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2 havo 
 
Wie is verantwoordelijk? 
Iedere leerling heeft een coach die uw kind vanuit de school begeleidt bij de studie. Hij is op de 
hoogte van de vorderingen maar ook van eventuele sociaal-emotionele problemen. De coach zal 
indien nodig contact met u opnemen. De coach is het eerste aanspreekpunt van de ouders. De coach 
neemt, waar nodig, contact op met de betreffende afdelingscoördinator. 
Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt van gebeurtenissen thuis, die van invloed 
kunnen zijn op het gedrag en studieresultaten van uw kind. 
Uiteraard waarderen we het ook als u contact met ons zoekt wanneer u behoefte heeft aan een 
gesprek. (telefoonnummer: 0181 – 457144) 
 
Mevrouw Rieborn is de afdelingscoördinator die verantwoordelijk is voor het jaarprogramma. Als u 
een vraag heeft over het programma kunt u naar rbr@deringvanputten.nl een e-mail sturen.  
 
Wanneer u een vraag heeft over de begeleiding van uw zoon of dochter, kunt u in eerste instantie 
terecht bij de coach.  
 
Voor het monitoren van de studievoortgang per leerling heeft elke coach regelmatig overleg met 
een afdelingscoördinator. De eindverantwoordelijkheid voor de havo berust bij de afdelingsleider, 
de heer Ter Weele.  
 
Indeling schooljaar 
Het schooljaar bestaat uit 3 perioden. Tijdens de lesweken kunnen er voor vakken verschillende 
toetsen worden opgegeven. Elke periode heeft ook een toetsweek. De laatste periode heeft twee 
toetsweken. In een toetsweek zijn er geen lessen.  
 
Toetsing 
Schriftelijke Elk vak kan tijdens de lessen een schriftelijke overhoring afnemen over de 
Overhoring  behandelde leerstof. Een vak kan meerdere overhoringen afnemen tijdens 

een periode.    
 
Repetitie   De meeste vakken hebben per lesperiode een repetitie.   

  Repetities worden tijdens de les afgenomen. Bij een geoorloofde  
  absentie wordt de toets ingehaald op een door de docent te bepalen  
  moment.  

 
Centraal Proefwerk De meeste centrale proefwerken worden in de toetsweek gemaakt. Dan zijn 

er geen lessen en is er een apart toetsrooster. Bij een geoorloofde absentie 
wordt de toets ingehaald op een door de coördinator te bepalen tijdstip. Bij 
een ongeoorloofde absentie kan de coördinator een maatregel opleggen.  

 
Praktische   Sommige onderdelen worden getoetst met een 
opdracht  verwerkingsopdracht. De opdracht docent geeft vooraf aan wat van belang 

is (opdracht, de beoordelingscriteria en de deadline).   
 

Handelingsdeel  Een verwerkingssopdracht die niet wordt beoordeeld met een cijfer 
 is een handelingsdeel. Dit is een verplichte opdracht die naar behoren 

gemaakt moet worden. De docent geeft vooraf aan wat van belang is 
(opdracht, de beoordelingscriteria en de deadline).    

 
Projectweek Tweemaal per jaar wordt het normale lesrooster onderbroken voor een 

projectweek. De leerlingen werken in die weken in groepjes aan een 
opdracht. De projectweken worden beoordeeld met een voldoende of goed. 
De beoordeling is terug te zien op de cijferlijst. Wanneer leerlingen een 
onvoldoende scoren voor een project komt er een vervangende opdracht om 
het alsnog voldoende te maken. De data van de projectweken treft u aan in 
het overzicht van belangrijke data. 

 
Verhindering Geldige redenen voor het missen van een toets zijn ziekte 
bij toetsing  en ernstige familieomstandigheden. In beide gevallen moet dit zo snel 

mogelijk worden gemeld. In ieder geval moet op de dag van de toets om 
8.00 uur de verhindering op school bekend zijn. Leerlingen van wie de 
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verhindering bij het begin van de toets niet bekend is, missen in ieder geval 
hun bonuspunt. 

