
Ouderavond
4 mavo
29 september 2022



Mentor
Klas 4M1: Babette Janmaat
Emailadres: jmt@lyceumypenburg.nl

Klas 4M2: Sadhana Moennasing
Emailadres: mns@lyceumypenburg.nl



Programma
1. Kennismaken
2. Schoolzaken
3. Anders in klas 4
4. Oudercontact
5. Schooljaar 2022-2023
6. Vragen



Wie is wie?
• Rector: de heer Flint van de Gronden
• Grd@lyceumypenburg.nl

• Afdelingsleider mavo: 
Mevr. Petra Molegraaf mlg@lyceumypenburg.nl

• Leerlingcoördinator 3 en 4 mavo en decaan: 
Mevr. Heidi Mollee mll@lyceumypenburg.nl



Wie is wie?
Coördinator Passend Onderwijs
Anouk van der Ende end@lyceumypenburg.nl
Zij verzorgt de juiste zorg en begeleiding voor leerlingen met sociaal-

emotionele problemen i.s.m. met o.a. schoolarts, schoolmaatschappelijk 
werkster, leerplicht, schoolverpleegkundige, etc.

• Verzuim coördinatoren: Mevr. D. Kok en Mevr. M. Destilo

• Remedial teachers: begeleiders van leerlingen met dyslexie, reken- en 
leerproblemen. Anouk van der Ende end@lyceumypenburg.nl



Wie is wie?

Vertrouwenspersonen
De heer Enzo Gallo (gal@lyceumypenburg.nl) en mevrouw Babette 
Janmaat (jmt@lyceumypenburg.nl)

Vertrouwenspersoon
Leerlingen die tijdens hun schoolperiode te maken krijgen met 
moeilijkheden die ze vertrouwelijk willen bespreken, kunnen terecht 
bij de vertrouwenspersoon. Ook u als ouder kunt de 
vertrouwenspersoon benaderen. Er zijn twee interne 
vertrouwenspersonen op school en ook is er een externe 
vertrouwenspersoon die voor alle scholen van ons bestuur Stichting VO 
Haaglanden is aangesteld, waaronder Lyceum Ypenburg valt.



Rol van de mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt binnen school voor de leerling en zijn/haar ouders

 Resultaten

 Absenties

 Signalering problemen, welbevinden in de gaten houden 

 Overleg met afdelingsleider

 Resultaatgesprekken (indien nodig) in december en april na S.E. weken, samen met leerling 
en ouder(s). We noemen het MOL-gesprekken (Mentor, Ouders, Leerling).

 Begeleiding activiteiten, etc.



Schoolzaken 



Met welke systemen werken we?
• Zermelo
• lesrooster (dus niet in Magister kijken voor het dagrooster !)
• aanmelden spreekuuravonden

• Magister (aparte inlog voor leerlingen en ouders/verzorgers)
• voor de cijfervoortgang  (GEEN rapporten meer!), het huiswerk, registratie van te laat/ huiswerk 

vergeten/ boeken vergeten /uitsturen
• digitale leermiddelen zijn hier te vinden
• ziekmelden kind kan via Magister

• OWA 365
• Schoolmail (leerlingnummer@lyceumypenburg.nl (Heel belangrijk dat ze hun mail checken!!!)
• Office pakket (word/excel/powerpoint,Teams, e.d.)

• Releezme-app
• Voor het openen van de kluisjes met de telefoon



Lestijden
50 minuten rooster 40 minuten rooster

Lesuur Tijden

1e uur 08:00 – 08:50
2e uur 08:50 – 09:40
3e uur 09:40 – 10:30
Pauze 10:30 – 10:50
4e uur 10:50 – 11:40
5e uur 11:40 – 12:30
6e uur 12:30 – 13:20
Pauze 13:20 – 13:50
7e uur 13:50 – 14:40
8e uur 14:40 – 15:30
9e uur 15:30 – 16:20

Lesuur Tijden

1e uur 08:00 – 08:40
2e uur 08:40 – 09:20
3e uur 09:20 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:20
4e uur 10:20 – 11:00
5e uur 11:00 – 11:40
6e uur 11:40 – 12:20
Pauze 12:20 – 12:50
7e uur 12:50 – 13:30
8e uur 13:30 – 14:10
9e uur 14:10 – 14:50



Schoolzaken:
• Ziekmelding: dagelijks tussen 7:30 – 8:00 uur bij voorkeur via Magister, anders 

telefonisch 070-4132050

• Afspraken bij specialist, dokter, orthodontist, etc.  briefje laten inleveren bij 
conciërges. Briefjes te downloaden via de website. GEEN afspraken in S.E weken!

