
Welkom op de 
ouderavond
4Mavo

Locatie Van Renneslaan



● 4GT1: Rene Komduur

● 4GT2: Nathalie Biemans

Britt le Fèvre

● Decaan: Henny Oude Geerdink

Mentoren klas 4



● ICT-rijk onderwijs

● Rookverbod

● Mobiele telefoon

● Social media

● Mentor als aanspreekpunt

Algemeen



Het gaat om jou!



Hoe hoog kom jij?



● Alle toetsen zijn SE’s

● Regels bij verzuim SE’s

● Afronding SE’s voor deelname aan examens

Examenzaken



● Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger

● Het gemiddelde cijfer van het CE is 5,5 

of hoger (onafgerond)

Wanneer geslaagd (1)



● Alle vakken een 6 of hoger
● 1x cijfer 5, rest 6 of hoger
● 1x cijfer 4 met minimaal 1x cijfer 7 en de 

rest 6 of hoger
● Eindcijfer beroepsgericht telt 1x mee en 

gemiddelde van de keuzevakken ook 1x 
(elk keuzevak moet minimaal een 4 zijn)

● 2x cijfer 5 met minimaal 1x cijfer 7 en de 
rest 6 of hoger

● LO,CKV en profielwerkstuk voldoende

Wanneer geslaagd (2)



•Zaken bespreekbaar maken met uw kind
•Ouderportaal / Open dagen
• Zaken bespreekbaar maken met uw kind
• Ouderportaal / Open dagen
• Bereikbaarheid voor school 
• 10 minuten gesprekken
• 30 oktober ouderavond op locatie AH over 

puberbrein
•ikbaarheid voor school 
•10 minuten gesprekken
•30 oktober ouderavond op locatie AH over puberbrein

Belangrijke rol voor ouders



● Vertrek op donderdag 21 november ‘s avonds met bus

● Slapen in de bus

● Vanuit Frankrijk met boot naar Engeland (ID of paspoort)

● Terug op zaterdag 23 november ‘s ochtends vroeg in Almelo

● Terugweg is dus ook slapen in de bus

● Gehele vrijdag in Londen

● Kosten €85,- incl metro en rondvaart (excl. eten en drinken)

Londen klas 4



● Rondvaart Londen langs alle highlights
● Wandeling langs alle highlights
● Lunchen bij Piccadilly Circus / Covent Garden
● Bezoek Buckingham Palace / Harrods
● Shoppen in Oxford Street (altijd docenten aanwezig)
● Optioneel : Bezoek Arsenal (€22, p.p.) of

natural History Museum (geen bijdrage) 
beide afhankelijk van aantal aanmeldingen

Programma Londen



Vragen

●Vragen???



Decaan / Docent 
Henny Oude Geerdink



Diploma halen



● Leerplicht tot 18 jaar

● Tussen 16 en 18 jaar mag je werk en school

combineren

● Eis: mbo niveau 2 diploma (lagere of 

geen uitkering)

Eisen



Doorstroom vmbo-mbo-hbo
● Entree, niveau 2,3 en 4

● Volle tijd = school + stage (BOL)

● Deeltijd = werken + school (BBL)

● Duur van 1 tot 4 jaar

● Doorstroom van niv. 4 naar hbo



Voor 1 april keuze maken
● Bezoek Open dagen mbo

● Meeloopbijeenkomsten

● Informatie avond ROC 20 nov locatie VRL

● Gesprekken met ouders, mentor, decaan

● Leerlingen melden zichzelf aan bij mbo!!

● Eventueel Havo



Vragen

●Vragen???



● 4GT1: Rene Komduur (T103B)

● 4GT2: Nathalie Biemans (T106)

Britt le Fèvre

Mentoren klas 4
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