 
Te laat bij  De procedure bij te laat komen staat beschreven in het schoolreglement. 
toetsing   
 
Te laat   Praktische opdrachten en handelingsdelen moeten altijd (ook bij inleveren 

 ziekte!) op het voorgeschreven tijdstip worden ingeleverd. De docent geeft 
vooraf aan wat het gevolg is bij het te laat inleveren van de opdracht.  

 
De leerling moet de volgende voorzorgsmaatregelen nemen om te laat 
inleveren te voorkomen: 

 
-er rekening mee houden dat de laatste week niet aan de opdracht gewerkt 
kan worden; 
-een reservekopie van bestanden op de harde schijf van de school zetten; 
-een kopie maken van ingeleverd werk; 
-het werk inleveren bij de docent persoonlijk of bij de teamleider; 
-bij ziekte op de dag van inleveren, het werk door een familielid of 
medeleerling laten inleveren.  

 
Bevorderingsnormen  
Het eindrapport bepaalt of een leerling  

• bevorderd wordt naar 3 havo  
• afgewezen wordt voor 3 havo 
• besproken wordt 

 
De bevorderingsnormen in 2 havo zijn niet eenvoudig. 
Het is mogelijk dat een leerling zonder onvoldoenden zwakker is dan een leerling met drie 
onvoldoenden op het rapport. De volgende rapporten illustreren dit: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leerling A heeft geen onvoldoenden, maar is waarschijnlijk niet kansrijk in 3 havo. 
Leerling B heeft drie onvoldoenden, maar heeft genoeg capaciteiten voor havo. 
 
Bij het eindrapport wordt gekeken naar  

• het aantal onvoldoende voor de kernvakken. 
- dat zijn Nederlands, Engels en wiskunde.  

• het aantal onvoldoenden 
- dat zijn cijfers lager dan 5,5. 

• het aantal minpunten. 
- voor cijfers lager dan 6,0.   (bv. een 5,7 geeft 0,3 minpunten) 

• het aantal pluspunten. 
- voor cijfers hoger dan 7,0.  (bv. een 7,8 geeft 0,8 pluspunten) 
-  

 
pluspunten en minpunten 
Pluspunten kunnen minpunten compenseren. 
Om te voorkomen dat pluspunten voor Frans minpunten voor natuurkunde – deze vakken hebben 
niets met elkaar te maken – compenseren, zijn de vakken als volgt in categorieën verdeeld. 
kernvakken:  Nederlands, Engels en wiskunde 
talen:   Frans en Duits 

A vak ne en fa du ak gs wi ns bi bv mu lo 

 cijfer 5,6 5,7 5,5 5,7 5,8 6,1 5,5 5,6 5,9 8,3 6,2 6,5 

B vak ne en fa du ak gs wi ns bi bv mu lo 

 cijfer 7,5 8,2 5,4 6,8 7,2 5,3 9,0 8,7 7,2 7,1 5,4 7 
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zaakvakken:  geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde en biologie. 
creatieve vakken: beeldende vorming, muziek en gymnastiek. 
 
De vakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben een aparte status gekregen, dit zijn de 
kernvakken. 
Minpunten voor deze vakken kunnen niet gecompenseerd worden.  
Compenseren geldt bij vakken binnen een categorie, maar niet voor kernvakken. 
Uitzondering: pluspunten voor Nederlands en Engels kunnen minpunten voor Frans en Duits 
compenseren. Niet andersom. 
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Een rekenvoorbeeld 
 

 
Het aantal onvoldoenden is 3.  

Dit aantal staat vast en kan niet door pluspunten veranderd worden. 
kernvakken:  

het aantal minpunten = 0,4+0,1 = 0,5.  
Deze kunnen niet gecompenseerd worden. 

 het aantal pluspunten = 0,4. 
 het aantal pluspunten voor Nederlands en Engels = 0,4–0,1 = 0,3. 
 dit aantal kan het aantal minpunten voor Duits en Frans verminderen. 
talen: 
 het aantal minpunten = 0,8  
 het aantal pluspunten = 0,1+0,3 = 0,4 
 het uiteindelijke aantal minpunten voor “talen” = 0,8-0,4 = 0,4. 
zaakvakken: 
 het aantal minpunten = 1,7 
 het aantal pluspunten = 0,8+0,1 = 0,9 
 het uiteindelijke aantal minpunten voor “de zaakvakken” = 1,7-0,9 = 0,8 
creatieve vakken 
 het aantal minpunten = 0,7 
 het aantal pluspunten = 0,8+0,4 = 1,2 

het uiteindelijke aantal minpunten voor “creatieve vakken” wordt volledig gecompenseerd, 
dus is 0. 

