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Even voorstellen

Mevr. Wassenaar mentor klas V6A

Mevr. Neleman mentor klas V6B

Dhr. Den Hartog mentor klas V6C

Mevr. M. Lagendijk decaan vwo

Dhr. E. Pegels teamleider vwo 



Ontwikkelingen Hoeksch Lyceum

- Flexuren

- Studievaart

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



Schoolexamen



Schoolexamen 

o PTA: programma van toetsing en afsluiting

o 2 periodes en 3 SE weken

o Alle toetsen zijn onderdeel van het schoolexamen

o 3 Herkansingen lopende het jaar
o 1 na periode 1 (februari)

o 2 na periode 2 (april)

o Schoolexamen is 50% van het eindcijfer

o Bij NLT/BSM/WiD/Informatica is het SE-cijfer het diplomacijfer



Profielwerkstuk

Groot werkstuk, waarbij de leerling 
zijn/haar wetenschappelijke 
bekwaamheid aantoont.

o Gekoppeld aan een profielvak
o 80 Slu
o Onderdeel van het combinatiecijfer (ckv 

+ maatschappijleer + pws) / 3) 
o 29 oktober werkstuk inleveren
o Presentatiemiddag op 14 december 



Centraal schriftelijk eindexamen 

Vakken

Nederlands Geschiedenis Wiskunde A/B/C

Engels Bedrijfseconomie Filosofie

Frans Aardrijkskunde Natuurkunde

Duits Tehatex Scheikunde

Economie Latijn/Grieks Biologie



Centraal schriftelijk eindexamen 

o Van 12 t/m 25 mei 2022

o Iedere leerling ontvangt een 
examenbulletin met daarin:
o De regels omtrent het examen

o Toegestane hulpmiddelen

o De juiste aanvangstijden 

o Belangrijke data



Centraal schriftelijk eindexamen 

De kandidaat is geslaagd als:

• het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers 5,5 of hoger zijn 

• Alle eindcijfers (gem. SE-CE) 6 of hoger zijn

• De kandidaat maximaal één 5 heeft voor de eindcijfers van de kernvakken Nederlands, Engels of 
Wiskunde

• Men maximaal één 5 heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn
Men één 4 heeft of twee keer een 5 heeft of één 4 én één 5 hebt en voor de overige vakken een 6 of 
hoger, waarbij het gemiddelde minstens 6.0 is 

• Het vak lichamelijke opvoeding 'voldoende' of 'goed’ is afgerond



Centraal schriftelijk eindexamen 

Herkansing 

o Tweede tijdvak

o 20 t/m 23 juni 2022

o Men kan slechts één vak herkansen

o Het hoogst behaalde cijfer geldt



Centraal schriftelijk eindexamen 

Belangrijke documenten

o Het examenreglement (alle regels omtrent het examen)

o Het leerlingenstatuut (alle rechten en plichten van leerlingen)

o Het programma van toetsing en afsluiting (het schoolexamen)

o Het examenbulletin (wordt uitgereikt in april)

o De reader profielwerkstukken



Geslaagd?

Diploma-uitreiking 6/7 juli 2022

Diploma:

Behaalde eindcijfers

Titel van het profielwerkstuk met uitslag

Uitslag van de rekentoets

Plusdocument

Certificaat Econasium

Toegang tot WO (inschrijving voor 1 mei) 



Studiekeuze



Loopbaanoriëntatie & Studiekeuze

o Besluit nemen over vervolgopleiding:
o Bezoeken open dagen, meeloopdagen, proefstuderen
o Vergelijken studies aan verschillende instellingen

o Verlofaanvraag via decaan

o LOB = onderdeel PTA



Loopbaanoriëntatie & Studiekeuze

“Mijn ouder is mijn belangrijkste adviseur”: 
55% eerstejaars universiteit 
70% eerstejaars hbo 

o Advies van ouders heeft meer invloed dan meningen van 
vrienden en hulp van school (decaan/leraren/mentoren)

o Tip: www.studiekeuze123.nl

http://www.studiekeuze123.nl


Keuzeproces: tijdpad klas 6

Najaar: enquête over de status van de studiekeuze.
Decaan houdt gesprekken, maakt afspraken.

Oktober/november: oriënteren (open dagen/meeloopdagen/proefstuderen).

Blijvende vraagtekens?
- Opnieuw een gesprek met decaan

- Samen doornemen van de keuzegids

Uiteindelijk aanmelden? 
Selectiestudies: voor 15 januari (uitslag uiterlijk 15 april bekend)

Overige studies: voor 1 mei



Loopbaanoriëntatie & Studiekeuze

o Aanmelden via www.studielink.nl met DigiD
 uiterlijk 1 mei!

o Let op: voor studies met loting/decentrale selectie eerder 
aanmelden (15 januari)!

o Intakegesprek, studiekeuzecheck, selectieprocedure

o Aanvragen studiefinanciering en reisproduct (via DUO)
o Webinar 30 september

o Eventueel op zoek naar een kamer



Kennismaken met de mentor



• Direct aanspreekpunt

• Vertrouwenspersoon

• Bewaken van het leerproces

• Spil begeleidingsproces

Rol van de mentor



Begeleiding in klas 6

Mentoren:

• Iedere leerling krijgt een startgesprek.

• Mentor volgt de prestaties van de leerlingen. 

• Mentor is contactpersoon voor de ouders.

• Mentor is de spil van de begeleiding.

Oudercontact:

• Indien nodig

• Ouder-leerlingspreekavond



Begeleiding in klas 6

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 SOM

o Mail / Telefoon



• Leerling-Leerkracht

• Contact lesgevende docenten

• Contact mentor

• Contact teamleider

• Leerling mee op ouderspreekavonden

• Groepsapp

Begeleiding 



Periode Datum Activiteit

1 15 september Algemene ouderavond

1 november SE-week 1

15 en 16 december Ouderspreekavond

2 17 januari SE-week 2

3 14 maart SE-week 3

CE 12 t/m 25 mei Centraal Examen tijdvak 1

20 t/m 23 juni Centraal Examen tijdvak 2

Begeleidingskalender 2021-2022  



Buitenschoolse activiteiten

• 24-uurs

• Gala*

• Diplomering

* Onder voorbehoud



Als u telefonisch contact wilt met de mentor, dan kunt u 
dit aangeven door een e-mail te sturen naar:

Mevr. Wassenaar mentor klas V6A

c.wassenaar@hoekschlyceum.nl

Mevr. Neleman mentor klas V6B

m.neleman@hoekschlyceum.nl

Dhr. Den Hartog mentor klas V6C

p.denhartog@hoekschlyceum.nl

mailto:c.wassenaar@hoekschlyceum.nl
mailto:m.neleman@hoekschlyceum.nl
mailto:p.denhartog@hoekschlyceum.nl

