Informatie 6 vwo 2021-2022
Beste ouder / verzorger,
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. Voor 6V-leerlingen is het belangrijk dat
ze zich houden aan afspraken met betrekking tot toetsing, inhalen en herkansen; het gaat
tenslotte om examenwerk en we hebben te maken met het examenreglement. Ik hoop dat
we hierover het gesprek kunnen voeren als dat nodig is. Hieronder vindt u handige en
belangrijke informatie over 6 vwo op een rijtje. Als u nog vragen heeft, kunt u daarover
contact met 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.
Alle toetsen in 6 vwo zijn schoolexamens en vallen onder het examenreglement.
Indien een leerling door ziekte of andere omstandigheden een toets niet kan maken
moeten ouders op de dag zelf, voorafgaand aan de toets, een ziekmelding doen via
het absentieformulier op de site en daarbij aangeven of een toets wordt gemist.
Als dit niet gebeurt, is er sprake van een onregelmatigheid volgens het
examenreglement en zullen examensecretaris/teamleider zich hierover buigen.
Daarnaast graag een mailtje naar de leerlingcoördinator, a.boek@rsgsl.nl en de
docent van de betreffende toets. Dit geldt ook voor 18+-leerlingen.
Zodra een leerling 18 wordt vervalt het Magisteraccount van ouders.
Leerling 18+: zelf verantwoordelijk voor ziekmeldingen (binnen de regels) maar bij
absentie bij SE-toetsen zelfde dag ook bericht van ouders bij leerlingcoördinator
(a.boek@rsgsl.nl)! Wij hebben ook bij meerderjarige leerlingen contact met de ouders
als er, op welk gebied dan ook, zorgen zijn.
Absent ongeoorloofd (AO) in Magister blijft soms even staan omdat bepaalde info
(betermelding, artsbezoek) nog door de administratie moet worden verwerkt. Bij AOmelding mailt de 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 (ook voor 18+-leerlingen).
Laat ongeoorloofd (LO):
o na twee keer te laat komen moet de leerling zich om 8.00 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.
(Tand)artsbezoek e.d. vooraf melden via onze website.
Verlofaanvragen bij mw. A. Boek: verlofformulier van de site mag gemaild worden of

-

-

door een leerling ingeleverd worden,
Administratieve zaken: vwo@rsgslingerboslevant.nl
Verlofaanvragen voor bezoek vervolgopleidingen:
o bij de decaan m.eijsink@rsgsl.nl, hiervoor is een formulier bij haar verkrijgbaar
o aanvraag minimaal één week van tevoren
o nooit verlof tijdens toetsen
Schoolpost gaat als volgt: ouders krijgen een mail waarin staat dat er schoolpost voor
ze op de site staat; schoolpost → 6(t)vwo
ELO: vak VWO6 2021-2022: alle belangrijke algemene info voor 6v-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, periode) staan daarin. Het PTA staat vanaf 1 oktober op
de site onder de knop ‘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
examens (SE’s):
o wat te doen bij spieken, plagiaat, ziekte etc.
o ook het overschrijden van deadlines is een onregelmatigheid waar sancties
voor opgelegd kunnen worden.
In het algemeen geldt: als een leerling zich niet houdt aan het examenreglement is er
sprake van een onregelmatigheid en kan er in principe een maatregel volgen. Elke
onregelmatigheid wordt doorgegeven aan de teamleider/examensecretaris die daarop
actie zal ondernemen. Voor leerlingen is het van belang goed op de hoogte te zijn van
het examenreglement en de mentor zal er daarom aan het begin van het jaar aandacht
aan besteden.
- Alle toetsen in 6 vwo zijn schoolexamens en vallen daarmee onder het
examenreglement.
- Sommige vakken bestaan alleen uit schoolexamens: informatica, wis D, O&O, nlt,
Alle andere vakken kennen zowel een SE (50 %) als een CE ( 50 %).
- Maatschappijleer en ckv zijn in 4 vwo al afgesloten, de cijfers voor deze vakken
vormen samen met het cijfer voor het profielwerkstuk een combinatiecijfer. Hiermee
kan vaak een mooi (en belangrijk) compensatiecijfer behaald worden. Afronding: elk
vak afronden naar heel cijfer, daarna optellen, delen door 3 en weer afronden.