 
samengevat: 

1. leerling C heeft geen onvoldoenden voor de kernvakken 
2. de leerling heeft 3 onvoldoenden 
3. de leerling heeft uiteindelijk 0,5+0,4+0,8+0 = 1,7 minpunten. 

 
Deze drie gegevens bepalen of een leerling bevorderd wordt, afgewezen wordt of 
bespreekgeval is. 
 
aanvulling 

• een leerling die voor alle kernvakken onvoldoende staat, doubleert. 
• een leerling die voor twee van de drie kernvakken onvoldoende staat, is hooguit 

bespreekgeval. 
• elk vak levert maximaal 3 minpunten. 

  kernvakken talen zaakvakken creatieve vakken 

C vak wi ne en fa du ak gs ns bi bv mu lo  

 cijfer 5,6 7,4 5,9 5,2 7,1 4,3 7,8 6,7 7,1 5,3 7,8 7,6  
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bevorderingsnormen in tabelvorm 
 

aantal onvoldoenden 
   

 

totaal Ne En Wi 

 
Fa Du  

Ak Gs Ns Bi  
Bv Mu Lo 

 

Minpunten Beslissing 

si
tu

at
ie

 

0 
0 0 ≤ 2 + a 
0 0 > 2 ? b 

1 

1 0 ≤ 2 + c 
1 0 > 2 ? d 
0 1 ≤ 3 + e 
0 1 > 3 ? f 

2 

2 0 ≤ 2,5 ? g 
2 0 > 2,5 – h 
1 1 ≤ 3 + i 
1 1 > 3 ? j 
0 2 ≤ 3,5 + k 
0 2 > 3,5 ? l 

 3 

3 0 
 

- – m 
2 1 ≤ 2,5 ? n 
2 1 > 2,5 – o 
1 2 ≤ 3 ? p 
1 2 > 3 – q 
0 3 ≤ 3,5 ? r 
0 3 > 3,5 – s 

4 

3 1 
 

- – t 
2 2 

 
- – u 

1 3 ≤ 1,5 ? v 
1 3 > 1,5 – w 
0 4 ≤ 2 ? x 
0 4 > 2 – y 

≥ 5 
    

– z 
Leerling C uit het rekenvoorbeeld zou bespreekgeval zijn. Situatie r. 
 
Bespreken 
Als een leerling besproken moet worden, consulteren de teamleider en de mentor de docenten van de 
betreffende leerling. Op basis van deze indrukken formuleren de teamleider en de mentor een 
voorstel tot plaatsing en leggen dat voor aan de sectordirecteur. Aan de hand van dit voorstel neemt 
de schoolleiding een beslissing.  
Aan het eind van het jaar zijn er voor de leerlingen uit de 25-klassen vier bevorderings-
mogelijkheden: 
a. onvoorwaardelijke bevordering tot het naast hogere leerjaar van één van de 

scholengemeenschap deel uitmakende afdelingen; 
b. afwijzen, dus niet toelaten tot een naast hoger leerjaar; 
c. onvoorwaardelijke bevordering tot een naast hoger leerjaar met oplegging van een taak; 

indien bij de aanvang van het nieuwe schooljaar blijkt dat deze taak niet of niet voldoende is 
verricht, kan de schoolleiding in overleg met de lerarenvergadering passende maatregelen 
treffen. 

d. herexamen af te leggen voor de aanvang van het nieuwe schooljaar; op grond van het resultaat 
van dit herexamen wordt alsnog beslist over de bevordering tot het naast hogere leerjaar. Een 
dergelijk herexamen kan slechts worden opgelegd bij de overgang van voorexamenjaar naar 
examenjaar. 

e. bevorderen op basis van een contract met aanwezigheidsplicht op vrije middagen.  
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