Schooljaar 2017-2018
6X

Doel dit schooljaar:
succesvol afsluiten van het examenjaar!

Wat is anders?
• Dhr. R. Schoonveld: interim directeur
• Mw. Clijdesdale:
• Dhr. Baaijens:

afdelingsleider bovenbouw alle afdelingen
afdelingsleider onderbouw alle afdelingen

• Aanspreekpunt leerlingenzaken:
– Dhr. Groot:
bovenbouw havo-vwo
– Mw. Mahabali: bovenbouw vmbo
– Mw. Scheltema: onderbouw havo-vwo
– Dhr. Kerpens:
onderbouw vmbo
 Als de mentor niet aanwezig is
 Over zaken zoals: pakket/profielkeuze, registratie verzuim/te-laat,
verlofaanvragen en roosterzaken

Contactvertrouwenspersoon
• Voor jou en/of je ouders
• Bij klachten over zaken die met school te maken hebben
• Als je problemen of klachten hebt, die je niet aan je mentor of
iemand anders durft te vertellen
• Als je te maken hebt met (cyber-)pesten, geweld, discriminatie,
agressie of (seksuele) intimidatie
• Samen zoeken we naar een oplossing van je probleem
• Maak een afspraak of stuur een e-mail
Dhr. Jungerman ju@sgreigersbos.nl
Mw. Lutgendorff luh@sgreigersbos.nl

Schoolregels
In de les: prettige werksfeer!
Wij hanteren de volgende regels ten aanzien van de gedragingen
en de omgang in de school:
1.
2.
3.
4.
5.

We behandelen elkaar met wederzijds respect
Je komt op tijd in de les met alle benodigde leermiddelen
Je draagt in de klas geen jassen, petten of mutsen
Het gebruik van mobieltjes in de klas is niet toegestaan (zie brief)
Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine

Zie het leerlingstatuut en de schoolgids (website)

Communicatie
Wijze van communiceren:
•
•
•
•

Mentor – ouder/verzorger
Internet: www.sgreigersbos.nl
Magister: cijfers en aanwezigheid
Brieven: op de website

E-mailadres graag invoeren / controleren in Magister

Communicatie
Zorg
Zorgcoördinator:
Leerlingbegeleider:
Ouder- en kindadviseurs (OKA):
Leerplichtambtenaar:
Begeleider Passend Onderwijs:

Mw. S. Mahabali
Mw. L. Kanters
Mw. J. Molenaar en
Mw. T. Krolis
Mw. F. Hussain Ali
Mw. S. Laouikili

Aanwezigheid
Geoorloofd verzuim
Ziek?
• Bellen voor 08.30 uur

Dokters/ tandartsbezoek?
• Van te voren melden in het opvanglokaal 007
Aanvraag verlof:
• Van te voren schriftelijk bij de coördinator
• Aanvraagformulieren downloaden via de site

Aanwezigheid
Ongeoorloofd verzuim:
• Tijdens de eerste drie lesuren wordt door school naar huis
gebeld
• Een waarschuwingsbrief bij 4 tot 7 uur binnen 2 weken
• Spreekuur leerplicht bij ons op school
• Eventueel bureau Halt
De rol van de ouders is erg belangrijk!
. Bij frequent verzuim: een gesprek op school met ouders en leerling
. Is er misschien extra ondersteuning nodig?
- Bij aanhoudend (ziekte)verzuim: contact met leerplicht/jeugdarts

Aanwezigheid
Opvanglokaal 007
Meer rust in de school
• Voor het nablijven, bij incidenten en ziekmelden
• Wanneer een leerling uit de les wordt verwijderd:
 met uitstuurformulier terug naar de docent aan het eind van het
lesuur!
 Geen discussie in de les, maar een rustig gesprek aan het eind
van de les.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Wettelijk verplicht bij
• opstromen, afstromen, doubleren en
• Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning

In een OPP staat
• welke belemmerende en bevorderende factoren van invloed zijn op
het functioneren van de leerling
• welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe deze geboden
wordt.
• Doelen worden samen met de leerling, ouders en school opgesteld.

Manier van werken
Zelfdiscipline en planning
• ELO: studieplanners! Bronnen. Berichten.
• Gebruik de tussenuren voor
 huiswerk maken
 elkaar bijles geven
 werken aan werkstukken
 ontspanning

Het profielwerkstuk
• Werkstuk over één van de kernvakken uit het profiel
• Zelf onderzoek doen
• Kennismaken met praktijk uit het wo

• Deadline eerste versie:
• Deadline definitieve versie:

2 november 2017
19 december 2017

• Presentatiemiddag/-avond:

februari 2018

Het PTA
(Programma voor Toetsing en Afsluiting)

Voor pré-examenklassen en eindexamenklassen:
•
•
•
•
•
•
•

Alle onderdelen van het SE per vak
Wat voor soort toets
Wanneer: tussentijds of in een SE-week
Het gewicht per toets
De duur van de toets
Herkansbaar?
Onafgerond SE-cijfer gaat mee naar het examen (50 % eindcijfer)
Maar bij Spaans-e wordt het SE-cijfer afgerond tot eindcijfer

ED jaar
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Stofomschrijving
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Het examenreglement
van toepassing bij TL en OV
Het examenreglement is een document waarin alle regels staan
t.a.v. het schoolexamen en het centraal examen.
Het examenregelement staat vanaf 01-10-17 op de website.
Een paar regels uit dat examenreglement voor schoolexamentoetsen:
•
•
•
•
•

5 minuten voor aanvang aanwezig! (in SE-week)
Je mag uiterlijk 30 minuten te laat komen maar je krijgt dan geen extra tijd.
Je moet tenminste een uur blijven voordat je weg mag (in SE-week, bij een
toets langer dan 50 minuten)
Let goed op de hulpmiddelen die zijn toegestaan. Zelf meenemen tenzij
anders aangegeven!!
Na bekend worden van het cijfer: 5 dagen om bezwaar te maken. Daarna
liggen de cijfers vast.

