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Even voorstellen

Dhr. W. van Hest mentor klas V5A

Mevr. I. Goudswaard mentor klas V5B

Mevr. K. van Ginkel mentor klas V5C

Mevr. M. Lagendijk decaan vwo

Dhr. E. Pegels teamleider vwo 



Ontwikkelingen Hoeksch Lyceum

- Flexuren

- Studievaart

- Toetsweken

Opbrengsten:

- Slagingspercentage vwo: 97%

- Doorstroomcijfer: 85%

- Tevredenheid

- Klankbordgroep



Ontwikkelingen Hoeksch Lyceum

Maatregelen Corona:

- Leerlingen volgen de looprichting in de school.

- Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school. 

- Iedereen draagt een mondkapje. In het klaslokaal mag het mondkapje af.

- Leerlingen en medewerkers die nog niet als immuun worden beschouwd 

kunnen zich twee keer in de week thuis preventief testen. 

- Iedereen houdt zich aan de basisregels: o.a. handen wassen en bij 

klachten thuisblijven en testen bij de GGD.

- Houd je aan de beslisboom. Ben je thuis dan volg je de lessen online. 

- Jaarplanning onder voorbehoud



Buitenland reizen

• Parijs

• Londen

Begin oktober besluit over deze reizen



Tweede Fase



De tweede fase

Kenmerken:
o actief en zelfstandig leren
o brede vorming (ckv)
o examenprogramma volgens PTA

Verschillen:
o grotere gehelen leren
o studieplanners 
o schoolexamens
o profielwerkstuk



Schoolexamen

o Het examenprogramma begint in V4

o Sommige vakken hebben PTA-onderdelen in V4/V5

o 50% is schoolexamen

o 50% is centraal schriftelijk examen

o CKV, PWS & Maatschappijleer vormen afgerond het 
combinatiecijfer

o Exameneisen

o gemiddeld een 5,5 CSE

o maximaal 2 vijven of 1 vier en een vijf bij een 
gemiddelde van een zes (SE+CSE)

o maximaal 1 onvoldoende punt in de kernvakken 
(Nederlands, Engels en wiskunde)



Programma van toetsing en afsluiting

Beschrijft:

o De leerstof en de lesstofverdeling

o De toetsvorm

o De weging voor het schoolexamen

o Verschijnt per 1 oktober op de site



Programma van toetsing en afsluiting



Overgangsnormen



Kennismaken met de mentor



• Direct aanspreekpunt voor leerlingen en ouders

• Bewaken van het leerproces

• Spil begeleidingsproces

Rol van de mentor



Begeleiding in klas 5

Mentoren:

• iedere leerling krijgt een kennismakingsgesprek.

• mentor volgt de prestaties van de leerlingen. 

• mentor is contactpersoon voor de ouders.

• mentor is de spil van de begeleiding.

Oudercontact:

• indien nodig

• ouderspreekavond rapport 1

• ouderspreekavond rapport 2

• contact voor het eindrapport



Begeleiding in klas 5

Mentor: Aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

Vakdocent: Vaklessen en vakspecifieke begeleiding

Extra begeleiding via ondersteuningscoördinator:

o RT - Dyslexie

o Jeugdprofessional (gemeente)

o Schoolarts – Jeugdverpleegkundige JGZ (GGD)

o Schoolmaatschappelijk werk

o Rouwverwerking

o Professionele hulpverlening

o Ondersteuning leerstrategieën en planning

Middelen

o Leerlingvolgsysteem Somtoday

o E-Mail / Telefoon



• Leerling-Leerkracht

• Contact lesgevende docenten

• Contact teamleider

• Leerling mee op ouderspreekavonden

• Groepsapp eigen initiatief

Begeleiding 



Begeleiding LOB 

o Verder oriënteren op vervolgopleiding:
o Bezoeken (online) open dagen, 

meeloopdagen, proefstuderen.
o Vergelijken studies aan verschillende 

instellingen.
o Verlof via decaan



Periode Datum Activiteit

1 22 september Algemene ouderavond

15 en 16 december Ouderavond n.a.v. rapport 1

17 december Rapport 1

2 6 en 7 april Ouderavond n.a.v. rapport 2

8 april Rapport 2 

3 12 juli Rapport 3

Begeleidingskalender 2021-2022  



Buitenschoolse activiteiten*

• Voor biologie naar Leiden

• Voor tekenen naar De Pont/Textiel Museum

• Voor Duits naar Münster

• Gymnasium: Allard Piersonmuseum

• PWS-colleges

• Musical

• Debatclub

* Onder voorbehoud



Als u naar aanleiding van deze presentatie telefonisch contact 

wilt met de mentor, dan kunt u dit aangeven door een mail te 
sturen naar:

Dhr. W. van Hest mentor klas V5A

w.vanhest@hoekschlyceum.nl

Mevr. I. Goudswaard mentor klas V5B

i.goudswaard@hoekschlyceum.nl

Mevr. K. van Ginkel mentor klas V5C

k.vanginkel@hoekschlyceum.nl
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