Informatie 4 vwo 2021-2022
Beste ouders en/of verzorgers,
Het is fijn om onze leerlingen weer allemaal fysiek op school te ontvangen, net zoals we
vorig schooljaar zijn geëindigd. Misschien zullen er ook dit jaar nog zaken anders lopen als
gevolg van corona, laten we hopen dat het meevalt. Hieronder vindt u handige en belangrijke
informatie over 4 vwo op een rijtje. Als u nog vragen heeft, kunt u daarover contact met mij
(de mentor) opnemen.

Organisatie/administratie
-

-

-

-

-

Ziek én beter melden via de site. Contact  ‘formulier ziekmelding/bezoek arts’ of
formulier ‘betermelding’. Ouder krijgt mail als melding gedaan is. Verlof voor andere
zaken kunt u aanvragen met het formulier ‘Aanvraagformulier extra verlof’ dat u kunt
vinden op de website van de school onder het kopje ‘downloads’. Vakantieverlof
buiten reguliere vakanties wordt (volgens regels van het ministerie) zelden verleend.
Geen vrij voor rijlessen, uitslapen na familieweekend etc. (zie ook: www.leerplicht.net)
Bij 40 uur ziekmelding moet er een leerplichtmelding gedaan worden.
Absent ongeoorloofd (AO) in Magister staat er soms nog even omdat bepaalde info
(betermelding, artsbezoek) nog door de administratie moet worden verwerkt. Bij AOmelding mailt absentiecoördinator de leerling met het verzoek zich te komen
verantwoorden in het olc. Gespijbelde uren worden dubbel ingehaald. Bij meerdere
ongeoorloofde absenties volgt een leerplichtmelding.
Laat ongeoorloofd (LO),
o Na twee keer te laat komen moet de leerling zich de volgende dag om 8 uur
melden. Leerling krijgt hiervan een melding in zijn Magisterrooster.
o Bij herhaling bespreekt mentor dat met de leerling.
o Bij negen keer LO doet leerlingcoördinator een leerplichtmelding.
Melden tandartsbezoek e.d. van te voren (via site). Verlofaanvragen kunnen met het
verlofformulier ingediend worden bij a.boek@rsgsl.nl (een leerling mag het formulier
ook afgeven bij de leerlingcoördinator); voor administratieve zaken kunt u mailen met
vwo@rsgsl.nl, verlofaanvragen voor bezoek vervolgopleidingen kunt u indienen bij de
decaan: m.eijsink@rsgsl.nl. Het formulier is bij haar verkrijgbaar en dient een week
van te voren ingediend te worden. Een leerling krijgt nooit verlof tijdens toetsen.
Schoolpost gaat als volgt: ouders krijgen een mail waarin staat dat er schoolpost voor
ze op de site staat; schoolpost  4(t)vwo.
ELO: vak VWO4 2021-2022: alle belangrijke algemene info voor 4 vwo-lln. (niet
toegankelijk voor ouders). Leerlingen moeten ervoor zorgen dat zij geïnformeerd zijn.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) en examenreglement
-

-

Alle toetsen (inhoud, weging en periode) staan in het PTA. Dit document staat uiterlijk
1 oktober op de site onder het kopje ‘Leerlingen’ → ‘Exameninfo’.
Ook het examenreglement staat vanaf 1 oktober op de site: tabblad ‘Leerlingen’ en
dan ‘Examen’.