• Toets gemist door ziekte o.i.d.? De leerling maakt zelf een afspraak bij docent 
en afdelingsleider om binnen twee weken in te halen. Voor PTA toetsen in de 
examenklas zijn vaste inhaalmomenten. Niet komen bij een afgesproken 
inhaalafspraak zonder geldige reden=1,0.



Te laat komen en verlof

• Te laat: 
3, 4 en 5x te laat = om 7.30 uur melden; gesprek met de mentor
6x te laat = 5x om 7.30 uur melden. Brief naar huis.
9x te laat = leerplichtmelding (leerplicht ziet te laat komen als spijbelen)

• 12x te laat= 2e leerplichtmelding.

▶ Missen wij uw kind in de les dan wordt u gebeld. Wanneer het verzuim ongeoorloofd 
is (spijbelen), dan haalt het kind het uur dubbel in. De verzuimcoördinatoren maken 
een afspraak met uw kind en zetten dat in Magister.

• Verlofaanvraag voor hele dag (b.v. suikerfeest/bruiloft) vooraf bij afdelingsleider/-
coördinator d.m.v. formulier op de website (onder kopje documenten (algemeen) 
genaamd “aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek”



Vakkenpakket  4 mavo

 Iedere leerling volgt 6 of 7 examenvakken (verplichte vakken en 
profielkeuzevakken)

 Het vak Maatschappijleer is al in klas 3 afgesloten en het afgeronde 
cijfer gaat mee naar de eindexamencijferlijst (kan als compensatie 
dienen)

LO  (gym) is een handelingsdeel en moet voldoende zijn (wordt in 
januari afgesloten)

Leerlingen met havo wens hebben een extra vak (8 vakken)

 Leerlingen hebben CKV in klas 3 voldoende afgesloten



Speciaal voor klas 4

Het is het 2e jaar van het examentraject (begon in klas 3) dat staat omschreven in het 
PTA

PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting (=omschrijving van alle toetsstof per vak, 
inclusief weging): wordt per 1 oktober bekend gemaakt via uw mail en via downloads 
op onze website

Examenreglement: rechten en plichten van de examenkandidaat: wordt per 1 oktober 
bekend gemaakt via uw mail en via downloads op onze website

Elk vak deelt studieplanners met leerlingen (plannen!) via de ELO in Magister



Speciaal voor klas 4
Het examentraject bestaat uit een schoolexamens en een landelijk centraal eindexamen 

SE=schoolexamens  (3 schoolexamens per vak van ieder 20% in de toetsweken)

 4 kleinere toetsen per vak gedurende het jaar in de lessen (van 4x 5% ) met een totaal van 7 
toetsen per vak.

 De behaalde cijfers van alle toetsen vormen bij elkaar 100% = schoolexamencijfer

 In klas 3 is per vak al 20% van het schoolexamencijfer behaald (cijfer SE 1 van juni 2022); in klas 
4 wordt de andere 80 % behaald

CE=centraal examen (landelijk in mei)

Schoolexamencijfer telt 50 % en Centraal Examen telt 50 %



Schoolexamenweken schooljaar 22/23
• Schoolexamenweek 1: 14 t/m 21 oktober 2022 (al voor de herfstvakantie!)

• Schoolexamenweek 2: 16 t/m 23 januari 2023

• Schoolexamenweek 3: 17 t/m 24 maart 2023

• Centraal Examen (landelijk): 15 t/m 26 mei 2023 : tijdvak 1
: 19 t/m 22 juni 2023: tijdvak 2

Zie voor data per vak : www.examenblad.nl

* Na elk schoolexamen heeft de leerling 1 herkansingsmogelijkheid; bij CE ook 1 herkansing

* Uitslag examen tijdvak 1: 14 juni 2023
* Uitslag examen tijdvak 2: 30 juni 2023
* Diploma-uitreiking mavo: maandag 3 juli 2023



