
School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling



Het programma van vanavond 

Centrale presentatie:

• De mavo-bovenbouw op

• Het examenprogramma

• Welke vakken worden aangeboden?

• Wat kun je kiezen / wat is verplicht?

• Wat kun je ermee in de toekomst?

• Inventarisatie van voorkeuren

• Hoe gaan we selecteren?

Mee met de mentor – formulier invullen

Geen gemeenschappelijke afsluiting



De nieuwe mavo-bovenbouw op Het Stormink

Per 2020!
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Gemaakte afspraken en gevolgen – maximaal 60 leerlingen

Het Stormink doet ook een beetje examen…



De mavo op Het Stormink

Theoretische leerweg van het vmbo – eindexamen in 6 theoretische examenvakken

We starten in leerjaar 3 met 7 eindexamenvakken + maatschappijleer

Bij voorkeur eindexamen doen in 7 examenvakken – betere doorstroom

Bij een onvoldoende eindlijst kan 1 examenvak geschrapt worden ➔ diploma

Eindexamen 

Schoolexamen (SE) / vakken afsluiten met een cijfer / een voldoende (v) of goed (g)

Schoolexamen bestaat uit toetsen in toetsweken (50% van het eindcijfer)

Centraal Schriftelijk Examen (CE) – landelijk examen in mei (50%)

Het examenprogramma start al in leerjaar 3!



Verplichte vakken voor iedereen (in Nederland)

◼ Nederlands (SE + CE)

◼ Engels (SE + CE)

Maatschappijleer (SE)

Levensbeschouwing (v/g)

Lichamelijke opvoeding (v/g)

CKV (v/g)

Mentorles: begeleiding en LOB

Talentprogramma / profielwerkstuk (v/g)

Eindexamenvakken (SE + CE)

Schoolexamen (SE) / 

afsluiten met een voldoende (v) of goed (g) /

afronden van een aantal vakken



Keuzevakken

Kies 1 kunstvak (SE + CE)

☐ Kunst Beeldend                         ☐ Kunst Drama                         ☐ Kunst Muziek

Kies 1 moderne vreemde taal (SE + CE)

☐ Duits          of           ☐ Frans

Kies 3 examenvakken (SE + CE)

☐ Economie

☐Wiskunde

☐ Biologie

☐ Geschiedenis



Achterzijde formulier 

Ik wil na de mavo naar de vervolgopleiding (kruis aan):      ☐ mbo     ☐ havo

Ik kies volgend jaar voor de volgende school / locatie: ______________________

Motivatie:

Uiterlijk 14-02-2020 formulier voorlopige keuze 3-mavo inleveren bij de mentor



Wat bieden we niet aan?

Geen natuurkunde en geen scheikunde – de technische kant is dus uitgesloten

Geen aardrijkskunde. Is geen verplichting in het mbo en op de havo kan het vak in 
4-havo weer worden opgepakt (afspraak met Het Vlier)

Geen praktijkvak. 

De mavo op Het Stormink geeft recht op het theoretische diploma van het vmbo

Voor het volgen van een praktijkvak naast het theoretisch programma kunnen de 
leerlingen op De Marke terecht



Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

• Loopbaanvragen 

 Wat wil ik?

 Wat kan ik?

 Hoe kan ik dat doen?

 Wie kan mij daar bij helpen?

 Waar kan ik dat doen?



Loopbaandossier

gaat mee naar:

→ de bovenbouw en 

het mbo of 4 havo

→ de leerling kan zich 

presenteren met ….



Welke vakken kies jij?          Welk keuzevak Kunst?

• Duits

• Frans

• biologie

• economie

• geschiedenis

• wiskunde

• Kunst Beeldend

• Kunst Drama

• Kunst Muziek



HBO 4 jaar

Het Vlier

HAVO 4 en 5

diploma theoretische leerweg

bovenbouw
HAVO 

onderbouw

1-2-3 VMBO- onderbouw

Werken

MBO niveau 3/4

Naar het mbo of naar de havo?



Diploma 4 mavo en dan naar het mbo 



Diploma 4 mavo en dan naar 4 havo 

toegang tot: geen toegang tot:



Selectie 

De mavo-bovenbouw wordt een mavo voor persoonlijk leren

1. De leerlingen uit S2Ma en S2Mb, beide persoonlijk leren-klassen

2. De leerlingen uit S2Mc en S2Md, mavo-klassen van het team

(3. De leerlingen uit 2-havo-pl die bevorderd worden naar 3-mavo)

Leerlingen voldoen (royaal) aan de overgangsnormen (mavo ➔ havo 6,8)

Leerlingen laten de vaardigheden van persoonlijk leren zien aan het docententeam 

(zelfstandigheid, planvermogen, zelfreflectie, kennis van eigen leerstrategieën, enz.) 

Heldere motivatie

Havo-potentie en de motivatie om die uitdaging aan te gaan

Huidige aantallen: S2Ma – 21 / S2Mb – 20 / S2Mc – 27 / S2Md – 31   totaal 99



Tot slot

Belangrijke data:

13-02-2020: meelopen lln. op De Marke (08.15 – 11.45 uur)

13-02-2020: voorlichtingsavond op De Marke voor ouders en lln. (18.45 uur inloop)

14-02-2020: (uiterlijk) formulier voorlopige keuze 3-mavo inleveren bij de mentor

26-02-2020: definitief keuzepakket bekend op Het Stormink 

13-03-2020: inleveren voorlopige profielkeuze bij de mentor

09-04-2020: inleveren definitieve profielkeuze bij de mentor



Teamleider – mavo

Dhr. E.J. (Erik) van Binsbergen

e.vanbinsbergen@ettyhillesumlyceum.nl

Decaan Het Stormink – De Marke

Mw. M. (Marijke) Cornelissen

m.cornelissen@ettyhillesumlyceum.nl

tel.nr.: 0570 – 50 46 60

Meer informatie

mailto:e.vanbinsbergen@ettyhillesumlyceum.nl
mailto:m.cornelissen@ettyhillesumlyceum.nl


Mee met de mentor(en)

Lokaal Klas Mentoren

308 S2Ma Jantine Beijeman, Aniek Snijder

307 S2Mb Tamara Giugie, Kars Rasing

311 - 312 S2Mc Karel Bosselaar

309 - 310 S2Md Hendrik Lijzen

308 en studieruimte reserve

Bedankt voor uw aandacht 

en tot ziens op


