
Informatieavond VMBO 4



Communicatie

Thuis  school

Contact vaak via mail (indien mogelijk)

Cijfercontrole via SOM

Gegevens mentor: 

- Aanwezig op school: ma- vr

- Mail: @charlemagnecollege.nl

Tel: 045-5315656 (school)

mailto:m.duijsens@eijkhagen.nl


Taak Mentor

- Leerlingen activeren en 

stimuleren

- Contactpersoon voor ouders

- Contactpersoon tussen 

ouders en vakdocenten



Organogram CMC

Rector:

J. Van Eyk

sectordirecteuren:

dhr. Curfs: bedrijfsvoering

mw. Curfs: (T)VWO 

mw. Hacking: VMBO/HAVO 

Afdelingsleiders:

mw. Kusters: TVWO

mw Beaumont: VWO bobo

mw. Schreurs: HAVO bobo

dhr. Kohl: HAVO onbo

Dhr. Scholten: VMBO TL



Afdelingsleider

4 vmbo  Hub Scholten

Mede verantwoordelijk voor onderwijskundige 
aansturing van de afdeling

dagelijkse gang van zaken

overleg met mentoren

brieven verwijdering en schorsingen



Schoolexamens (PTA)

Schoolexamenvoortgangstoets

Schoolexamentoets

Herkansingen, 3x per jaar

Let op: herkansen kan alleen op 

aangewezen dag en leerling moet zich 

van te voren inschrijven via SOM



Ziek bij een PTA-toets

Afmelden voor PTA toets in toetsweek:
vooraf aan de toets door ouders bij Meldpunt 
(telefonisch) EN bij de  Afdelingsleider binnen 48 
uur.

Juiste afmelding = Inhaalwerk tijdens inhaalmoment
onjuiste afmelding = 1.0 ! en geen herkansing



Examenjaar

Toetsweek voor herfstvakantie (start 02-10)

Toetsweek voor kerstvakantie (start 01-12)

Kijk- en luistertoetsen Engels-Duits-Frans

Toetsweek maart (start 12-3)

Examentraining (week 16)

Centraal examen!(14-05)



IK SLAAG!

Hoe gaan we te werk?

Inventarisatie problemen

Verbetertraject

Hulpopdrachten vanuit vakken

Begeleiding door mentor, vakdocenten en 

ouders!



Centraal Examen

Centraal schriftelijk examen: 

Eerste tijdvak: 14 mei – 29 mei

Tweede tijdvak: begint op 18 juni

Uitslag eerste tijdvak op 13 juni 

Uitslag tweede tijdvak op 29 juni

Diploma-uitreiking op woensdag 2 juli 
19.00 uur



Slaag/zak regeling
Een leerling is geslaagd als:

Het cijfer voor Nederlands minimaal een 5.0 is

Gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger 
zijn

Alles 6 of hoger

Een 5, rest 6 of hoger

Een 4, minimaal een 7 en rest 6 of hoger

Twee keer 5 met minimaal een 7 en rest 6 of hoger

Maatschappijleer doet mee als compensatiepunt

Rekentoets moet gemaakt zijn. Het cijfer telt nog niet mee! 



Absentieregeling (NIEUW!)

Bij ziekte: 

Leerlingen worden telefonisch afgemeld voorafgaand 

aan de lessen bij het meldpunt. Is de leerling na het 

weekend nog niet hersteld: opnieuw ziekmelding. Bij 

terugkomst op school een absentiebriefje inleveren.

Ben je een lesuur ongeoorloofd afwezig, dan:

- melding naar ouders

- vrijdag achste uur nablijven

- melding leerplichtambtenaar



Bij vooraf bekende absentie:

Als een leerling een afspraak heeft bij een externe instellingen (huisarts, tandarts, 
rijbewijs e.d.) geeft hij de afspraak VOORAF (minimaal 24 uur van tevoren) via het 
absentiebriefje door bij het meldpunt. Is de afspraak korter dan 24 uur vooraf gemaakt 
moet de leerling afgemeld worden bij de afdelingsleider.

Bij een afspraak die korter dan 24 uur van tevoren gemaakt is moet de leerling door 
ouder(s)/verzorger(s) afgemeld worden bij de afdelingsleider via mail of telefonisch.

Alle andere absentie die niet vooraf gemeld is en geen ziekte betreft is ongeoorloofd en 
wordt door de leerling ingehaald op vrijdag het 9de uur. Bij frequente ongeoorloofde 
absentie wordt een melding gemaakt bij VSV. 

Als de leerling bij drie keer te laat (met of zonder reden) is, dan neemt de mentor contact 
op met de ouders. Bij zes keer te laat stuurt de mentor een waarschuwingsbrief naar de 
ouders, bij tien keer te laat krijgen ouders een uitnodiging van VSV.



Diverse kaarten

Kaart om met toestemming schoolterrein te 
verlaten

Telaatkomerskaart 

Verwijderingskaart

Liftkaart



Maandag negende uur (2 keer 
per maand)

Ongeoorloofd gebruik mobiele telefoon in klas

Verwijdering

Drie keer te laat 

Spijbelen



Banduren

-Doel: extra ondersteuning in een bepaald vak

-Een banduur is een vast ingeroosterd uur in het lesrooster.

-Leerlingen van 4 vmbo zijn op  hetzelfde moment 
ingeroosterd.

-De eerste drie banduren informatie over SWS

-Ouders moeten handleiding SWS tekenen

-Daarna moeten leerlingen verplicht werken aan:

-Fictiedossier – verslag biologie – rekenen – Engels

-De leerlingen worden in vijf groepjes verdeeld

-Extra programma voor leerlingen die overstappen naar havo 

-Het banduur is verplicht

Informatieavond  



Excellentiebevordering – Onderwijs 
op maat

Leerlingen een verdiepingsproject aanbieden (bijv. 3D-design, cursus 
Russisch, theoretische wiskunde, roman schrijven, game-design etc.)

Leerling ondertekent een contract (voorwaarden!) 

Leerlingen mogen 2 à 3 lessen per week skippen, dat volgen we via een 
digitale skipkaart

Twee-wekelijks overleg met Excellentiecoach

Doel: de motivatie en creativiteit verhogen en zo de leerling de kans geven 
vanuit zijn passie zijn talenten verder te ontwikkelen. 



Zijn er nog vragen?


