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COLOFON
De INFO is een mededelingenblad voor ouders van Eckartleerlingen.
De INFO wil haar lezers zo volledig mogelijk informeren over onderwijs, begeleiding en
identiteit van het Eckartcollege.
Op deze wijze wil INFO een bijdrage leveren aan een goede communicatie tussen de
school en de ouders.
De Oudervereniging Eckart publiceert in sommige INFO’s onder eigen
verantwoordelijkheid een informatiepagina.
De INFO wordt gepubliceerd op de website van de school:
https://eckartcollege.nl/het-eckart/algemene-informatie/de-info/
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ALGEMENE SCHOOLZAKEN

1. NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Graag praat ik u bij over een aantal verschillende zaken dat nu speelt.
Tevredenheidsonderzoek ouders en leerlingen
Binnenkort starten we een tevredenheidsonderzoek onder alle leerlingen en ouders van
de school door middel van een digitale enquête. Het resultaat van deze enquête wordt
gepubliceerd op de website www.scholenopdekaart.nl
U ontvangt binnenkort via de mail een uitnodiging om deze enquête in te vullen.
We hopen op een grote respons. Alvast dank voor uw moeite.
Lyceo examentrainingen
Gedurende de laatste week van de meivakantie kunnen examenleerlingen trainingen
volgen van Lyceo op het Eckartcollege of op het Frits Philips (in samenwerking). Lyceo
biedt tweedaagse trainingen als laatste voorbereiding op het centraal examen. De
trainingen worden verzorgd door studenten die zorgvuldig geselecteerd en geschoold
zijn. Inschrijven kan via de aanmeldpagina van Lyceo. Zie voor nadere informatie:
www.lyceo.nl/eckartcollege
Halen en brengen met de auto
Gezien het drukke verkeer verzoek ik u het brengen en halen van uw kind(eren) tot een
noodzakelijk minimum te beperken. Mocht u toch genoodzaakt zijn te halen en/of
brengen met de auto wilt u dan niet vlak voor de ingang stoppen. Dat levert gevaarlijke
situaties op met de stroom van fietsende leerlingen en het overige verkeer. Het verzoek
is om dan enkele honderden meters verder te stoppen. Parkeren op de stoep is
overigens verboden. De politie deelt hier regelmatig bekeuringen voor uit.
Excursies volgend schooljaar
Net als vorig schooljaar vinden vrijwel alle meerdaagse excursies plaats in september
(met uitzondering van de Londenexcursie voor 4 vwo die in maart zal plaatsvinden). De
inschrijving voor deze excursies zal binnenkort van start gaan voor de leerlingen die in 3
havo, 3 mavo en 4 vwo zitten. De leerlingen die na havo 5 de overstap naar vwo 5 of na
mavo 4 naar havo 4 willen maken zullen via de mentoren benaderd worden.
Het aanbod is:
4 mavo
: Barcelona of bergsport
4 havo
: Londen, Berlijn of bergsport
5 vwo
: Berlijn of bergsport
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Vakantierooster volgend schooljaar
Het concept vakantierooster van volgend jaar kunt u raadplegen via onze website;
https://eckartcollege.nl/het-eckart/algemene-informatie/vakanties/
Zodra het vakantierooster definitief vastgesteld is door de Medezeggenschapsraad
zullen wij u informeren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben betreffende de algemene gang van zaken op
het Eckartcollege, dan kunt u mij altijd mailen.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Melis
vestigingsdirecteur
j.melis@eckartcollege.nl