-

-

-

Het reglement geldt voor het landelijke Centrale Examen (CE) en de schooleigen
schoolexamens (SE) wat te doen bij spieken, plagiaat, ziekte etc). Voor 4V nog niet
erg relevant omdat de meeste vakken alleen overgangstoetsen kennen. Alleen wisD,
informatica, ckv en maatschappijleer hebben SE’s in 4 vwo.
Maatschappijleer/ckv (SE-vakken): aan het einde van het jaar één herkansing voor
maatschappijleer óf ckv. Maatschappijleer en ckv worden in 4V afgesloten. De
afgeronde cijfers maatschappijleer en ckv vormen in 6V een combinatiecijfer met het
profielwerkstuk (pws). De twee cijfers zo hoog mogelijk afsluiten in 4V is zeer gunstig.
Je kunt een 7 op je eindlijst halen terwijl je nooit een 7 hebt gescoord (twee maal een
6,5 wordt twee maal een 7, dat gemiddeld met een 6 voor pws wordt weer afgerond
een 7, en levert dus een compensatiepunt op in 6 vwo).
WisD en informatica: in 4V ook al SE’s, als een leerling een toets uit 4V voor dit vak
wil herkansen gaat dit af van het totale aantal herkansingen in de bovenbouw. Voor
herkansing van een toets uit 4V: overleg met docent en leerlingcoördinator.
Vakken met alleen SE’s en geen CE: maatschappijleer, ckv, inf, wi D, O&O, nlt, lo. De
andere vakken kennen zowel een SE (50%) als een CE (50%).
Er zijn 4 toetsweken in het jaar, maar er worden ook nog toetsen tussendoor
gegeven. Voor 4 vwo wordt de toetsweek vaak met een (halve) dag verlengd (er zijn
veel vakken in 4 vwo).

Corona-ondersteuning
Mentor, ouder en leerling kijken samen of er extra ondersteuning nodig is voor een
bepaald vak(ken) als gevolg van eventuele corona-achterstanden. Door het jaar heen
wordt doordeweeks (vooral op dinsdag 1e/2e en op donderdag 1e uur) ondersteuning
gegeven door eigen docenten. Daarnaast zullen we regelmatig, bijvoorbeeld
voorafgaand aan een toetsweek, ondersteuning door een extern instituut organiseren
in het weekend.

Mentoraat/loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)/ouderavonden
-

-

-

Mentoruur (MEN): dinsdag en 1e en 2e uur. Deze tijd wordt ingezet als mentortijd.
Leerlingen worden opgeroepen door de mentor voor kennismakingsgesprekjes en
voortgangsgesprekjes, soms worden er zaken besproken met de gehele
mentorgroep. Ook soms andere zaken in MEN-tijd: toetsweekondersteuning,
voorlichting over diverse zaken, LOB-activiteiten. Mogelijk laten we leerlingen later in
het jaar ook naar school komen om huiswerk te maken/ondersteuning te krijgen; bij
een onvoldoende lijst werkt dat voor sommigen goed als stok achter de deur.
Ouderavonden:
o 1 en 2 december mentorspreekavonden: alle ouders hebben contact met de
mentor, hetzij via een gesprek, hetzij via een mail waarin de mentor voortgang
meldt,
o 21 en 23 februari spreekavonden vakdocenten
o 11 en 12 mei mentorspreekavonden: alle ouders hebben contact met de
mentor, hetzij via een gesprek, hetzij via een mail waarin de mentor voortgang
meldt en waarbij feedback van docenten gedeeld wordt.
Via magister altijd toegang tot cijfers en absentie.
LOB-data:

o 8 december, verplichte wo/hbo-voorlichting, online (informatie volgt)
o 27 en 28 juni: meeloopdagen na TW4. Leerlingen lopen één of twee dagen
mee met een beroepsbeoefenaar
o 29 en 30 juni: presentaties LOB bij de mentor
-

Oproep: beroepenspeeddate voor derde klassen. Leerlingen hebben gesprekjes van
vier minuten met verschillende beroepsbeoefenaren, ter kennismaking en ter
inspiratie. We zoeken nog ouders die deze middagen over hun beroep in gesprek
willen gaan met de leerlingen. Data: maandag 11 oktober (op Slingerbos), donderdag
4 november (Levant), van 16.00 tot 17.00 uur. Opgeven:
https://forms.office.com/r/95r7FHB3QN

