
Informatieavond leerjaar 5

Hartelijk welkom!



Programma:
19.15 – 19.45 algemene deel 
19.50 – 20.30 deel met de mentoren

Informatie algemene deel op site
(Op het USG/informatieavonden)



PWS coördinator en PWS begeleider

Wat heb je nodig om een 
succesvol pws te schrijven

• PWS coördinatoren op 
algemeen inhoudelijk 
• René Alink en Walter vd

Heijdt (Fleur Meijs)

• PWS begeleiding op 
coaching, vakspecifiek

dagstart 08.30 – 09:00

1e blok 09:00 – 10.20

pauze 10.20 – 10.40

2e blok 10.40 – 12:00

pauze 12:00 – 12.30

3e blok 12.30 – 13.50

pauze 13.50 – 14.05

4e blok 14.05 – 15.25

dagslot 15.25 – 16.00



Tijdspad 2022-2023
- 31-8 Stap 1: Startbijeenkomst Klas 5 (Introductie Pws klas 5)
- 16-9 Stap 2: Doorgeven Pws-groepje, Onderwerp en/of Richting
- 30-9 Stap 3: Presentatie Onderzoeksopzet (15% weging) + Inleveren 

onderzoeksopzet (eind themaweek 1)

- 4-2 Stap 4: Inleveren Concept Pws (Weging 20%) (2 weken na themaweek 2)
- 14-4 Stap 5: Inleveren Definitieve versie Pws (Weging 50%) (voorafgaand aan 

reisweek)
- 7-6 Stap 6: Presenteren definitieve versie Pws (15%) (PWS periode 3)

Themaweek 1
26-9 t/m 30-9

PWS periode 
1

Themaweek 2
16-1 t/m  20-1

PWS periode 
2

Themaweek 3
Reisweek

PWS periode 
3



Opzet themaweken-rol coördinator 

1: Start PWS 
Onderzoeksvraag, 

onderzoeksvaardigheden 
(aansluitend op AV-4)

2: Academisch schrijven 
theoretisch kader, academische 

bronvermelding          
(aansluitend op AV-4)

3: Presentatietechnieken
PWS inleveren 

Opzet themaweken-rol pws begeleider 

A: periode 1

Methodologie, onderzoek 
doen, informatie verzamelen

B: periode 2

Verwerken 
onderzoeksresultaten

C: Periode 3

Verwerken feedback, 
presentatie voorbereiden, 



• Even voorstellen: 

Henk-Jan van Zwieten
hzwieten@usgym.nl



Mentoraat bovenbouw

• Coachen en adviseren niet controleren. 
• Leren omgaan met verantwoordelijkheid. Fouten maken mag!
• Minder sociale media. Teveel afleiding. Multitasken bestaat niet!
• Ontspanning noodzakelijk.
• Af en toe nee zeggen moet. Niet alles kan en hoeft. Leren omgaan 

met grenzen.
• Plezier is belangrijker dan perfectie!

‘Zie pubers als een kamerplant. Geef ze water, licht en liefde, 
maar laat ze verder met rust. Hoe minder bemoeienis, des te beter.’



MENTOREN LEERJAAR 5

5 A Vivian van Es
5 B Marc de Hei
5 C René Alink
5 D Gert Welleweerd
5 E Daphne Acoca
5 F Raina Berk
5 G Floortje Kootte
5 H Carolien Boss

Decanen: Guus Kers en Emiel van Rijsewijk



Praktische zaken Deel 1

Rooster: 
Tussenuren
Dubbeluren
VVV-blok zelfstudie

Communicatie:
Officiële info vanuit school via Magister
Klachten of problemen bij voorkeur niet per mail



Praktische zaken Deel 2

Versnellen vakken:
start met eindexamen
wat nu bij een onvoldoende

Schoolexamen:
bestudeer het PTA (voor 1 oktober op site)
ken het schoolexamenreglement
SE dus PTA volledig afgerond voor CE



Over van 5 naar 6

In een overgangsvergadering worden leerlingen waarbij er twijfel bestaat rondom 
de vraag of er voldoende basiskennis is om succesvol het 6e jaar af te ronden 
besproken. 
gekeken wordt naar criteria die min of meer gelijk aan de slaag-zakregeling van het 
centraal examen:
- Onafgeronde gemiddelde minimaal een 5,5 (gemiddelde van alle 

onafgeronde cijfers, het cijfer lichamelijke opvoeding valt onder 3e bullit; 
maatschappijleer valt niet onder leerjaar 5). De genoemde gemiddelden 
van cijfers betreft het gemiddelde van de kwintalen 1 t/m 5 inclusief 
verwerking van herkansing kwintaal 1 t/m 4.

