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Begeleiding RSG

+Vertrouwenspersoon

+Zorgcoördinator

+Talentbegeleiding

+Dyslexiecoach

+Decaan

+M2-leerlaagcoördinator 

+M3-leerlaagcoördinator 

+M4-leerlaagcoördinator

+BOF training

+Nynke Volbeda en Bart van Rhijn

+Nynke Volbeda en Brenda Wong Fong Sang

+Tanja Visser

+Helen Sasbrink en Naomi Goree

+Ruth van de Nes

+Sandra Tip

+ Ibrahim Akyol

+ Lucas Rijnders

+ Eva van der Lubbe



Mavo-3 - voorexamenjaar

• so’tjes, repetities, maar ook tentamens en een tentamenweek ( januari 2023)

• toetsen die meetellen voor het rapport

• toetsen die meetellen voor mavo-4 en wel of niet voor het rapport

• handelingsdelen moeten voldoende afgerond worden, omdat het onderdeel 

van het p.t.a. (volgende sheet) is

• voorbereiding op de vervolgopleiding

• problemen schooljaar -> mentor (ik dus) -> meneer Akyol

• problemen p.t.a. -> examencommissie



Programma van toetsing en afsluiting (p.t.a.)

+ Aardrijkskunde

M3 30% (3x SE-cijfer 3x 10%)

+ Biologie

M3 20% (2x SE-cijfer – 2x-10%)

+ Duits

M3 10% (3x SE-cijfer – 2x4% + 2%)

+ Economie

M3 12% (4x SE-cijfer – 4x3%)

+ Engels

M3 15% (3x SE-cijfer – 3x5%)

+ Frans

M3 20% (3x SE-cijfer 1x 6% + 2x7%)

+ Geschiedenis

Geen tentamens in M3

+ Kunstvakken II

Geen tentamen in M3

+ Maatschappijleer

M3 70% (4x SE-cijfer – 3x20% + 1x10%)

+ Natuurkunde

M3 10% (1x SE-cijfer)

+  Nederlands

M3 10% (1x SE-cijfer)

+ Scheikunde

Geen tentamen in M3

+ Wiskunde

M3 5% (1x SE-cijfer)

https://rsg-enkhuizen.nl/pta

https://rsg-enkhuizen.nl/pta


Pakketkeuze mavo-4

+januari/februari uitnodiging pakketkeuze

+maart advieslijst (bolletjeslijst)

+april/mei bevestiging pakketkeuze 

+leerlingen krijgen meerdere keren de uitleg

+uiteraard begeleid ik hen hierbij

+na mavo-4 naar havo-4 -> zeven vakken kiezen!



Belangrijke data

+ 15 september 50-minuten ivm Harddraverij

+ 17 oktober – herfstvakantie

+ 13 + 14 december ouderspreekavond (rapport/met kind)

+ 26 december – kerstvakantie

+ 16 januari ‘23 – toetsweek (tentamens)

+ 23 januari – stageweek

+ 27 februari – voorjaarsvakantie

+ 9 maart svol

+ 29 maart ouderspreekavond (rapport/met kind)

+ 7 april GoedeDoelenDag

+ 19 april MultiCulti

+ 24 april meivakantie

+ 6 t/m 9 juni werkweek 

+ 24 juli t/m 3 september zomervakantie



Praktische zaken

+Magister (rooster, huiswerk, studiewijzers, cijfers, aanwezigheid)

+Zermelo (rooster, flex plannen, pakketkeuze)

+ziekmeldingen voor 9.00u bij de receptie

+ziekmeldingen voor een tentamen: bellen en mailen naar

schoolleider mavo: Nick Broerse (n.broerse@rsg-enkhuizen.nl)

+L.O. -> niet gymmen -> wel naar de les

langer geblesseerd -> briefje dokter

mailto:n.broerse@rsg-enkhuizen.nl

