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Feedback 
Na de krokusvakantie zullen we ouders en leerlingen vragen om een digitale vragenlijst van 
www.kwaliteitscholen.net in te vullen. De resultaten van deze vragenlijsten zijn voor ons een 
belangrijk instrument om te onderzoeken of we goed bezig zijn en op welke punten we ons zelf 
kunnen verbeteren. 

 
In de vragenlijst zijn vragen verwerkt over voor u en ons belangrijke onderwerpen als de kwaliteit 
van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, de communicatie en bijv. de veiligheid. 
Onderzoekstechnisch gezien leveren de uitslagen pas echt bruikbare data op bij tenminste 32% 
respondenten. We verzoeken u daarom vriendelijk even de tijd en moeite te nemen om de 
vragenlijst in te vullen. In een volgende nieuwsbrief zullen we de resultaten aan u terugkoppelen. 
 
De leerlingen vullen de vragenlijsten op school in. Dat heeft het grote voordeel dat het aantal 
respondenten hoog onder hen zal zijn. Ouders zullen we via de mail benaderen. 
 
Oproep oudergeleding DRMD 
Sinds schooljaar 2017-2018 bestaat de deelraad voor Mavo Doorn. De Deelraad Mavo Doorn 
(DRMD) komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg met de directie van de school. 
In de DRMD worden verschillende thema’s besproken en wordt in samenspraak met de directie 
beslist over belangrijke zaken die de school aangaan. Thema’s die aanbod komen zijn: financiën, 
personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de 
begroting en de jaarrekening. Zo is het nieuwe onderwijsconcept een vast punt voor de DRMD 
om te bespreken.  
De DRMD bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de leerlingen en de ouders. In het 

nieuwe schooljaar 2019-2020 is er een vacature voor één van de 
twee ouder-vertegenwoordigers. Dus als u het belangrijk vindt dat 
de stem van de ouders ook wordt gehoord in de hierboven 
genoemde zaken die in de DRMD aan de orde komen en als u het 
leuk vindt om op deze manier betrokken te zijn bij de school van uw 
kind, meldt u dan aan via het volgende emailadres: 
r.vansluijters@osgs.nl. Klik hier meer informatie. 

 
 
 
 

http://www.kwaliteitscholen.net/
mailto:r.vansluijters@osgs.nl
http://doorn.osgs.nl/medezeggenschapsraad/
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Mijneindexamen.nl 
Na de meivakantie beginnen voor onze vierdeklassers de Centrale 
Eindexamens. Ook dit jaar is voor hen mijneindexamen.nl weer 
beschikbaar. Deze site is ontwikkeld als mobiele webapp voor 
smartphone of tablet. Daarnaast is de website natuurlijk ook via de 
computer goed toegankelijk. Op mijneindexamen.nl kan de kandidaat 
zijn of haar examenrooster samenstellen door niveau en 
vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane 
hulpmiddelen weergegeven en na afname verschijnen de correctiemodellen online. 
Daarnaast biedt de site praktische info ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, slaag-
/zakregeling, algemene regels en tips. Bekijk hier een kort filmpje. 
 
Advies in de onderbouw 
Op donderdag 21 maart krijgen de leerlingen hun tweede rapport mee naar huis. Eerste- en 
tweedeklassers krijgen bij het rapport ook een brief mee met het advies voor de vervolgroute. Met 
name voor tweedeklassers kan het uitgebrachte advies van directe invloed zijn op de 
vervolgroute.  
Aan het eind van het tweede leerjaar wordt namelijk een definitieve beslissing genomen voor het 
vervolg in één van de leerwegen van het VMBO (Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) of 
Theoretische Leerweg (MAVO)) of HAVO.  
Aan het eind van het eerste leerjaar is de bevordering naar Kaderberoepsgerichte leerweg (in dat 
geval zal de leerling naar een van onze andere scholen moeten gaan), Mavo of Havo.  
 
Bij de totstandkoming van die beslissing spelen verschillende factoren een rol. Om het proces 
voor u als ouder inzichtelijk te maken, zetten we die factoren en hoe we daar mee omgaan op 
een rijtje.  
- De bevorderingsnomen zijn bindend en 
geven uiteindelijk de doorslag. De 
bevorderingsnormen kunt u vinden op de 
site. Daarin kunt u lezen aan welke 
normen de jaarcijfers op het rapport 
moeten voldoen om tot een bepaald 
niveau te worden toegelaten.  
Leerlingen bouwen het jaarcijfer per vak 
gedurende het hele schooljaar op. Voor 
de berekening van het eindcijfer telt in het 
eerste leerjaar bij de kansklas- en 
Mavoleerlingen het eerste rapport 1x, het tweede rapport 2x en het derde rapport ook 2x.  
Voor de berekening van het eindcijfer telt in het tweede leerjaar bij Mavoleerlingen het eerste 
rapport 1x, het tweede rapport 1x en het derde rapport ook 1x. Bij Havoleerlingen in het eerste 
en tweede leerjaar wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde.  
 