Inhalen/herkansen
-

Alle toetsen in 6 vwo zijn SE’s en in principe herkansbaar (uitgezonderd practica en
mondelingen). Een toets mag slechts één keer herkanst worden. Omdat de huidige
6V-leerlingen in 4V en 5V te maken hebben gehad met de beperkingen van coronaonderwijs, zijn er dit jaar in het examenreglement voor de huidige 6V-leerlingen extra
herkansingen opgenomen. Leerlingen hebben dit jaar vijf herkansingen in 6V in
plaats van de gebruikelijke drie.
o 29 november: twee herkansingen, uit de laatste periode 5 vwo en/of de eerste
periode 6 vwo
o 21 december: één herkansing voor een toets uit 5V óf een resultaatverbetertoets (RV-toets) die meerdere cijfers voor één vak uit 5V vervangt. Een RV-

-

-

toets gaat over alle of bijna alle stof uit 5V voor een bepaald vak. De
betreffende cijfers uit 5V voor dat vak worden weggestreept. Het cijfer van de
RV-toets wordt het nieuwe eindcijfer 5V samen met de cijfers die wel zijn
blijven staan. Een RV-toets kan gunstig zijn voor leerlingen die een vak in 5V
zwak of onvoldoende hebben afgesloten. Als het nieuwe eindcijfer 5V lager
uitvalt dan het oorspronkelijke eindcijfer 5V, dan blijft dat oorspronkelijke
eindcijfer staan.
o 11 april: twee herkansingen uit periode 2 en 3 uit 6V.
Inhalen van gemiste toetsen altijd op de middag voorafgaand aan de volgende
toetsweek en op voorwaarde dat de leerling op de juiste wijze (zie hierboven) is
afgemeld, voorafgaand aan het oorspronkelijke toetsmoment.
Als een leerling een luistertoets mist, haalt hij deze in op het herkansingsmoment (de
toets geldt dan niet als herkansing). De luistertoets kan niet meer herkanst worden.
Bij absentie bij een herkansing vervalt de mogelijkheid een herkansing te maken.

Corona-ondersteuning
Mentor, ouder en leerling kijken samen of leerlingen extra ondersteuning nodig
hebben 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,
met name voorafgaand aan een toetsweek, ondersteuning door een extern instituut
organiseren in het weekend of in een vakantie.

Mentoraat/lob/ouderavonden
-

-

-

Mentoruren (MEN): dinsdag en 1e en 2e uur. Leerlingen worden opgeroepen door de
mentor voor kennismakingsgesprekjes en voortgangsgesprekjes, individueel of
klassikaal. Leerlingen kunnen in deze tijd ook heel goed samen aan hun pws werken.
Soms ook andere zaken in MEN-tijd, bijvoorbeeld voorlichting examenreglement,
voorlichting decaan, toetsweekondersteuning en een enkele keer een (luister)toets.
Ook zullen deze uren gebruikt worden voor extra ondersteuning i.v.m. eventueel
opgelopen corona-achterstanden.
Ouderavonden:
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,
21 en 23 februari spreekavonden vakdocenten
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
-

-

Beleid mobieltjes. Mobiel in tas en alleen op tafel op verzoek of met toestemming van
docent
Blessure→ toch naar gym, de docent heeft een andere taak voor de betreffende
leerling. Altijd overleggen met docent. Als een leerling langere tijd de LO-lessen niet
kan volgen krijgt hij/zij een vervangende opdracht
Wisselende roosters, site in de gaten houden. Lestijden t/m 10e uur niet
ongebruikelijk.
Tussenuren en uitgevallen uren zijn studie-uren, er zijn leerpleinen en er is een OLC.

slaag/zak-regeling
Alle eindcijfers zijn 6 of hoger (afgeronde eindcijfers)
5
Overige cijfers zijn 6 of hoger
4
Overige cijfers zijn 6 of hoger en het gemiddelde van de eindcijfers is gelijk
aan of hoger dan 6
5 5
5 4
Daarbij moet ook aan onderstaande voorwaarden voldaan zijn:
• gemiddeld CE-cijfer is voldoende (5,5 of hoger);
• combinatiecijfer: ckv, maatschappijleer, pws: afzonderlijke delen zijn niet lager dan
een 4;
• maximaal één 5 als afgerond eindcijfer in de vakken Nederlands, wiskunde, Engels;
• LO is voldoende.

