


Informatie leerjaar 3

PPNT op site

♥ voor jou!



Programma

 Welkomstwoord Mw. de Goede (direkteur)

 Voorstellen aanwezige collega’s:

3A Mw. B. Kildsen

3B De heer J. Levison

3C Mw. W. van Dijk

3D De heer J. Peterson

 Informatie LOB door de decaan: de heer J. v.d. Eem

 Overzicht leerjaar 3 door teamleider bovenbouw: Mw. M. van Duijn

♥ voor jou!



LOB Klas 3

 LOB programma - keuzes maken en inzicht krijgen in eigen 

vaardigheden, interesses en mogelijkheden. Met behulp 

van Qompas.

 Open dagen bezoeken van mogelijke vervolgopleidingen.

 Beroep Oriënterende Stage – ervaring opdoen in het 

‘bedrijfsleven’ – leerlingen zoeken zelf (passende) 

stageplaats voor 30 uur in de week van 16 tot en met 20 

januari

 MBO markt – voorlichting door verschillende 

vervolgopleidingen – verplicht via inschrijving, op het Nova 

college.

 Persoonlijk gesprek met de decaan. ♥ voor jou!



Keuzepakket

• Informatieavond vakkenpakketkeuze: 7 februari, 

uitnodiging volgt.

• Keuzepakket voor het eindexamen – minimaal 6 

vakken: Nederlands, Engels en 4 keuzevakken, 7e vak 

is optie.

Verplicht in klas 4:
• Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke 

opvoeding.

♥ voor jou!



Keuze voor 7e vak

• Op 17 maart voor de zes gekozen examenvakken gemiddeld 

een 6,8.

• Het zevende vak staat een voldoende.

• Rooster-technisch moet het mogelijk zijn.

♥ voor jou!



Vragen…?

 Voor een persoonlijk gesprek met de decaan kan een 

afspraak worden gemaakt, liefst op een donderdag:

 J.vandereem@hartenlustschool.nl

♥ voor jou!



Jaarplanning

Rapporten: 1e december

2e maart

3e juli

Rapportcijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde!

10- minuten gesprekken: 13 december en 14 februari

Ouders en leerlingen hebben dan een gesprek aan de hand 

van het studieplan van de leerling



Persoonlijk mentoraat

 Spil in de communicatie met thuis

 Sommige leerlingen krijgen een mentor toegewezen

 De mentor is gekozen uit de docenten van wie ze les 

hebben of de heer Raps of mw. Klepper (ll.begeleiding)

 Persoonlijk mentor is eerste aanspreekpunt voor ouders



Mentoruur/studie-uur (1 x 14 dagen)

 Leren leren

 Qompas

 Actuele zaken



Bevordering

Overgangsnormering (zie site):

- Maximaal 3 minpunten

- Maximaal één 5 in het gekozen examenpakket

- Nederlands minimaal een 5

- KCKV met een v of g afsluiten

- LOB met een nb afsluiten

- Zomerschool. Eerste week zomervakantie.



Aanwezigheid:

Magister: roosterwijzigingen, inschrijvingen activiteiten, verzuim, cijfers, 

boeken vergeten, huiswerk vergeten, te laat meldingen, huiswerk, elo : 

opdrachten, studiewijzer

Absentie: bellen voor 8.30 uur. 

Gemiste toetsen dienen binnen 3 weken te worden ingehaald, leerling 

maakt zelf een afspraak met de docent. Zo niet, volgt het cijfer 1,1.(pta: 

examencie)

Bijzonder verlof dient, indien mogelijk, 6 weken van tevoren te worden 

aangevraagd bij de teamleider, via het daarvoor bestemde formulier te 

downloaden van onze site

I-uren na de herfstvakantie alle vakken, vanaf 19 september Nederlands, 

wiskunde en rekenen. Leerlingen schrijven van tevoren via Magister in!



Overige praktische informatie

 Tussenuren: roosterwijziging, opvang of leerlingen blijven 
op school: in de aula, op het schoolplein of op een 
studieplek in de bovengangen

 Rookvrije school

 Gezonde schoolkantine

 Lessen in orde: vaste structuur in de les, mobielzakken, 
leren leren

 Alle leerlingen worden geacht het schoolreglement te 
kennen, zie site

 De school geeft geen medicijnen uit 



Corona

 Bij gerelateerde klachten, blijft de leerling thuis, test thuis.

 Bij positief resultaat: in quarantaine.

 Bij negatief resultaat: weer naar school.



PTA klas cohort leerjaar 3-4 (2022-2024)

Wat, wanneer, hoe, weging? Voor examen.

PTA voor 1 oktober toegestuurd en op site.

Daarnaast toetsing voor overgang.

Het PTA

♥ voor jou!



Voorbeeld PTA aardrijkskunde
Vak Aardrijkskunde

Cohort 2020-2022

Klas / periode Stofomschrijving Eindterm 

examen

Toets-vorm Toets-duur Her. J/N Weging (%) Extra info

3/1 SE H1

Arm en rijk

K2/3/5, V8, S 60 min N 10%

3/2 SE H2

Bronnen van energie

K2/3/4, 

V8/1

S 60 min N 10%

3/3 SE H3

Grenzen en identiteit

K5, V1 S 60 min N 10% PWW

4/1 SE H4

Weer en klimaat

K4: 3, 4, 5, 

6

V1: 22

S 60 min J 20% SE-week 1

4/2 SE H5

Bevolking en ruimte

K8: 3, 17 

en 18

V5: 26

S 60 min J 20% SE-week 2

4/3 SE H6

Water

K6: 3, 11 + 

12,

V3: 24

S 60 min J 30% SE-week 3

SE-totaal 100%



Communicatie

 Informatievoorziening: e-mail ouders én leerlingen 

(Hartenlust e-mailadres)

 Belangrijk jaar: voorbereidend op het examen en voor 

sommige vakken reeds starten met het examen (Ned, nask, 

bio, gs, ak, eco, eco)

 KCKV

 Toestemmingsverklaring beeldmateriaal Magister



Ardennen

 12 tot en met 16 september!

 Begeleiding: mw. van Schuppen, mw. de Vries, de heer Levison, 

de heer de Vries, de heer Elferink, de heer Rensen, de heer 

Jelsma, de heer Huisman en de heer Radicheski

 Vertrek en aankomsttijd: maandag 8.00 uur/vrijdag 16.30 uur KS 

 Zwemmogelijkheid

 Camping: Olympia, Rue de Trois Ponts 40, Remouchamps

 Geen mobiels, alcohol, etc.

 Bereikbaarheid ouders en school



Zijn er algemene vragen?

 Graag kenbaar maken door middel van hand  opsteken…



Specifieke vragen? 

 3A   Mw. Kildsen          lokaal 2

 3B   De heer Levison   lokaal 3    + Ardennen

 3C   Mw. van Dijk         lokaal 4

 3D   De heer Peterson lokaal 5

 Dank voor uw aanwezigheid en aandacht!


