
   

 

Agenda 

10-10 Maatschappelijke stage markt h4, 

 11.00 uur en 13.05 uur 

10-10 10-minutengesprekken (alleen met 

mentor) 

14-10 Herfstvakantie t/m 18-10 

21-10 Onderbouw huiswerkvrij 

22-10 Ouder- en leerlingavond m4 

“studiekeuze”, 19.00 uur 

25-10 Inleveren onderzoeksplan PWS (stap 2), 

h5 

29-10 Start traject profielkeuze h3/w3 

29-10 Ouder- en leerlingavond h3 

“profielkeuze”, 19.00 uur 

31-10  Ouder- en leerlingavond w3 

“profielkeuze” w3, 19.00 uur  

1-11 Halloween voor alle leerlingen, 19.30 uur 

11-11 Beoordeling PWS voortgang h5 

11-11 Voorlichtingsavond ouders groep 8 

11-11 Toetsweek 1 t/m 18-11 

14-11 Voorlichtingsavond ouders groep 8 

19-11 Maatwerkweek 1 t/m 22-11

Programma van toetsing en doorstroom (PTD), programma van toetsing en afsluiting 

(PTA) en examenreglement 

Op 1 oktober is ons examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting gepubliceerd voor de 

leerlingen en ouders. Dit is een wettelijke verplichting en deze documenten dienen ook naar de inspectie 

van onderwijs te worden gestuurd. Er zijn programma’s van toetsing en afsluiting voor leerjaar 3 en 4 

mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo.  

In het examenreglement staan de regels, rechten en plichten zoals deze gelden bij het schoolexamen en 

het centraal examen.  

In het programma van toetsing en afsluiting staat per vak omschreven welke toetsen worden 

afgenomen, op welk moment dat plaatsvindt en wat de weging van de toets is.  

In leerjaar 1, 2 van de mavo en leerjaar 1, 2 en 3  van de havo en het vwo werken we met een 

programma van toetsing en doorstroom. Dit is geen wettelijke verplichting. We hebben er echter voor 

gekozen om voor deze leerjaren wel een programma van toetsing en doorstroom te maken. Ook in dit 

programma staat omschreven welke toetsen per vak worden afgenomen, op welk moment dat 

plaatsvindt en wat de weging van de toets is. 

Beide documenten geven u (en de leerling) inzicht in wanneer er getoetst wordt. U kunt de documenten 

vinden op de Portal. 

Ziekmeldingen en verzuimmeldingen 

De laatste tijd ervaren we dat ziekmeldingen worden gedaan via de e-mail. We constateren ook dat 

verzuimmeldingen voor tandarts e.d. telefonisch worden gemeld. Dat is niet conform onze regels.  

Voor ziekmeldingen geldt dat u dat telefonisch doet voor 9.00 uur ’s ochtends. Voor tandartsbezoeken 

e.d. geldt dat dit, vooraf, schriftelijk moet gebeuren via het betreffende formulier.  

Op onze website staat bij veel gestelde vragen (FAQ) wat de werkwijze is en vindt u ook de formulieren.  
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https://portal.dr-knip.nl/Ouders/Onderwijs/Studie/ProgrammavanToetsingenAfsluiting(PTA).aspx
https://www.drknippenbergcollege.nl/Onze-school/FAQ


 

 

 

Loopbaancentrum 

Agenda 

 Ouder- en leerlingavond mavo 4 ‘Studiekeuze’ – 22 oktober (uitnodiging verstuurd) 

 Ouder- en leerlingavond havo 3 ‘Profielkeuze’ – 29 oktober (uitnodiging verstuurd) 

 Ouder- en leerlingavond vwo 3 ‘Profielkeuze’ - 31 oktober (uitnodiging verstuurd) 

 Start traject vakken- en profielkeuze m2-3, h3 en w3 – half/ eind oktober 

 Vervolg traject studiekeuze h5, w5 – half/ eind oktober 

 

Algemeen 

 Inloopspreekuur loopbaancentrum. 

Op de dinsdagen in de tweede pauze zijn de loopbaancoaches aanwezig om informatie te 

verstrekken en vragen te beantwoorden. Een e-mail sturen naar: 

loopbaancentrum@drknippenbergcollege.nl of ons via de berichtenfunctie van Magister bereiken is 

natuurlijk ook mogelijk.  