Belangrijke data (alle data onder voorbehoud):
30 september
16-24 oktober
28 oktober
12 november
26 november
29 november
1 en 2 december
(7 december
21 december
25 december- 9 januari
13 januari
15 januari
21 en 23 februari
26 feb-6 maart
23 maart
11 april
15 april
18 april
19 april
20 april

DUO-webinar, vanaf 19.30 uur
herfstvakantie
start toetsweek 1 (inhalen 27 november)
inleveren conceptversie pws
groep-8-dag
twee herkansingen
mentorspreekavond
PWS-presentaties (let op, datum nog niet definitief)
een herkansing óf een RV-toets over stof 5V
kerstvakantie
start toetsweek 2 (inhalen 12 januari)
aanmelden decentrale selectie én peildatum cijfers
spreekavond vakdocenten
voorjaarsvakantie
start toetsweek3 (inhalen 22 maart)
twee herkansingen
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
alle cijfers in magister, cijfers naar inspectie
examenvoorlichting en akkoordverklaringen

21 april
proefexamens
22 april
examenactiviteit (?)
23 april -8 mei
meivakantie (examentrainingen Lyceo in eerste week)
12 mei – 25 mei
Centrale Examens (eerste tijdvak)
12 mei
tto-leerlingen: IB-examen paper 1
(valt samen met centraal examen Nederlands, regeling met quarantaine volgt)
15 juni
uitslag CE eerste tijdvak
20-22 juni
CE tweede tijdvak (herexamen)
1 juli
uitslag CE tweede tijdvak
6 juli
diploma-uitreiking

Informatie decaan; voorlichting DUO en aanmelding hoger onderwijs
-

30 september 19.30 uur: Webinar DUO
Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden. Ouders hebben hierover een brief
ontvangen met daarin de link die zij kunnen gebruiken. Tijdens deze live online
voorlichting krijgen ouders alle informatie die ze voorheen kregen via de DUO
voorlichter op school. Ouders kunnen live vragen stellen tijdens het Webinar. De
webinar is achteraf ook te bekijken, maar dan is vragen stellen uiteraard niet meer
mogelijk.

-

1 december 2021: definitieve lijst met numerus fixusstudies bekend op
www.studiekeuze123.nl

-

15 januari 2022 aanmelddeadline voor studies met een numerus fixus.
Numerus fixus betekent vastgesteld aantal opleidingsplaatsen. Bij deze NF studies is
sprake van decentrale selectie. Op studiekeuze123.nl/selectie staan alle opleidingen
met een NF en informatie over de toelatingsprocedure.
Om aan te melden via Studielink is een DigiD nodig. Het aanvragen van een Digid
kost minimaal vijf werkdagen. Het is daarom handig om het Digid vóór de
kerstvakantie aan te vragen.
Als middelbare schoolcijfers een rol spelen bij de selectieprocedures van numerus
fixusopleidingen of andere selectieve opleidingen, dan geldt als peildatum 15 januari
2022, dus de cijfers uit 5V en de cijfers uit 6V tót 15 januari. Cijfers uitgedrukt in één
gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal.
De gewaarmerkte cijferlijsten worden t.z.t. op verzoek verstrekt door de
decaan/leerlingadministratie.

-

8 februari in MEN-tijd, behandeling lesbrief DUO (de financiële kant van studeren)

-

Medio april 2022
Uitslag numerus fixus. Geplaatst? Binnen twee weken plaatsing accepteren via
Studielink, anders wordt de plaats vergeven! Keiharde deadline.
Niet geplaatst? Dan nog tot 1 mei 2022 de tijd om aan te melden voor een andere
studie via Studielink.

-

Aanmelden voor universiteit of HBO kan tot 1 mei 2022. Aangemeld vóór 1 mei >
plaatsingsrecht. Leerlingen die zich na 1 mei aanmelden kunnen geweigerd worden.
Wijzigen van studie kan nog tot 1 september, mits je op 1 mei al ingeschreven stond
bij een opleiding.

Aanmeldprocedure studie
1. DigiD aanvragen
2. Aanmelden via www.studielink.nl (max. 4 studies, waarvan 2 max. 2 NF)
3. Eventueel via www.duo.nl studiefinanciering aanvragen/ OV kaart regelen.

-

Ouder - Tips bij begeleiding studiekeuze/vervolgkeuze?
Studiekeuzeblog van oudervoorlichter Hermien Miltenburg via
www.studiekeuzekind.nl

-

Praktische bronnen bij studiekeuze of tussenjaar
o www.universiteitstart.nl
o www.studiekeuze123.nl (open dagen kalender, carrièreperspectieven etc.)
o www.startstuderen.nl
o www.wilweg.nl (tussenjaar)
o www.nuffic.nl (buitenland studeren/beurzen)