3

2. NIEUWS VAN DE DECANEN
Aanmelddata voor HBO en Universiteit
Aanmelden voor het hoger onderwijs (hbo en universiteit) dient voor 1 mei te gebeuren.
Voor opleidingen met een decentrale selectie moesten de leerlingen zich voor 15
januari aanmelden. Het aanmelden gaat via www.studielink.nl. Daarvoor heeft de
leerling een eigen DigiD nodig. Een leerling die zich niet voor 1 mei aanmeldt, vervalt
het automatische toelatingsrecht. De school mag dan zelf bepalen of zij een leerling
aannemen. Een leerling die nog niet zeker is van zijn keuze, doet er verstandig aan
toch voor 1 mei aan te melden. Daarna kan de keuze nog gewijzigd worden behoud van
het toelatingsrecht.
Studiefinanciering voor het hoger onderwijs
Studeren kost veel geld. Sinds het afschaffen van de basisbeurs is het nog belangrijker
geworden om op tijd te berekenen wat het studeren kost en hoeveel er eventueel
geleend moet worden. DUO heeft een handig rekenprogrammatje daarvoor ontwikkeld:
https://duo.nl/particulier/footer/service/rekenhulpen/rekenhulp-berekenenstudiefinanciering.jsp
Klik vervolgens op ‘rekenhulp om je studiefinanciering te berekenen’. Er kan op
dezelfde pagina ook gekozen worden voor de ‘rekenhulp aanvullende beurs’ voor
ouders die willen berekenen of er recht is op een aanvullende beurs.
Kies vervolgens voor ‘voor hbo of universiteit’ en dan op ‘nieuw stelsel’. Er kan op de
gele i-iconen geklikt worden om te zien wat het gemiddelde bedrag per invulveld is.
Snuffelstage havo 3
Al vele jaren organiseert het Eckartcollege, afdeling havo, het project “snuffelstage” in
het kader van loopbaanoriëntatie.
Door dit project kan de leerling één volledige dag kennismaken met de beroepspraktijk.
Dit jaar is de snuffelstage op maandag 18 februari. De leerlingen gaan zelf op zoek naar
een stageplaats. Leerlingen mogen voor deze stage meelopen met een familielid of
kennis.
De leerling bedenkt zelf, in overleg met het stagebedrijf, wat ze tijdens hun snuffelstage
mogen en kunnen doen. In ieder geval moet er een interview voorbereid en afgenomen
worden met een medewerker. De leerlingen maken tijdens de stage een verslag.
Ouderavond profielkeuze havo 3
Op woensdag 6 februari 2019 is er een ouderavond over de profielkeuze in havo 3. De
avond begint in de aula waar de decaan de profielkeuze toelicht. Vervolgens zullen de
leerlingen per klas een presentatie geven over belangrijke zaken bij het maken van de
profielkeuze.
Inleveren definitieve vakkenkeuze havo 3 / vwo 3
Op vrijdag 15 maart 2019 moeten de leerlingen het definitieve vakkenpakket hebben
ingeleverd.
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Aanmelden MBO
De leerlingen van mavo 4 moeten zich voor 1 april aangemeld hebben voor een mboopleiding. Voor het aanmelden bij een opleiding in regio Eindhoven moet er een digitaal
doorstroomdossier ingevuld worden. Hiervoor hebben de leerlingen een activatiecode
nodig die ze bij de mentor of bij de mavo-decaan kunnen opvragen.
Bij het invullen van het digitaal doorstroomdossier (DDD) moet de leerling zelf deel A
invullen. Als heel deel A is ingevuld, krijgt de mentor automatisch een bericht dat hij
deel B moet invullen. Als deel B door de mentor is ingevuld, dan krijgt de leerling een
mail dat de akkoordverklaring moet worden ingevuld. Pas als dat gedaan is, wordt het
DDD automatisch naar de mbo-opleiding gestuurd. Vergeet dus niet om de
akkoordverklaring in te vullen!
Studentenreisproduct MBO
Sinds januari 2017 hebben leerlingen die een voltijd mbo-opleiding volgen maar nog
geen 18 zijn, ook recht op een studentenreisproduct (gratis of met korting reizen met
het openbaar vervoer). Dit is interessant voor leerlingen die met de bus of trein moeten
om bij de mbo-opleiding te komen. Een studentenreisproduct is een gift bij het behalen
van de opleiding. Wordt de opleiding niet afgemaakt, dan moet het reisproduct
terugbetaald worden. Op de website van de rijksoverheid staat er meer informatie over
het studentenreisproduct voor mbo-leerlingen.
Bedrijvenavond maandag 25 maart 2019
Samen met het Novalis College en Montessori College organiseren wij een
bedrijvenavond. Tijdens deze avond presenteren bedrijven zichzelf en kunnen ouders
en leerlingen zien wat voor soort beroepen er binnen de bedrijven mogelijk zijn. Voor
mavo-3 is deze avond verplicht, leerlingen van mavo 4 en havo zijn vrijwillig welkom.
Meer informatie over deze avond volgt per brief.
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3. KUNSTZINNIGE BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 2018-2019
Toneelvoorstelling:
Why Not?
A guideline to an interesting life, right?