- Geen enkel cijfer lager dan 4.0. Bij de overgang van 4 naar 5 is voor 
maatschappijleer aan deze voorwaarde voldaan.

- Het handelingsdeel Lichamelijke Opvoeding (LO) is naar behoren afgerond. 
(Minimaal een V).

- Voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde slechts 1 
onvoldoende. (Cijfer lager dan 5.5).

De inschatting van de mentor is uiteindelijk doorslaggevend in de vraag of een 
leerling doorstroomt.



Te laat, ziek en absentie 

leerjaar 5  

absentiecoördinator
Lieke Ploegmakers

Te laat
Nadat de docent de melding in Magister heeft gezet, verschijnt er automatisch een 
oproep voor de volgende dag om 8.30 uur in je rooster. Je meldt je de volgende dag 
om 08.30 uur bij de conciërge.

Ziekte en absentie
Ouders melden tussen 08.00 en 08.30 uur via de Magister-app. Dit kan alleen voor 
de hele dag en is niet bedoeld voor tandarts/huisarts afspraken etc. Bij 18+ zelf 
melden.
Dit melden kan ook per mail: absentie@usgym.nl. Dat geldt voor iedere dag dat je 
ziek en absent bent.

Verlof
Wordt minstens een week van tevoren, door ouders aangevraagd bij de conrector. 
Dit formulier 'bijzonder verlof' staat als download op de site van het USG onder 
Praktische informatie – Regelingen en protocollen.

absentie@usgym.nl


Campanië

Romereis 

Griekenlandreis 

Provence  

15 – 23 april?



Infoavond Rome, Griekenland, Campanië en 
Provence

Woensdag 22 maart



Studiekeuzebegeleiding leerjaar 5
2022-2023



Studiekeuzebegeleiding op het USG

Decanen

Emiel van Rijsewijk (erijsewijk@usgym.nl)
Guus Kers (gkers@usgym.nl)



Waar staan de leerlingen nu?
• Definitief profiel gekozen
• Eventueel extra vakken

Welke activiteiten in klas 5?
• Oriëntatie op vervolgopleiding 

• Open dagen: algemene informatie over vervolgopleidingen
• Meeloopdagen
• Voorlichting door oud-leerlingen
• Eigen initiatief
• Voorlichtingsbeurzen 
• Pre-University classes
• Dit schooljaar zullen activiteiten hopelijk weer allemaal fysiek plaatsvinden 



Nuttige sites

www.studiekeuze123.nl

www.duo.nl

Qompas

http://www.duo.nl/


Begeleiding

• Initiatief + verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf

• Startbijeenkomst voor alle mentorgroepen

• Begeleiding naar behoefte door decaan en mentor



Decentrale selectie

• Studies met numerus fixus

• De instelling bepaalt zelf per opleiding de selectieprocedure
en selectiecriteria

• Overgangsrapport klas 5>6 belangrijk (de afgelopen jaren is dit door 
corona anders geweest)

• Procedurele informatie volgt in klas 6



Verlof aanvragen open dagen (indien niet online)
• Altijd via de decaan
• Leerling regelt het zelf
• Maximaal 2 keer per jaar onder schooltijd

Vak laten vallen
• Altijd via de decaan
• Niet zelf regelen via roostermaker

Studeren in het buitenland?
• Start dit jaar meteen met de voorbereiding (Buitenlandbeurs 25/26 november 

in de Jaarbeurs)



Bèta?

Keuzestress

Prestatiedruk

Corona

Rol van ouders



Vragen?


