
Contactgegevens mentor

Jennifer van den Broek
Contact graag via de mail:
jbroek@x11.nu

Telefoonnummer X11: 
030-2807099

Telefoonnummer privé:
06-10724195

Werkzaam op:
Maandag t/m vrijdag
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Havo 5 
Programma

• Examenzaken

• Belangrijke data

• Belangrijke regels

• Ondersteuning

• Absentie

• Vragen
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Leerlingen

• Vakantiedagen

• Examens 

• CKV

• PWS

• LOB
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Vakantie:

Herfstvakantie 19 okt - 27 okt. 2019

Kerstvakantie 21 dec - 5 jan. 2019/2020

Voorjaarsvakantie 22 feb - 1 maart 2020

Meivakantie 22 april - 5 mei 2020

Meivakantie begint op woensdag 22 april en 

eindigt op dinsdag 5 mei, vanaf donderdag 7 

mei beginnen de examens.

Vrije dagen:

8 oktober 2019

26 november 2019

6 januari 2020

31 maart 2020

Pasen 11 april - 13 april 2020

Hemelvaart 21 mei 2020

Vakantie en vrije dagen rooster
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Examenzaken

Het Centraal 
Eindexamen 
HAVO
Examen van de staat der Nederlanden voor het 

behalen van het HAVO-diploma. 

Welkom beste belastingplichtigen, wij zijn Joppe, Titus 
en Luuk, ambtenaren van de Nederlandse staat. Hier 
komen wij vertellen over:
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Examenzaken

Het 
examenprogramma
schooljaar 2019-2020

*De vakken geroosterd in een kader, 
zijn de vakken die de leerlingen zullen 
afnemen, zodat de overheid daarna 
hopelijk van ze af. 
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Examenzaken

Zijn er nog vragen?
Graag kort houden. Ook wij willen versneld met een
vervroegd pensioen.
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Vorig jaar:

• Opdrachten
• Persoonlijk portfolio

• Edinburgh

Dit jaar:

• Tamaar; rooster

• Jeppe

CKV



Profielwerkstuk
• Dit jaar afronden
• Twee jaar de tijd 
• Verplicht onderdeel (moet voldoende zijn) 
• In verband met profiel en vervolgopleiding
• Individueel of in een tweetal 
• Af in februari 
• Opzet door mentor
• Combinatiecijfer met CKV en maatschappijleer
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LOB
• Meeloopdagen/open dagen

• Aanmelden voor scholen

• Levenskunst

• Beroep- / studieoriëntatie
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DE REIS
GAAN WE OP REIS?



Examenzaken
• Schoolexamen (op school)

• Centraal examen (mei 2020)

• De meeste toetsen in leerjaar 4&5 tellen mee voor het schoolexamen
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Belangrijke data (omtrent examens)
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• 27 maart –laatste lesdag

• Na de meivakantie zijn de centrale examens

• 10 juni uitslag examens

• Tot 18 juni herkansingen

• Diploma uitreiking 30 juni?



Docentenspreekavonden en kijkavonden

• Docentenspreekavond voor ouders én leerlingen:

○ Donderdag 14 november 2019 tussen 19.00 uur en 21.00 uur

• Kijkavond voor ouders én leerlingen:

○ Donderdag 6 februari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur
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Belangrijke regels
• Inhalen van een gemiste toets: de eerste dinsdag na de gemiste toets

• 4 herkansingen per jaar, aanvragen binnen 5 dagen na het cijfer

• Maximaal 30 minuten te laat, bij een kijk en luistertoets nooit!

• Als een werkstuk te laat wordt ingeleverd beoordeelt de docent wat er op de 

deadline aanwezig is

Dia 14INFORMATIEAVOND



Ondersteuning

• Maatwerk, we gaan uit van wat jij nodig hebt voor een succesvol traject in de richting van 

een zo mooi mogelijk diploma

• Ouders/verzorgers kunnen terecht bij de mentor
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Absentie
Ziek melden?  Mail naar afwezig@x11.nu

Wanneer uw kind ziek is moet dit voor 8.40 uur door één van de ouders/verzorgers aan de school 

doorgegeven worden.

Vermeldt in de mail altijd voor- en achternaam en de klas van uw kind en de reden van afwezigheid.

Weer beter?  Mail naar afwezig@x11.nu

Het beter melden gaat op dezelfde manier als het ziekmelden en geef dan aan vanaf welke datum tot 

welke datum uw kind afwezig/ziek is geweest.

In alle hierboven genoemde gevallen dient de mail via het mailadres van de ouders te komen!
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Na X11
• Na X11 gaan de leerlingen naar het mbo/hbo.

• X11 helpt leerlingen bij het maken van deze keuze maar de leerling moet zelf 

de keuze maken!

• Heb het er ook thuis over met je zoon of dochter en bezoek geregeld een open 

dag!
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Loopbaanbegeleiding (LOB): Leerjaar 4-5
Doel: Oriënteren op het vinden van een passende vervolgopleiding. 

Hoe: 

• Het bijwonen van open dagen

• Het meedoen aan LOB-activiteiten zoals meelopen op het HBO. 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. 

De rol van ouders/verzorgers.
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https://studie-keuze.qompas.nl/open-dagen 



Inschrijven op het mbo/hbo
• Inschrijven voor het MBO gaat via de website van het MBO en via Intergrip. 

• Mocht een leerling dit willen dan moet dit worden doorgegeven aan de mentor, deze zorgt 

dan voor een account. 

• Inschrijven voor het HBO gaat via Studielink.
• Aanmaken van een account gaat niet via school maar via een DigiD. 

• Zorg dat je dit kalenderjaar nog een DigiD aan hebt gevraagd als je dit nog niet gedaan hebt. 

• Numerus-Fixus inschrijvingen moeten uiterlijk voor 15 januari 2020 geregeld zijn. 

• Reguliere opleidingen moeten inschrijvingen uiterlijk voor 1 mei 2020 geregeld zijn. 
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Open dagen
• De meeste opendagen zijn in oktober en november, check dit dus snel op de websites van de 

Hogescholen!

• Hierbij alvast een aantal in de buurt:
• Hogeschool Utrecht: Zaterdag 5 oktober

• Hoge Kunstacademie Utrecht: Zaterdag 23 november 10.00u tot 16.00u

• Inholland: Woensdag 30 oktober 17.00u tot 20.00u en zaterdag 14 december 10.00u tot 14.00u

• Hogeschool van Amsterdam: Zaterdag 2 november 10.00u tot 14.00u

• Hogeschool van Rotterdam: Zaterdag 2 november 10.00u tot 14.00u

• HAN: Nijmegen zaterdag 9 november 10.00u tot 15.00u & Arnhem zaterdag 16 november 10.00u tot 15.00u
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En verder…
• Check de toelatingseisen voor de opleiding die je wil gaan volgen. Soms zijn er eisen, 

bijvoorbeeld dat je een bepaald vak moet hebben gevolgd of een portfolio gemaakt moet 

hebben. Begin dus op tijd!
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Vragen?
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