gespeeld door

: Neeltje, Umima, Yoeri, Maaike, Milan, Casper, Tijn,
Sofie, Lonneke en Stanzi

regie

: Tom Hamers

Wanneer

: 15 en 16 februari 20.00 uur

Waar

: Aula Eckartcollege

Entree

:€6

Theatervoorstellingen:
groep 1
groep 2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

: Jolijn + Job
: Anke
: Saskia + Lou
: Rachelle + Nicole
: Niek + Lieke
: Yentl
: Anthony
: Tom

voorstellingen: 20.00 uur
21 maart: groep 1-3-5-6-8
22 maart: groep 2-3-4-6-7
23 maart: groep 1-2-4-5-7-8
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De regie is in handen van de tweedejaars studenten van de Academie voor Theater te
Tilburg. Leerlingen van het Novalis College, Nuenens College en het Eckartcollege
repeteren momenteel intensief en met veel enthousiasme voor deze
theatervoorstellingen. Ze kijken er nu al naar uit en zien jullie graag op een van de
voorstellingsdagen!
Waar:
Entree

: Aula Eckartcollege
:€6

Eckart in Concert 2019:
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Effenaar Eindhoven
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4. NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING
Afscheid voorzitter …
De Oudervereniging van het Eckartcollege heeft aan het begin van het schooljaar
afscheid genomen van haar voorzitter Marco Beurskens. Marco heeft zich meerdere
jaren enthousiast ingezet voor de Oudervereniging en de leerlingen van het Eckartcollege. Maar aangezien zijn kinderen niet langer onderwijs volgen op het Eckart, was
voor hem ook de tijd gekomen om afscheid te nemen. Marco, bedankt voor je inzet en
wat je hebt gedaan voor onze school!
… en welkom nieuwe leden
Na het afscheid van Marco bestond de Oudervereniging nog maar uit twee leden. Na
een oproep hebben zich drie nieuwe leden gemeld. De samenstelling van de
Oudervereniging is nu:
Mariëlle van de Meulengraaf (voorzitter)
Ron Ramaekers (penningmeester)
Esther Lutterman (secretaris)
Harold Heijnens (lid)
Shabana Anwar (lid)
Thema-avond Social Media & jongeren
De Oudervereniging organiseert maandag 18 februari een thema-avond over Social
Media & jongeren. Deze avond duurt van 19.30 tot 21.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
en vindt plaats in de Aula van het Eckartcollege.
Bijna iedereen heeft een smartphone, zeker tieners! Ze brengen veel tijd door met hun
telefoon en nemen deze zelfs het liefst mee naar bed. Social media, de wereld ligt aan
onze voeten. Alles is vindbaar. Leuke en boeiende dingen, maar … soms ook dingen
die we onze kinderen liever nog even niet willen laten zien. Tijdens deze avond zullen
Katja Schuijffel (Mediafulness) en acteurs van Heldertheater u een kijkje geven in de
online wereld van uw kinderen:
-

