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Agenda

Examenjaar havo 4

Havo 4 & Loopbaan 

Oriëntatie op Beroep (LOB)

Examenreglement (PTA) & 

rekentoets

Thuisblijfweek/Werkweek

IVKO-uren

Vragenronde



Introductie

Mentoren H4A – Nadine en Sara

Mentoren H4B – Maureen en Milton

Mentoren H4C – Camilla en Niels

7-9-2022 Ouderavond havo 4



Havo 4 - Startkwalificatie
- Havo is de afkorting voor hoger algemeen voortgezet 
onderwijs. In tegenstelling tot een vmbo-diploma geldt 
een havo-diploma wél als een startkwalificatie. Dit 
houdt in dat je niet verplicht bent om een 
vervolgopleiding te gaan kiezen. Er zijn natuurlijk 
genoeg redenen om wel een vervolgopleiding te volgen.
- Vooropleiding voor hbo
- De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op 
het hoger beroepsonderwijs (hbo) of doorstroom naar 
het vwo.
- Het tempo en niveau liggen hoger dan op het vmbo. 

Leerlingen moeten zelfstandig werken, lezen en 
schrijven, en er wordt veel huiswerk gegeven.

http://www.onderwijsconsument.nl/startkwalificatie/


Decanaat en LOB

• Camilla Heath (decaan havo) 
c.heath@msa.nl

• LOB op maat

• De decaan begeleidt leerlingen en adviseert 
over:

➢ de keuze van je profiel, sector of 
vakken;

➢ opleidingen en beroepen;
➢ de verschillen tussen hbo en wo;
➢ studiefinanciering/sociaal leenstelsel en 

tegemoetkoming van studiekosten;
➢ een interessetest hoort tot de 

mogelijkheden.
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❑ In 4 havo wordt er aandacht besteed aan het 
oriënteren op een vervolgopleiding/beroep. 

❑ Leerlingen kunnen informatie krijgen over de vele 
keuzemogelijkheden die zij hebben voor hun 
toekomst wat betreft school en professionele 
carrière. 

❑ De mentor begeleidt dit proces grotendeels, 
daarnaast worden er door de decaan verplichte en 
facultatieve activiteiten georganiseerd. 

❑ De leerlingen gaan in maart naar een 
voorlichtingsmarkt voor opleidingen aan het HBO 
(en de universiteit) – 4strax.

❑ Verder brengen we een bezoek aan een hogeschool 
en komen studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam, en oud-leerlingen van IVKO naar IVKO.
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CKV

Culturele, Kunstzinnige Vorming 
- Kunst actief meemaken en leren reflecteren op eigen 

mening
- Afgesloten in havo 4

- Eindcijfer gaat samen met maatschappijleer

KUA

Kunst Algemeen
- Cultuurgeschiedenis 

- Afgesloten met 5 schoolexamens en een centraal 
examen in havo 5 

- Telt mee met kunstvak 
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School examens – SE’s

• Einde van elke periode een SE-week

• 4 periodes per jaar

• Alle SE’s zijn gepland in de SE-weken

• Geen reguliere lessen tijdens de SE-week of IVKO-uren
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Regelgeving omtrent de SE’s

• Elk SE telt als resultaat voor het schoolexamen. 

• Het cijfer op een havo-diploma bestaat voor 50% uit het SE-cijfer en voor 50% uit het CE-cijfer 
(centraal examen).

• Regeling schoolexamens:

• Melding verzuim telefonisch door ouder/verzorger voor 9 uur bij administratie op de dag van het 
SE.

• Brief (zie website) aan de directie met handtekening ouder/verzorger binnen 48 uur. 

• De afdelingsleider, Kees Lazonder, beoordeelt de melding.

• Bij ongeoorloofd verzuim + spieken:

• 1,0 in Magister voor SE.

• Geen recht op inhalen, wel op herkansen.
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Inhalen en herkansen

• Inhalen:

• De donderdag en/of vrijdag na de SE-week. Dit gaat over 
alle SE's uit de betreffende periode.

