTA Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

Ontdek je talent
(kwaliteitenreflectie)

Reflectiegesprek
(november en april)

Ontdek je passie
(motievenreflectie)

Ontdek je werkplek
(werkexploratie)

Arbeidsoriëntatie 

Zelf aan zet
(loopbaansturing)

Klas 4
Open Dagen & Meeloopdagen
Profielwerkstuk

Netwerken
(Wie kan mij daarbij helpen?)



MAVO mbo-stroom

- Vak D&P

- 7 vakken in examenpakket

- Theoretische aansluiting lesstof op het mbo

- Meeloopdagen op het mbo

- Keuze vakkenpakket

- Arbeidsoriëntatie week mavo 3



Mavo/havo-stroom

- Voorlichtingen bijwonen (1x) 

- 7 vakken examen (+ Rekenen) (vakkenpakketkeuze!!)

- Volgen van extra lessen (opstroommodules) op Quintus 

- Havo programma klas 2 en 3 is een pré

- Maken van toetsen op Quintus

- Meeloop-dag op Quintus 

- Advies: geen onvoldoende op de kernvakken (Ned, Eng en Wis)

- + oriëntatie op MBO 

- + ook aanmelden op het MBO (back-up-plan)



Eind klas 3

- MBO Vakkenpakket kiezen of HAVO Vakkenpakket kiezen

- Wiskunde is belangrijk voor een goede doorstroom!

Klas 4
Kiezen van een vervolgopleiding

- MBO
- HAVO (voor sommige leerlingen van TL).

Je loopbaan staat niet vast!!!



Contact



Leerlingen klas 2 gaan meedoen aan On Stage

7 maart 2023 Beroepenfeest De Bonte Wever

21 maart 2023 DOE DAG Bezoek bedrijven

• leerlingen werken op school in het On Stage Paspoort 

• On Stage leerlingentraining: Junior Networking; 

• leerlingen ontwerpen hun eigen visitekaartjes; 

• leerlingen onderhouden het contact met hun nieuwe 
(beroeps)netwerk

“ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?”



Wat kunt u als ouder/verzorger doen:

Meedoen aan On Stage als beroepsbeoefenaar! 
- We zoeken de automonteur, de secretaresse, de 

advocaat en alles er tussenin

- Het overdragen van enthousiasme voor een beroep 
staat centraal

- Aanmelden kan via : www.regioassenonstage.nl
- Projectleider: J.J. Brouwer mail@regioassenonstage.nl

http://www.regioassenonstage.nl/
mailto:mail@regioassenonstage.nl


CICO

Voor leerlingen die 

schoolse zaken niet 

of moeilijk voor 

elkaar krijgen.                                

RT

Gespecialiseerde 

begeleiding van 

leerlingen met 

leerproblemen en/of 

leerstoornissen. 

Huiswerkklas

huiswerk, plannen, 

structuur, discipline 

en motivatie.

Dyslexie/dyscalculie

Ondersteunen lees en/of 

spellingsproblemen 

/ernstige 

rekenproblematiek 

Orthopedagoog

o.a. onderzoek bij 

leer en/of 

gedragsproblemen

Maatschappelijk 

werk
begeleiding bij 

persoonlijke en/of 

thuisproblematiek

Rebound

Als het even niet 

meer lukt in de 

normale 

klassensetting

Ondersteuning & 
begeleiding

Leerlingbegeleiding afdeling mavo:
Rixt Van der Hem & Niels Snippe

Extra ondersteuning 
faalangstreductietraining, 

Sova-training, 

examenvreestraining, 

logopedie

hmr@dr.nassaucollege.nl
snn@dr.nassaucollege.nl

mailto:hmr@dr.nassaucollege.nl
mailto:snn@dr.nassaucollege.nl


Alle kinderen 
doen mee!



A A             A

B

1.0

B

2.0

B       B

3.0

Samenwerken is de sleutel!



Onze deur staat altijd open!



Mentoren klas 3

M3A Mevr. Beekhuizen & Mevr. Roggema lokaal M21

M3B Mevr. De Vries & Mevr. Kruize lokaal M23

M3C Mevr. Nijsen & Mevr. Baykus lokaal M24

M3D Dhr. Mulder & Mevr. Post lokaal 007

M3E Mevr. Prins & Mevr. Klasens lokaal 005


