


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



Rector:

J. Van Eyk

sectordirecteuren:

dhr. Curfs: bedrijfsvoering

mw. Curfs: (T)VWO 

mw. Hacking: VMBO/HAVO 

Afdelingsleiders:

mw. Kusters: TVWO

mw Beaumont: VWO 

mw. Schreurs: HAVO bobo

dhr. Kohl: HAVO onbo

Dhr. Scholten: VMBO



Afdelingsleider

• vwo  Christiane Beaumont

• TvwoMonique Kusters

– dagelijkse gang van zaken

– overleg met mentoren

– verwijderbrieven

– Mede verantwoordelijk voor 
onderwijskundige aansturing van de 
afdeling



Schoolexamens PTA

• Schoolexamenvoortgangstoets

• Schoolexamentoets

• Combinatietoets

• Herkansingen, 3x per jaar

• Let op: herkansen kan alleen op aangewezen 
dag



• Ziek bij een PTA-toets

Afmelden voor PTA toets in toetsweek:
vooraf aan de toets door ouders bij Meldpunt 

(telefonisch) ALSOOK bij de  Afdelingsleider 
binnen 48 uur.

Juiste afmelding = Inhaalwerk tijdens 
inhaalmoment (
onjuiste afmelding = 1.0 !



Examenjaar

– Toetsweek voor herfstvakantie (start 2-10)

– Opstarten “Ik Slaag” (25-10)

– Toetsweek voor kerstvakantie (start 30-11)

– Kijk- en luistertoetsen Engels-Duits-Frans

– Toetsweek maart (start 12-3)

– Examentraining (week 16)

– Centraal examen!(14-05)



Ik slaag

– Oktober: Wie?

– Hoe gaan we te werk?

– Inventarisatie problemen

– Verbetertraject

– Hulpopdrachten vanuit vakken

– Begeleiding door mentor, vakdocenten en 

ouders!



Nieuw

• ANW wordt niet meer aangeboden 

• T.a.v. het vak CKV geldt m.i.v. 2017/20 (vwo-atheneum) dat het vak 
wordt afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer.

• De herexamenregeling van het schoolexamen houdt in dat de 
kandidaat in één van de vakken die geen centraal examen hebben 
en waarvoor hij een geheel eindcijfer heeft gehaald lager dan zes of 
de kwalificatie “onvoldoende”, een herexamen mag afleggen. Deze 
regeling wordt alleen toegepast bij onderstaande vakken die in de 
voorexamenjaren worden afgesloten, nl: 

- Maatschappijleer ( in H4 en V4) en
- Levensbeschouwing (in H4 en V5). 
- CKV (in H4 en V5) 



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 donderdag 29 juni 19.00 uur



Slaag/zak regeling

• Een leerling is geslaagd als:

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

• Voor de vakken ne, en, rekenen en wi mag 
maximaal een 5 behaald worden

• Maximaal drie verliespunten in maximaal 2 vakken 
en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het 
gemiddelde van alle vakken tezamen tenminste 6.0 
is.

• Cijfer 3 betekent gezakt!



Absentieregeling 
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

- maandag negende 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 maandag het 9de uur. Bij frequente ongeoorloofde 
absentie wordt een melding gemaakt bij VSV. 

• Als een leerling 4 keer te laat komt, stuurt het meldpunt een mail naar de afdelingsleider. 
Van de afdelingsleider hoort de leerling dat hij naar het strafuur moet komen. Als een 
leerling vervolgens weer te laat komt zal, naast het strafuur, de mentor ook contact 
opnemen met de ouders. Als een leerling in totaal 10 keer te laat is gekomen wordt er een 
melding gemaakt bij 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



LOB

Op 7 en 14 november komen 

meer dan 50 vervolgopleidingen 

uit HBO en WO zich hier op 

school presenteren aan de 

leerlingen.

Hiervoor ontvangen de 

ouders/leerlingen nog de nodige 

informatie en 

inschrijfmogelijkheden. 



Banduren

- Leerlingen die zwak zijn in een bepaald vak worden de eerste 

6 weken verplicht ingeschreven

- Voor andere leerlingen facultatief 

- Inschrijving via SOM

- Doel: extra ondersteuning in een bepaald vak

- Leerlingen worden meer eigenaar van hun eigen leerproces

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

- Leerlingen van 4,5,6 Vwo en van 4,5 havo zijn op hetzelfde 

moment ingeroosterd.



EXTRA UITDAGING VOOR TALENTEN

• Leerling die bovengemiddeld presteert een 

verdiepingsproject aanbieden (bv. 3D-design, Russisch, 

theoretische wiskunde)

• Leerling ondertekent een contract (voorwaarden!) 

• Leerling mag 2 à 3 lessen per week skippen, skipkaart. 

Tweewekelijks overleg met excellentiecoach

• Doel: de motivatie en creativiteit verhogen en zo de leerling 

de kans geven vanuit zijn passie zijn talenten verder te 

ontwikkelen. 



Portfolio

• Leerlingen hebben de 

mogelijkheid om een 

persoonlijk portfolio bij te 

houden. 

• Dit is zeer wenselijk daar 

de vervolgopleidingen 

hier steeds meer om 

vragen.



Profielwerkstuk

– VWO 6

– Onderzoek voor minimaal 1 
profielvak

– Studiebelasting 80 uren per leerling

– Begeleiding door vakdocent

– In duo’s

Leerlingen van vwo 5 kunnen online proefstuderen in 
Groningen, Eindhoven, Amsterdam en Leiden. 

Aan alle andere universiteiten kunnen leerlingen 
proefstuderen in de vorm van meeloopdagen op de 
universiteit.



Ouderparticipatie Eijkhagen.
• OuderAdviesRaad:

• Dit is een groep ouders die een aantal keren per 
jaar met de directie samenkomt om schoolse zaken 
te evalueren of voor te bereiden. Tevens geeft de 
OAR advies aan de directie over voorgenomen 
plannen. De leden zijn evenredig verdeeld over de 
jaarlagen en niveaus.

Ouderparticipatie Eijkhagen



- Contactouders.

- Vanaf dit schooljaar werken we met contactouders. Deze groep ouders 
heeft de taak om items vanuit de ouders uit de klassen of jaarlagen in te 
brengen bij de verschillende organen binnen school: OAR, MT, directie.

- Werkwijze: de afdelingsleider van uw kind stuurt 2x per jaar een 
uitnodiging naar alle ouders met het verzoek om over een aantal items 
feedback te geven en dat naar de contactouder te sturen. De 
contactouder stelt een relevante selectie aan de orde tijdens de 
contactouderavond (2x per jaar).Het verslag van deze bijeenkomst wordt 
besproken bij OAR, MT en directie. Verslag wordt gepubliceerd via OAR.

Ouderparticipatie Eijkhagen



Ouderparticipatie Eijkhagen.
• GEZOCHT: CONTACTOUDERS.

• in de onderbouw per klas 1 ouder

• in de bovenbouw per jaarlaag en niveau 1 ouder

• Na opgave volgt informatie

• Tijdsinvestering per jaar: 2x vergaderen, mails ontvangen en verwerken 
van ouders en selectie maken.

• OPGEVEN BIJ DE MENTOR, vanavond of per mail.

• ALVAST HARTELIJK DANK!!!!!!!!!!!

Ouderparticipatie Eijkhagen



Zijn er nog vragen?