• Herkansen:

• Eind van het schooljaar na SE-week 4.

• Maximaal 1 per vak en totaal 2 herkansingen.

• Wij volgen nu het PTA 2022-2024 (staat binnenkort op onze 
website).
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Verplichte onderdelen

• Alle onderdelen van het schoolexamen moeten zijn afgerond, voor 
een leerling toegelaten wordt tot het centrale examen.

- LO (4e en 5e jaar) met een voldoende afsluiten

- CKV 

- Maatschappijleer (havo 4) vormt samen met CKV (havo 4) het 
combinatiecijfer dat meetelt voor de overgang naar havo 5. 

- In havo 5 komt het profielwerkstuk nog bij dit combinatiecijfer erbij. 

- Het combinatiecijfer telt mee in de zak-slaagregeling en kan           

daardoor een compensatiepunt vormen.
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Overgang van havo 4 - 5

• Een leerling is over als hij voldoet aan de volgende criteria: 

• Het gemiddelde cijfer totaal is hoger dan een 5,5

• De volgende voorwaarden gelden:

• Maximaal één 5 (zonder compensatiepunten) 

• Twee keer een 5 met twee compensatiepunten 

• Eén keer een 4 met twee compensatiepunten 

èn

• Binnen de kernvakken (Ne, En, wiskunde) maximaal één keer een 5 

• NB: CKV en Maatschappijleer tellen mee als één vak (beide 50%) mee. 
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Rekentoets havo 4

• Alleen schoolexamen

• Voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben

• Leerlingen ronden het in dit jaar (4Havo) af

• Leerlingen hebben elke week een lesuur rekenen

• Het schoolexamen is verdeeld over 4 schoolexamens
• SE1: Getallen en bewerkingen 
• SE2: Verhoudingen (voornamelijk percentages)
• SE3: Meten en meetkunde
• SE4: Verbanden (grafieken, tabellen & formules)

• Telt niet mee voor de zak-slaagregeling, leerlingen moeten wel de lessen 
volgen en inspanning tonen

• Leerlingen met dyscalculie mogen gebruik maken van een RM, extra 
rekenkaart en spreekuren met n.audureau@msa.nl (Nathalie)
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Thuisblijfweek

• Rooster voor alle leerlingen: 2de t/m 8ste lesuur op school maandag 
tot en met donderdag

• We starten elke dag in Dom 2

• Vrijdag is vrij

• Aanwezigheid is verplicht voor alle uren

• Kantine is minimaal bezet

• Leerlingen worden op de normale manier afgemeld voor ziekte of 
medische afspraken

• Er is een cultureel programma opgesteld
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Werkweek

• Van 3 t/m 7 oktober gaan wij naar Cambridge, Oxford en 
Londen.

• De leerlingen worden ondergebracht bij gastgezinnen in 
Cambridge en Oxford.

• Wij reizen met touringcar en veerboot.

• Programma volgt nog.
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IVKO-uur

• Je kan je inschrijven via Magister – Keuzewerktijd of klik op het IVKO-
uur voor de mogelijkheden.

• Inschrijvingen: moet uiterlijk vrijdag voor 23:59 uur gedaan worden 
voor de aankomende week. Let op dat je in de vakanties doordeweeks 
moet inschrijven voor de eerste lesweek na de vakantie.

• Het is verplicht om een keuze te maken, anders zullen wij je indelen bij 
een IVKO-uur. 

• In de IVKO-uren op dinsdag uur 4 en 5 is er ruimte voor extra 
begeleiding door Charissa (leerlingbegeleider, schoolwerk) en Yamina 
(onze orthopedagoog, brede zorgondersteuning). Dit kan alleen maar in 
overleg met de Mentor/Zorg.
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Dank jullie wel! 

Wij gaan nu in individuele klassen opsplitten als u nog een vraag hebt



Tijd voor de klassenmentoren

H4A             Domein 4         Nadine en Sara

H4B en C      Domein 2         Maureen

Camilla en Niels
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