Wat spookt mijn kind uit op social media?
Wat moet ik daarmee als opvoeder?
Hoe help ik mijn kind zich online veilig te gedragen?
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U bent allen van harte uitgenodigd deze thema-avond te bezoeken. Wel graag even
aanmelden! Dit kan via mail: oudervereniging@eckartcollege.nl. Deze avond is alleen
bedoeld voor ouders en niet voor de leerlingen.
Contact Oudervereniging
Heeft u een vraag voor de Oudervereniging? Dan kunt u deze mailen naar:
oudervereniging@eckartcollege.nl. Wij zullen dan ons best doen uw vraag zo snel
mogelijk te beantwoorden.
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BASISTEAM MAVO
ALGEMEEN
Het tweede rapport
Op het tweede rapport kunt u het periodecijfer en het tot nu toe behaalde jaarcijfer
terugvinden. Aan de vakdocenten is gevraagd een advies uit te brengen m.b.t. de
capaciteiten van uw zoon/dochter. De vakdocenten zullen de individuele vak adviezen
met de leerlingen bespreken. Tevens kunt u bij het rapport informatie vinden m.b.t. de
vakkenpakketkeuze die de leerling eind maart moet gaan maken.
In de komende weken bespreekt de mentor de resultaten van het rapport met de
leerlingen.
Op woensdag 13 februari 2019 is er een ouderspreekuur naar aanleiding van het
rapport of als de mentor u graag wil spreken over andere zaken. Vanaf 4 februari
kunt u via Magister (met uw ouderaccount!) intekenen voor de ouderavond.
Een handleiding treft u aan op onze website.
Intekenen kan t/m maandag 11 februari tot 10.00 uur
MAVO 1
Als blijkt volgens rapport 2 dat het niveau van Mavo 1 te hoog blijkt te zijn voor uw
kind, is het verstandig u nu al te oriënteren op een school waar vervolg op een ander
(lager) niveau mogelijk is. Zie ook onder Mavo 2/begeleiding.
MAVO 2 Begeleiding
a.
Inmiddels is klassikaal de SAQI afgenomen. De mentor zal de gegevens
hiervan mede gebruiken bij de begeleiding van uw kind. Mochten er opvallende
gegevens uit de antwoorden van uw kind komen, dan zal de mentor zo
spoedig mogelijk contact met u opnemen. Hij kan dan samen met u en uw kind
bekijken of extra begeleiding noodzakelijk is.
b.

Eén mogelijkheid van begeleiding is de trainingsgroep “faalangstreductie” of
“sociale vaardigheid”. In januari is deze training van start gegaan onder leiding
van de leerlingbegeleiders. Een aantal leerlingen uit Mavo 2 kan hieraan
deelnemen. De ouders van de desbetreffende leerlingen zijn hiervan op de
hoogte gesteld. De training is geopend met een speciale informatieavond voor
de ouders.

c.