Totstandkoming van het advies:  
In maart beoordeelt iedere lesgevende docent een leerling voor zijn/haar vak op de criteria: 
inzicht  - werkhouding– organisatie/planning. Uitgangspunt bij de beoordeling is het niveau 

https://www.examenblad.nl/link/mijneindexamen-nl-app-mobiele/2019
http://www.mijneindexamen.nl/
https://youtu.be/JpN3X3shy1w
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waarop de leerling dat jaar werkt. Op basis van de beoordeling van de criteria geeft iedere docent 
vervolgens een niveau-advies.  
- Alle beoordelingen en adviezen worden daarna in een totaaloverzicht per leerling verzameld.  In 
de adviesvergadering wordt op basis van het totaaloverzicht en de daaruit voortkomende 
discussie vervolgens een gezamenlijk  niveau-advies bepaald.  
We brengen ons advies in maart uit, omdat een leerling dan eventueel nog een paar maanden 
de tijd heeft om alles op alles te zetten in het geval dat ons advies niet overeenkomt met zijn/haar 
wens.  
Ons eigen advies weegt dus mee in een eventuele beslissing op de rapportvergadering. In een 
ideaal geval wijst ons advies in dezelfde richting als de cijfers op het rapport en komt dat 
vervolgens weer overeen met de wens van leerling en ouders. Vaak is dat zo. Mochten de 
factoren echter uiteenlopen dan is het zaak samen - school, ouders en leerling - te bespreken 
wat daarvan de oorzaak is.  
Wanneer u vragen hebt over het advies, neemt u dan contact op met de mentor of de teamleider. 
 
Opwaarderen printsaldo 
Leerlingen hebben standaard 5 euro printsaldo op hun schoolaccount. 
Leerlingen kunnen desgewenst zelf hun printsaldo opwaarderen via 
http://osgs.mynetpay.nl/Account/Login. Daar kunnen ze inloggen met hun 
schoolaccount (zoals ze op school inloggen) en klikken op 
OPWAARDEREN en vervolgens kiezen welk bedrag ze willen 
opwaarderen. Ze kunnen dan via Ideal betalen. 
 
Agenda komende periode 

9 vr 1-mrt-19   Krokusvakantie 

          

10 ma 4-mrt-19   Toetsvrije dag 

10 do 7-mrt-19   Gastlessen "Sexting" aan tweede klassen 

      
19.30-
21.00 Presentatie profielwerkstukken vierde klassen 

          

11 wo 13-mrt-19 12.00 Deadline invoeren cijfers rapport 2 

11 do 14-mrt-19 
19.30-
21.00 Info-avond vakkenpakket voor derdeklassers en hun ouders 

11 vr 15-mrt-19     

          

12 wo 20-mrt-19 15.00 Stem van de leerling 

12 do 21-mrt-19   Rapport 2 mee naar huis 

12       Inschrijving docentenspreekuur 2 in Magister open 

          

13 ma 25-mrt-19   Start centrale toetsweek D4 

13     12.00 Deadline inschrijven docentenspreekuur 2 in Magister 

13 do 28-mrt-19 19.30 Info-avond profielkeuze ouders tweede klassen 

http://osgs.mynetpay.nl/Account/Login
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13 vr 29-mrt-19   Rooster docentenspreekuur 2 in Magister zichtbaar 

          

14 wo 3-apr-19   Deadline invoeren cijfers SE4-periode vierde klassen 

14 do 4-apr-19 
15.30-
22.00 Docentenspreekuur 2 

          

15 do 11-apr-19 16.30 CE-kick-off-BBQ voor vierdeklassers 

          

16 di 16-apr-19   Londenreis derde klassen 

16 wo 17-apr-19   Londenreis derde klassen 

16   17-apr-19 15.00 Stem van de leerling 

16 do 18-apr-19 16.30 CE-Kick-off-BBQ 

16   18-apr-19   Londenreis derde klassen 

16 vr 19-apr-19   Terugkomst Londenreis 

          

17 ma 22-apr-19   Pasen en meivakantie 
 
Het team van Mavo Doorn wenst iedereen een fijne Krokusvakantie! 
 

 