Speciaal voor klas 4
LO2 kent alleen een schoolexamen en geen landelijk examen

Centraal Praktisch Examen voor Tekenen  en Handvaardigheid (vanaf half maart) , naast een 
centraal schriftelijk eindexamen (kunstgeschiedenis)

Wettelijke verplichting: de leerling maakt een profielwerkstuk
Per tweetal maken de leerlingen een werkstuk passend bij hun profiel (p.p. min. 20 uur werk:    

aantoonbaar in bijgehouden logboek)
Wordt begeleid door coördinator profielwerkstukken en een vakdocent

Belangrijke data: *Kick-off is in laatste week klas 3 al geweest
*12 december 2022: inleveren ruwe versie PWS
*6 februari 2023: inleveren definitieve versie PWS
*6 maart 2023: deadline inleveren PWS na verbeteringen

Geen voldoende voor het profielwerkstuk=geen diploma!



Slaag/zakregeling

Geslaagd bij:  

gemiddelde van de Centraal Examencijfers moet minimaal 5,5 zijn
 voor het vak Nederlands moet minimaal een 5 behaald zijn
 1 x 5   of 2 x5 of 1 x 4 met compensatie ( minimaal 1x 7) in de afgeronde examencijfers
 alle handelingsdelen van LO en  CKV zijn met een voldoende afgerond
 het profielwerkstuk is met een voldoende afgerond

Elke leerling heeft recht op 1 herkansing voor een vak bij het Centraal Examen

Keuze bij extra vak (8e vak) na examenuitslag: mee laten tellen of laten vervallen?



Contact



Communicatie 
• Brieven / Nieuwsbrieven (NewLY) digitaal via de mail

• Controleer uw e-mailadres op juistheid in Magister a.u.b. en pas eventueel zelf aan 
(stappenplan bij downloads op de website)

• Website: www.lyceumypenburg.nl voor informatie per afdeling, foto’s, 
mededelingen , brieven per afdeling bij downloads, de jaaragenda met o.a. 
het vakantierooster, PTA boekjes, schoolexamenreglement, 
overgangsnormen, etc.

• Contact met mentor via mail: …@lyceumypenburg.nl (niet via Magister 
a.u.b.)



Driehoek ouders, kind, school

We vinden samenwerken en samen praten belangrijk.

• Gesprekken zo nodig op uitnodiging van de mentor
na de schoolexamenweken in november en maart.
Natuurlijk samen met uw kind.

• Op 9 of 8 maart 2023 spreekavond vakdocenten. 
Ouders kunnen intekenen via Zermelo.
Ook hier graag samen met uw kind.

• U kunt altijd een gespreksafspraak maken met de mentor,
indien u of uw kind daar behoefte aan heeft.



Driehoek ouders, kind, school
Wat kunt u doen?

 Resultaten, absentie en huiswerk volgen via Magister
 Samen agenda en Magister controleren op huiswerk
 Helpen bij het plannen van huiswerk
 Overhoren
 Bij zorgen contact opnemen met de mentor
 Evt. uw kind stimuleren voor huiswerkbegeleiding na school (Z-tje, 50% op kosten van 

school)
 Op de hoogte zijn van data toetsweken, overgangsnormen en decaanactiviteiten in 

klas 2 en in gesprek gaan over profielkeuze en vakkenpakket . Zie Jaaragenda op onze 
website www.lyceumypenburg.nl

 Altijd zorgen dat wij uw goede emailadres en telefoonnummer hebben. U kunt dit zelf 
wijzigen in Magister (zie bij downloads op de website hoe dat moet)

,



Hoe gaan we met elkaar om?

Dit vinden we belangrijk op Lyceum Ypenburg



Schooljaar 2022-2023



Activiteiten schooljaar 2022-2023

• Zie jaaragenda op de website www.lyceumypenburg.nl

• 3/4 oktober schoolfotograaf
• Vrijdag 11 november: groepsuitje naar Naturalis en Leiden
• Woensdag 21 december: bezoek Kerstmarkt Lille of Aachen
• Donderdag voor de kerstvakantie: kerstgalafeest
• Donderdag voor de kerstvakantie: mentoractiviteit
• Vrijdag 24 februari: mentoruitstapje naar Rotterdam
• Musical (onze jaarlijkse schoolmusical)
• Sportdagen
• Vrijdag 21 april: Afsluitend klassenuitje voordat de examens van start gaan



Vragenronde