Ook zijn inmiddels enkele leerlingen voor individuele begeleiding aangemeld
bij een van de leerlingbegeleiders. Als u meer wilt weten over de
mogelijkheden van een dergelijke begeleiding, neemt u dan contact op met de
mentor van uw zoon/dochter, met de leerlingcoördinator of leerlingbegeleider.
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Begeleidingslessen
Na de kerstvakantie zijn we gestart met de voorbereiding van de pakketkeuze. Het
kiezen van een aantal vakken voor Mavo 3 is immers belangrijk in het tweede
leerjaar. De vakdocenten hebben bij rapport 2 een vakadvies uitgebracht (of het wel
of niet verstandig is het keuzevak in Mavo 3 te gaan volgen). De definitieve
pakketkeuze is eind maart. Voor nadere informatie t.a.v. de keuzemogelijkheden
verwijs ik u naar de brief bij het rapport.
Overstap van Mavo 2 naar een ander schooltype (bijv. VMBO
Kaderberoepsgericht)
Naar aanleiding van het rapport kan de mentor, geadviseerd door de
vakdocenten, leerlingen adviseren om na klas 2 over te stappen naar een ander
schooltype dat beter is afgestemd op het niveau, de belangstelling en het
werktempo van de leerling. De mentor neemt ook in dit geval contact op met de
ouders. In overleg met ouders, leerling, decaan en mentor zal dan gezocht worden
naar een andere school. Belangrijk is in ieder geval om van de desbetreffende
school informatie in te winnen.
Om teleurstelling aan het einde van het leerjaar te voorkomen dient men zich tijdig
(uiterlijk begin mei) aan te melden. In principe mogen leerlingen in klas twee niet
doubleren. Een leerling kan wel bevorderd worden naar een meer praktijkgerichte
afdeling.
MAVO 3 Het kiezen van de sector- en examenvakken in Mavo 3
In de maanden januari en februari wordt in de begeleidingslessen de keuze van de
sector en een aantal vakken voorbereid waarin het volgende jaar in Mavo 4 examen
wordt gedaan. In het Logboek Handelingsopdrachten kunt u overzichtelijk
terugvinden welke stappen de leerling in het keuzeproces al heeft doorlopen. De
lessen worden verzorgd door de mentor en de decaan.
Iedere kandidaat moet examen afleggen in Nederlands en Engels. Daarnaast volgt elke
leerling maatschappijleer (geen centraal examen, maar telt wel volledig mee in de
slaag/zakregeling), CKV1 en lichamelijke opvoeding (de laatste twee vakken moeten
voldoende of goed worden afgesloten).
Verder kiest elke leerling een sector met twee daarbij behorende sectorvakken. Tot slot
kiest de leerling twee vakken in het vrije deel. In februari geven de vakdocenten een vak
advies of het wel/niet verstandig is het vak op te nemen in het examenpakket. De
vakdocenten zullen de individuele adviezen met de leerlingen bespreken.
Extra examenvak: ook het volgende jaar willen we leerlingen in mavo 4 de
gelegenheid geven een extra examenvak te volgen, mits het rooster het toestaat.
Daarmee vergroten we de slaagkans van leerlingen aangezien we het laagste cijfer
van het examen kunnen laten vervallen. Bovendien wordt de doorstroom naar havo
4 daarmee vergemakkelijkt. Als een leerling de extra vakken nask1 (natuurkunde)
of nask2 (scheikunde) wil kiezen, moet hij/zij daarvoor tenminste 6,8 gemiddeld
staan. Een verdere voorwaarde is, dat leerlingen het extra vak moeten blijven
volgen t/m het eindexamen.
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Wij adviseren u de Logboek Handelings-opdrachten (Oriëntatie op leren en
werken) regelmatig met uw zoon/dochter door te nemen. Het kiezen van het
examenpakket bepaalt immers voor een deel de toekomst van uw kind. Voor nadere
informatie t.a.v. de keuzemogelijkheden verwijs ik u naar de brief bij het rapport.
Voor samenstelling van het pakket met het oog op een mogelijke overstap naar Havo 4
is het zeer verstandig tijdig contact op te nemen met de schooldecaan, mevrouw de
Koning, aangezien aan de overstap een aantal voorwaarden worden verbonden.
Enkele belangrijke zaken
In het Mavo begint het examen al in klas 3. Alle vakken tellen mee in de overgangsnorm
van klas 3 naar 4 (zie het PTA voor de overgangsnorm).
Bovendien telt het eindcijfer van klas 3 voor de vakken die de leerling gaat volgen in
klas 4 (Nederlands, Engels, twee sectorvakken en twee vakken uit het vrije deel) 2 maal
