
Samen leven,  

samen leren,  

samen doen.

Kennismakingsavond Havo 5



Samen leven, samen leren, samen doen.

Programma

• Kennismaking havo-kamer

• Belangrijke zaken in h5

• Informatie van de decaan 

• Informatie inhaalwerkweek

• Kennismaking met de coach 



Havo-kamer (162) 

• Afdelingsassistent: Trui Hollander Absentie, verzuim & verlof
t.hollander@de-breul.nl Verwijderingen & nablijven
Werkdagen ma, di, do, vrij van 10-14u

• Teamleider: Mariska Punt Aansturing havo-bovenbouwteam
m.punt@de-breul.nl Besluitvorming & regelgeving
Werkdagen maandag t/m donderdag

• Decaan: Stefan Schaap Loopbaanbegeleiding
s.schaap@de-breul.nl Pakketkeuze
Werkt fulltime

• Afdelingsmanager: Sietske Erich Aansturing gehele havo-afdeling
s.erich@de-breul.nl
Werkdagen maandag t/m donderdag



Samen leven, samen leren, samen doen.

Pedagogisch klimaat  

• Leerrendement in de les

• Klimaat buiten de les

•Na Covid

• Contact met thuis



Samen leven, samen leren, samen doen.

Coaching 

• Coach is eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder

• Zelfstandige leerlingen die regie hebben op eigen leerproces

•Meer aandacht voor de ontwikkeling van het individu

• Samenwerking blijft belangrijk (bijv. profielwerkstuk)

• Executieve functies, competenties, loopbaanbegeleiding

•Driehoeksgesprekken ten minste 2 keer per jaar

• Coachuur i.p.v. 2 x 25 minuten



Een bijzonder jaar… 



Samen leven, samen leren, samen doen.

Examenreglement

➢ Informatie over de formele regels:

o Aan- en afwezigheid (bij toetsen) 

o Deadlines & inlevermomenten (let op bij PO’s)

o Overschrijdingsregelingen

o Inhalen en herkansen (ma 21 nov, ma 30 jan, di 11 april)

o Inhalen moet altijd, herkansen is een gunst

o Sommige vakken vorig jaar al afgesloten

➢ Zie Breulsite voor proceduregids en examenreglement va. 1 okt.



Het examen

Schoolexamen (SE)
o Toetsen die De Breul maakt en afneemt
o SE is 50% van het eindcijfer van een vak
o LO moet voldoende zijn (let op aanwezigheidsplicht) 
o ED-dossier moet compleet zijn - dus alle toetsen moeten tijdig 

zijn gemaakt, anders mag je geen examen doen

Centraal examen (CE) (cito, landelijk)
o rooster is nu al bekend www.mijneindexamen.nl 
o één herexamen mogelijk



Samen leven, samen leren, samen doen.

..



Profielwerkstuk

• Studielast 80 uur per persoon

• Onderzoeksvraag passend bij gekozen profiel

• Executieve functies en competenties zijn belangrijk

• Strakke deadlines:

- Inleveren volledige kladversie 11 november

- Definitieve versie met verwerkte feedback 9 december

- Presentatiemarkt 16 februari 15.00u

• Telt mee in het combinatiecijfer*



Samen leven, samen leren, samen doen.

Combinatiecijfer 

• maatschappijleer

• profielwerkstuk (PWS)

• CKV

➢ alledrie de cijfers tellen even zwaar

Bijvoorbeeld:

PWS [5.5] + Maatschappijleer [6.5] CKV [6.5] =

6 + 7 + 7 = 7



Faciliteiten bij het examen

Voor dit schooljaar kunnen tot uiterlijk 1 november faciliteiten bij 

het CE worden aangevraagd (info leerlingadministratie).

Bijv. tijdsverlenging, Daisyspeler, laptopgebruik met Kurzweil etc.

Ook lln die al in beeld zijn dienen dit aan te vragen. 

N.B. Examentrainingen 17-18-20-21 april

Proefzitting 20 april 



Samen leven, samen leren, samen doen.

Belangrijke data 

o Aanvragen faciliteiten examen voor 1 november

o Driehoeksgesprekken 22 september en eind januari

o Herkansingen (en inhalen!) ma 21 nov, ma 30 jan, di 11 april

o Deadline aanmelden doorstroom vwo 9 maart (info: decaan) 

o Examentrainingen in de week van 17 april

o Start CE1 11 mei

o Uitslagdag 14 juni

o Diploma-uitreiking havo 5 juli



Samen leven, samen leren, samen doen.

Oproep

o Stimuleer zelfstandigheid en initiatief

o Help gerust met deadlines of planningen

o Vraag door wat betreft loopbaanbegeleiding of grote projecten

zoals profielwerkstuk (PWS) en Praktische Opdrachten (PO’s) 

o Neem bij vragen ook gerust zelf contact op met coach of 

vakdocent, of stimuleer uw kind contact op te nemen



Op naar het diploma!