Schoolexamenperioden
• Handelingsdelen, praktische opdrachten en mondelinge toetsen
kunnen niet herkanst worden
•

periode 1:
SE-week 1 (code 10):
Herkansingsmogelijkheid I

4 september t/m 3 december 2017
27 nov t/m 1 december 2017
maandag 18 december 2017

•

periode 2:
SE-week 2 (code 20):
Herkansingsmogelijkheid II

4 december t/m 25 maart 2018
26 t/m 29 maart 2018
10 april 2018

Herkansen en inhalen
Na iedere toetsweek kun je 1 herkansbare toets kiezen als herkansing.
Tussentijdse toetsen:
• Niet herkansbaar
• Inhalen: alleen bij geldige afmelding vooraf; afspraak maken met de
coördinator.
Toetsen in SE-week
• Herkansbaar indien dit zo is aangegeven in het PTA voor dat vak.
• Inhalen: alleen bij geldige afmelding vooraf en bij inlevering formulier
achteraf. Inhalen op de dag van de herkansing.
• Bij ongeoorloofd verzuim wordt de herkansing ingezet. (1x, geen herkansing
meer mogelijk)
• Gemiste herkansingen kunnen niet ingehaald worden.
Aanmelden voor een herkansing:
Houd de deadline hiervoor in de gaten.
Te laat aanmelden = geen herkansing!

Geldige afmelding bij SE-toets

Bellen van te voren door de ouders:

• Doorgeven wat de reden is van afwezigheid en welke toets wordt
gemist
• Èn formulier inleveren
Formulier is te downloaden van de website.

Akkoordverklaringen
Na herkansing SE-2:
• uitreiken definitieve SE-lijst
• ondertekenen akkoordverklaringen: 20 april 2018

Centraal Examen
CE tijdvak 1:
14 mei t/m 28 mei 2018
Eerste examen

maandag 14 mei:
Wiskunde
13.30 – 16.30 uur

Informatieboekje volgt t.z.t.
Informatie over bijvoorbeeld
- rooster
- toegestane hulpmiddelen
Zie ook:
- Examenreglement (website SGR)
- www. examenblad.nl

Slaag-zakregeling
• Maximaal één 5 bij de kernvakken: Engels, Nederlands, wiskunde
en rekenen
• Het gemiddelde van de CE-vakken is 5,5

• CKV en LO zijn voldoende afgerond
• De eindcijfers van alle vakken voldoen aan de slaag-zakeisen

Zie hiervoor het Examenreglement op website vanaf 1 oktober

Het combinatiecijfer
3 cijfers vormen samen het combinatiecijfer
Cijfer wordt verkregen door afgeronde eindcijfers te
middelen van:
Maatschappijleer
PWS
ANW

7,3 wordt 7
6,7 wordt 7
5,4 wordt 5

Combinatiecijfer:

7 + 7 + 5 = 6,3 wordt 6
3

Rekenen
• Onderdeel van de slaag/zakregeling. Cijfer moet minimaal 5 zijn.
• rekenlessen: 1 uur in de week voor de leerlingen die lager dan een
6 hebben gehaald op de rekentoets.
• 2 kansen dit schooljaar:

1e periode: januari 2018
2e periode: maart 2018

Uitslagbepaling
Woensdag 13 juni 2018
08.00 uur
13.00 – 14.00 uur
14.00 - 16.00 uur

bekendmaking N-termen; omzetting scores in
cijfers; uitslagbepaling
bellen door de mentor
leerlingen op school voor ophalen voorlopige
cijferlijsten

Donderdag 14 juni

deadline opgeven voor herexamen

Maandag 18 juni

start CE tijdvak 2

Vrijdag 29 juni

bekendmaking N-termen tijdvak 2

Eerste week juli:

diploma-uitreiking

Vervolgopleiding
•
•
•

•
•

Inschrijven vervolgopleidingen vanaf 1 oktober, maar voor 1 mei 2018 via Studielink!
Sommige opleidingen al eerder aanmelden: check website universiteit of hbo voor
uiterste aanmelddatum.
Aantal opleidingen: beperkt aantal plaatsen (Numerus Fixus)  decentrale selectie
Aanmelden voor deze opleidingen uiterlijk op 15 januari 2018. Hoge cijfers en
interessante nevenactiviteiten!
Studiematching universiteiten/studiekeuzecheck HBO: verplicht. Data op de websites
van de opleidingen
Open dagen en Meeloopdagen: www.studiekeuze123.nl, websites
vervolgopleidingen, www.duo.nl en www.sgreigersbos.dedecaan.net

vragen of opmerkingen?