 Magazine “Koosje”, uitgebracht door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

Dit magazine bevat veel interessante artikelen over studiekeuze van je kind. Helaas is de pdf te 

groot om mee te sturen, klik hier om het magazine aan te vragen. 
Kies voor ‘brochureaanvraag – Digitaal’, het magazine staat bovenaan, ‘Koosje, magazine voor ouders over 

studiekeuze van je kind’. 

 In de ELO van Magister staat een map LOB (Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding). In deze map 

staan vele links of downloads met interessante informatie. Denk aan een link naar aanvraag 

studentenreisproduct, aanmelden voor het hbo, open dagen overzicht, download met informatie over 

de overstap van mavo naar havo. 

 Keuzegids mbo – hbo – wo. 

Onafhankelijke informatie over opleidingen staat in de Keuzegids. In de app kun je zoeken en 

bladeren door de verschillende sectoren en studierichtingen. Studierichtingen kunnen vergeleken 

worden op het gebied van instroom, arbeidsmarktprognoses en kwaliteit. Dit kan via de app van 

Yubu en dedecaan.net (Google Playstore voor Android, in de Appstore voor iOS en als webapp). 

Inloggen kun je met je leerlinggegevens, kies voor Dr.-Knippenbergcollege. 

 

Mavo: 

 De ouder- en leerlingavond mavo 4 ‘Studiekeuze’ staat op dinsdag 22 oktober gepland. Tijdens deze 

avond volgt u samen een workshop over het aanmelden bij het mbo en kunt u een infoshop bijwonen 

over de overstap naar het mbo of naar havo. Mocht uw kind nog niet zo goed weten wat hij/ zij wil 

kiezen, dan kan hij/ zij hiervoor ook een workshop volgen. Een interessante avond om naar toe te 

gaan, meldt u zich aan via loopbaancentrum@drknippenbergcollege.nl. De uitnodiging voor deze avond 

is verstuurd. 

 

  

mailto:loopbaancentrum@drknippenbergcollege.nl
https://sum008.summit.nl/han/brochure.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.yubu.app&hl=nl
https://itunes.apple.com/us/app/yubu-en-dedecaan-net/id1440036534?l=nl&ls=1&mt=8
https://app.yubu.nl/
mailto:loopbaancentrum@drknippenbergcollege.nl


 

 

Havo/vwo: 

 Inschrijven voor het hbo en wo. 

 Via studielink is inschrijven voor het hbo en wo nu mogelijk. 

Een Digi-D is daarvoor nodig. Informatie over studielink is hier te vinden. 

 De opleidingen met numerus fixus zijn bekend (voorlopige lijst). Lees goed hoe het aanmelden werkt 

bij deze opleidingen. 

 Studiekeuzekind.nl  

Een blog over studiekeuze en succesvol studeren en de rol van ouders hierbij. Hermien Miltenburg is 

al jaren actief in het voorlichten van ouders over de studiekeuze en de stap van de middelbare 

school naar het hoger onderwijs. Ze plaatst regelmatig interessante artikelen en Webinars over 

actuele thema’s zoals studiefinanciering, selectiestudies en studiesucces. 

Musicalnieuws 

Met 2 extra voorstellingen van de musical Zuidwal hebben we het seizoen 2018/2019 afgesloten.     

De musical is op voor het nieuwe seizoen zoek naar nieuwe leden voor de kledinggroep. 

Dus, heb je ervaring met een naaimachine en lijkt het je leuk om in een gezellig team op vrijdag 16.00 tot 

18.00 uur mee te werken aan onze musical, dan ben je van harte welkom. 

Reacties m.dekker@drknippenbergcollege.nl 

Sociale media 

Regelmatig zullen via Facebook en Twitter actuele berichten worden verstuurd, zodat u altijd up-to-date 

blijft van het wel en wee van onze school. Meld u dus snel aan! 

 

U kunt ons vinden op: 

www.twitter.com/drknippenberg 

www.facebook.com/drknippenbergcollege 

https://student.sl-cloud.nl/
https://digid.nl/aanvragen
http://info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink/Pages/Default.aspx
https://www.studiekeuze123.nl/selectie/welke-opleidingen-hebben-een-numerus-fixus
https://www.studiekeuze123.nl/selectie
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/
mailto:m.dekker@drknippenbergcollege.nl
http://www.twitter.com/drknippenberg
http://www.facebook.com/drknippenbergcollege