• Op naar een mooie vervolgopleiding

• Maar nu eerst op naar de decaan en daarna de coaches



Samen leven,  

samen leren,  

samen doen. Kennismakingsavond HAVO-5: 
LOB



Even voorstellen…

Stefan Schaap

Decaan havo

s.schaap@de-breul.nl

- Docent aardrijkskunde

- Coach havo-5

mailto:s.schaap@de-breul.nl


Kiezen is een proces

Signaal! Bewustwording: weten dát je moet gaan kiezen

Oriënteren: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
(zelfbeeld)

Verkennen: wat is er allemaal mogelijk?

(beeld van de opleidingenmarkt)

Verdiepen: hoe zien de opleidingen eruit?
(beeld van de top-3)

Besluiten: wat kies ik?
(resultaat)



Succesvolle studiekiezers

• Zijn op tijd begonnen met en hebben de tijd genomen voor 

het keuzeproces

• Hebben zich verdiept in de keuzemogelijkheden

• Hebben ervaringen opgedaan in het opleiding- en beroepenveld

• Hebben (veel) over die ervaringen gesproken…



Rol ouders

Succesvolle studiekiezers hebben (veel) over ervaringen het opleidingen-

en beroepenveld gesproken…

• … dus zeker ook met ouders!

TIPS:

• Stel vragen

• Schets situaties 

• Vorm geen oordelen!



Weten wat er te kiezen valt

Alle opleidingen (mbo, hbo en wo) zijn te vinden op: 

• www.de-breulhv.dedecaan.net

Vanuit hier: “Keuzegids hbo” voor het vergelijken 

van hbo-opleidigen op verschillende instituten

• www.studiekeuze123.nl

Tip: vaar voor data voorlichtingen niet blind op studiekeuze123. 

Raadpleeg altijd de websites van de hogescholen!

http://www.de-breulhv.dedecaan.net/
http://www.studiekeuze123.nl/


LOB in HAVO-5

• Informatieles door decaan aan leerlingen

• Coachingslessen

• Meeloopdag en verslaglegging (voor kerstvakantie) (route: eerst open 

dag: daarna meeloopdag

• Eind v/h jaar: presentatie gekozen studie aan coachgroep



LOB: buiten de les

• Open dagen: oktober / november. Ga gerust mee!

• Meeloopdagen, proefstuderen

• Oud-leerlingenavond: 2 december op De Breul (voor H4 verplicht, 

voor H5 vrijwillig).



Thema-avond studiekeuze

• Donderdag 13 oktober 2022

• Op De Breul

• Doelgroep: ouders H4, H5, V5, V6

• Inspireren en met elkaar in gesprek

• Ook praktische info



Belangrijke aanmelddata

Aanmelden fixus- (selectie-)opleidingen vóór 15 januari

Aanmelden overige opleidingen vóór 1 mei

via Studielink met een DigID



VWO

• Doorstroomeisen zijn losgelaten

• Woensdag 16 november: voorlichting doorstroom H5>V5

Deze voorlichting is verplicht voor leerlingen die door willen stromen.

• Donderdag 9 maart: deadline aanmelden vwo op De Breul

Na deze deadline géén plaatsgarantie.

Wel extra vak nodig op vwo. Bijspijkeren, waarschijnlijk tussen examen 

en zomervakantie.



Overzicht data

• Donderdag 13 oktober: thema-avond “Studiekeuze” voor ouders

• Woensdag 16 november: voorlichting doorstroom H5>V5

• Vrijdag 2 december: oud-leerlingenavond

• 15 januari: deadline inschrijven numerus fixus

• 1 mei: deadline aanmelden hoger onderwijs
Schrijf in ieder geval altijd in! Inschrijven voor 1 mei geeft studiegarantie voor niet-selectie studie als je 

toch nog wil wisselen voor de start. Na 1 mei niet meer!

• Donderdag 9 maart: deadline aanmelden vwo op De Breul



Contact

• In eerste instantie het liefst: contact met de leerling zelf: havo-kamer 

(162), bericht via Teams/mail.

• Uiteraard ook open voor vragen van ouders:

s.schaap@de-breul.nl

mailto:s.schaap@de-breul.nl


Inhaalwerkweek Havo 5 – 22/23

Verantwoordelijkheid 
geven en laten dragen

Elkaar beter leren kennen

Uit de ‘comfort-zone’ komen

Plezier

ActiefOrganiseerbaar

Unieke ervaringPlezier



De werkweek Havo 5 – 22/23

2,5 dag in Heeg (Friesland)

Programma bestaand uit 2 delen:

• Wadlopen + oesters proeven
• Strandsporten
• Levo-opdracht
• Natuurkunde metingen

Verschillende 
(Water)(sport)activiteiten
“Fries en fruitig” 

Uiterlijk deze vrijdag 17.00 uur komt 
definitieve programmaboekje + paklijst via 
Magister bij jullie

2,5 dag op Terschelling

Maandag vertrek vanaf De Breul
• Groep 1 – Heeg; 08.00 uur 
• Groep 2 – Terschelling; 06.15 uur

Wisselen 
op 

woensdag



Op naar de coaches

Bas Hellinga 044

Carmen Kuijper 073

Roel van der Linden 072

Lennard Mollema 163

Robert Jan Mulder 065

Niels Roelofs 063

Stefan Schaap 043

Jaco Scheer 042

Maris van Haandel 153