Overig:
-

-

-

-

Blessure: toch naar gym (!!), de docent heeft een andere taak voor de betreffende
leerling. Als een leerling langere tijd de LO-lessen niet kan volgen krijgt hij/zij een
vervangende opdracht
26 november: groep-8-dag, leerlingen 4vwo helpen mee, ze worden in de middag of
de ochtendploeg ingedeeld (en zijn het andere dagdeel vrij)
Wisselende roosters, site in de gaten houden. Lestijden t/m 10de uur niet
ongebruikelijk.
Beleid mobieltjes: mobiel in tas en alleen op tafel op verzoek of met toestemming van
docent.
Tussenuren en uitgevallen uren moeten als studie-uren gebruikt worden. Er is een
OLC en er zijn leerpleinen! De leerpleinen zijn er niet om te chillen (eten/drinken
verboden).
Voor tto-leerlingen: zij beginnen in 4 vwo met het vak GPR 1. Het vak is gericht op
academische vaardigheden (kritisch denken, argumenteren, informatie analyseren,
onderzoek doen, schrijven, presenteren). We beginnen al in 4V omdat we, gezien het
curriculum van het vak, die tijd nodig hebben. In het eerste semester van 5V wordt
het vak voortgezet (GPR2); in het tweede semester van 5V werken leerlingen aan
hun PWS, net als de ‘reguliere’ leerlingen dat dan doen. Reguliere leerlingen volgen
WOR (wetenschapsoriëntatie), maar beginnen daar pas mee in 5V.
Dit schooljaar is de RSG (locatie Harderwijk) een samenwerking aangegaan met
huiswerkinstituut JAM. Van maandag tot en met vrijdag (aantal dagen in overleg)
kunnen leerlingen tegen gereduceerd tarief huiswerkbegeleiding krijgen op school
door medewerkers van JAM. Meer info: info@jamharderwijk.nl

Bevorderingsrichtlijnen 4  5 vwo (afgeleid van slaag/zak regeling)

De uitgebreide bevorderingsrichtlijnen staan in de schoolgids op onze website.
Indien het rapport van de leerling aan de bevorderingsnormen voldoet, is de leerling
bevorderd. In alle andere gevallen beslist de teamleider op grond van advies van de mentor
en betrokken docenten.
De leerling is bevorderd in de volgende gevallen:

Alle cijfers zijn 6 of hoger
5
Overige cijfers zijn 6 of hoger
4
5 5
5 4
o
o
o
o

Overige cijfers zijn 6 of hoger
en het gemiddelde cijfer is gelijk aan of hoger dan 6

Voor alle leerlingen geldt tevens een voldoende (vinkje) voor de vakken LO, GPR1
(Global Perspectives and Research, voor tto-leerlingen) en LOB als voorwaarde voor
bevordering.
In klas 4 worden de afgeronde cijfers ckv en maatschappijleer beschouwd als twee
afzonderlijke cijfers (in klas 5 wordt het gemiddelde van ckv en maatschappijleer
beschouwd als één cijfer)
Voor de leerlingen uit 4 vwo geldt: een leerling wordt automatisch besproken indien bij de
vakken wiskunde, Nederlands en Engels meer dan één tekort voorkomt.
4tto  5tto: minimaal een 6.0 voor Engels en een positieve beoordeling van docenten die
hun vak in het Engels geven.

Belangrijke data (alle data onder voorbehoud):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 - 24 oktober
28 oktober
26 november
1 en 2 december
8 december
25 december - 9 januari
13 januari
26 februari – 6 maart
21 en 23 februari
23 maart
4 – 8 april
15 april
18 april
23 april – 8 mei
11 en 12 mei
26 en 27 mei
6 juni
20 juni
27 en 28 jun
29 en 30 juni

herfstvakantie
start toetsweek 1 (27 oktober inhaalmoment)
groep-8-dag
mentorspreekavond
wo/hbo-voorlichting, online
kerstvakantie
start toetsweek 2 (inhalen 12 januari)
krokusvakantie
spreekavond vakdocenten
start toetsweek 3 (inhalen 22 maart)
activiteitenweek
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
meivakantie
mentorspreekavond
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
start toetsweek 4 (17 juni inhalen)
meeloopdagen
presentaties LOB-dossier bij de mentor

