1-9-2022

Oudercontactavond 3 Havo
Dinsdag 30 augustus,
Welkom!
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Programma
-

Welkomstwoord: even voorstellen
Algemene zaken, onderwijs HMH
Havo 3, afsluiting onderbouw Havo
Profielkeuze 4 Havo
Afsluiting

Havo 3, even voorstellen
Mentoren:
H3g: mevr. C.A.A.M. Bek (BKK)
H3h: dhr. R.C. Brock (BCK) +
mevr. M.E. van Bergenhenegouw (BHG)
Teamleider Havo-onderbouw:
mevr. M.S. van Brenk-Damen (BRK)
Teamleider bovenbouw TL:
mevr. I.M.J. Meesters-Sahl (MES)

2

1-9-2022

Overige coördinatoren
LOB- en stagecoördinator
mevr. M. Bleeker (blr@hofstadmavohavo.nl)
Examencoördinator
dhr. M.J. Vuijk (vkm@hofstadmavohavo.nl)
Coördinator Passend Onderwijs
mevr. D. van Gemert (gmt@hofstadmavohavo.nl)

Ouderraad
We hebben een actieve en betrokken ouderraad.
De ouderraad denkt actief mee over allerlei algemene
schoolzaken.
Er is een emailadres van de
ouderraad: ouderraad@hofstadmavohavo.nl Dit adres wordt
door een lid van de ouderraad beheerd.
Mevr. Doelatip is namens de ouderraad vanavond ook aanwezig.
U kunt straks bij hen terecht voor vragen.
Mevr. Abhelakh, mentor van TL3e, is ook betrokken bij de
ouderraad.
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Algemene zaken, onderwijs HMH
•
•

•

Mentor(en): coachingsuren
Absenties: Contact met school, ziekmelden,
absenties (verzuimbeleid) →Leerplicht
Verzuim bij voorkeur telefonisch melden. Indien dit
niet lukt dan SIE@hofstadmavohavo.nl
(mevr. S.W. Smiers)
Toetsbeleid

Toetsbeleid
Als leerling niet aanwezig is bij toets/opdracht:
- bij ziekte de leerling bij school afmelden. Ouder(s)/verzorger(s) moeten
dit zo snel mogelijk doen en hebben tot uiterlijk 12.00 uur de dag na de
toets de tijd om dit te doen.
- bij een dokters- of tandartsafspraak en andere medische afspraken dit
bij school melden. Dit moet altijd voorafgaand aan de toets zijn gebeurd.
Indien ouder(s)/verzorger(s) niet handelen zoals hierboven beschreven, volgt
voor de leerling het cijfer 1,0.
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Toetsbeleid
Indien een leerling afwezig is bij toets en absentie is gemeld:
- docent vult het cijfer 1,1 in (voorlopig)
- leerling heeft 5 werkdagen de tijd om afspraak te maken met docent. (via
Teams of Magister-mail). Anders 1,0 (definitief!).
inleveren van opdrachten en werkstukken:
- iedere werkdag dat een leerling de opdracht te laat inlevert, gaat
1 scorepunt van het eindcijfer af per werkdag, tot een maximum van 3
punten. Wanneer het werk 3 werkdagen na de uiterlijke inleverdatum nog
niet is ingeleverd, dan cijfer 1,0.

Magister (LVS)
Leerling Volg Systeem (LVS)
Het is mogelijk om de behaalde cijfers van uw zoon/dochter en ook het
verzuimoverzicht "digitaal" te volgen in Magister.
App downloaden in App store (Apple) of Google play.
Gebruikersnaam en wachtwoord hetzelfde als vorig jaar. Inloggevens kwijt?
Even contact opnemen met mevr. Van Brenk-Damen. (“Nieuwe ouders”
ontvangen van de mentor inlogcodes.)

5

1-9-2022

Eind onderbouw in zicht!
- Havo 3 laatste jaar op HMH
- Havo 4/5 op Hofstad Lyceum.
Een andere school? Zelf contact opnemen:
jan./feb. 2023.
- Profiel kiezen

Vakken in Havo 3
Nieuwe vakken:
Economie en Scheikunde
Bij wiskunde: eind dit schooljaar keuze in Wiskunde A of B
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Bevorderingsnormen
Bevordering van 3 H naar 4 H
Leerlingen in 3 H kiezen in mei een van de vier profielen. De vakken die een
leerling binnen het profiel kiest, zijn de hierna genoemde “hoofdvakken”.
Een leerling is van 3 H naar 4 H bevorderd als hij/zij:
o Geen tekorten heeft en het gemiddelde van de onafgeronde
eindcijfers van de hoofdvakken* minimaal 6,0 is.
o Eén tekort heeft en het gemiddelde van de onafgeronde
eindcijfers van de hoofdvakken minimaal 6,0 is.
o Twee tekorten heeft of drie tekorten over twee vakken én niet
meer dan één tekort in de hoofdvakken en het gemiddelde van
de onafgeronde eindcijfers van de hoofdvakken minimaal 6,0 is.

*Hoofdvakken zijn de vakken die een leerling in Havo 4 gaat volgen. Voor de
keuze van de vakken Wb, Na geldt bovendien dat de onafgeronde eindcijfers
van Wi en Na minimaal 6,0 moeten zijn. Na kan alleen in combinatie met Wb
gekozen worden.

Profielkeuze
-

Invloed van ouders is erg groot
Stage (belangstelling)
Persoonlijkheid
Coaching
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Profielen
Natuur en Techniek
Natuurkunde, scheikunde Wiskunde B
Natuur en Gezondheid
Biologie, Scheikunde, Wiskunde (A of B)
Economie en Maatschappij

Economie, Geschiedenis, Wiskunde (A of B)
Cultuur en Maatschappij
Geschiedenis, Duits

Hoe nu verder?
• LOB-agenda (stage, voorlichting, enz.)
• Dedecaan.net (website profielkeuze)
• Proefstuderen op HL
• Intensief contact tussen HMH en HL
• Dinsdag 31 januari 2023: ouderavond HL
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Zijn er nog vragen?
Dank voor de aandacht en wel thuis!
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