mee als een schoolexamencijfer in klas 4.
Het is dus belangrijk voor de leerlingen om zich te realiseren dat een aantal cijfers
behaald in klas 3 rechtstreeks meetellen voor het eindexamen. Vakken die de leerling
niet meer volgt in klas 4 worden aan het einde van het derde leerjaar afgesloten.
Voorts zijn de grote praktische opdrachten verplicht in klas 3 (elk van tien uren). De
afname van de zgn. G.P.O.’s wordt centraal geregeld. Leerlingen zijn dan een hele dag
aan het werk met een door hen gekozen G.P.O. onder begeleiding van een aantal
vakdocenten. De G.P.O. telt mee als testcijfer voor het vak waarvoor de leerling
gekozen heeft.
De herkansing in Mavo 3 bestaat uit het laten vervallen van het laagste testcijfer per vak
aan het einde van het schooljaar m.u.v. een aantal vakken. Voor verdere informatie
verwijs ik naar het PTA.
MAVO 4
Op 6 februari ontvangt de leerling het rapport. In Magister kunt u zien hoe het
voortgangsgemiddelde is opgebouwd (alle cijfers behaald in periode 1, waaronder
eindcijfers klas 3 en periode 2).
Het examendossier in Magister kunt u vergelijken met het PTA om te kijken welke cijfers
zijn behaald voor de diverse onderdelen. Indien is gebleken dat de leerlingen voor een
bepaald vak een of meer onderdelen nog niet heeft afgerond, wordt er geen periode- en
jaarcijfer vermeld op het rapport. In het PTA kunt u nalezen wat per vak vereist wordt.
Na de herfstvakantie zijn de leerlingen begonnen met de voorbereiding op de
maatschappelijke stage.
Het is een verplicht schoolexamenonderdeel bij het vak maatschappijleer. U bent
hiervan inmiddels per brief op de hoogte gebracht. De leerlingen moeten tenminste 25
klokuren aan de maatschappelijke stage besteden (het vrijwilligerswerk en de
verslaglegging).
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Ouderspreekuur:
Op woensdag 13 februari is er een ouderavond. U kunt inschrijven bij de mentor
en vakdocenten. Intekenen kan t/m maandag 11 februari tot 10.00 uur
Vervolgopleidingen
Voor de Kerst hebben de leerlingen van Mavo 4 een aantal dagen ervaring opgedaan
met opleidingsmogelijkheden die aangeboden worden door het Summa College. Voor
een aantal leerlingen is daardoor duidelijk geworden welke vervolgopleiding wel of niet
geschikt is. Wij raden u aan samen met uw zoon/dochter open dagen te bezoeken van
de diverse Mbo-scholen. Meer informatie daarover is ook terug te vinden op de
websites van de verschillende scholen.
Inschrijvingen voor de vervolgopleidingen zijn nu al in volle gang. Wij raden de
leerlingen aan om zich op meer dan één school op te geven om teleurstellingen te
voorkomen.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan is het raadzaam zo snel mogelijk contact op
te nemen met de decaan, mevrouw E. de Koning
Overstap van Mavo 4 naar Havo 4
Een Eckart-leerling die wil overstappen naar Havo 4 krijgt informatie via de mentor.
Deze leerlingen hebben een aantal formulieren gekregen waarop de vakdocenten,
mentor en decaan hun advies noteren en waarop ouders aangeven akkoord te gaan
met de overstap.
Bovendien moet de leerling zijn/haar keuze om de vervolgopleiding te willen voortzetten
op het Havo schriftelijk motiveren. In maart neemt de toelatingscommissie een
beslissing die schriftelijk wordt medegedeeld.
Bij de beslissing spelen naast de adviezen van de vakdocenten, de mate van actief en
zelfstandig kunnen werken, de capaciteiten, de mogelijkheden van een vervolgstudie,
het gekozen profiel en de persoonlijkheid van de leerling een rol.
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Verdere toelatingscriteria:
- De leerling moet het mavodiploma hebben behaald.
- Indien in havo 4 Duits en/of wiskunde en/of natuurkunde en/of scheikunde gekozen
wordt, moet de leerling deze vakken gevolgd hebben in mavo 4.
- Indien gekozen wordt voor wiskunde A of B, moet het schoolexamencijfer voor
wiskunde in mavo-4 tenminste een 6,8 zijn.
- Indien gekozen wordt voor wiskunde is voor zowel Wis A als Wis B een
inhaalprogramma verplicht. De toetsen over het inhaalprogramma moeten
gemiddeld voldoende zijn en moeten vóór aanvang van het examen zijn afgerond.
Ook voor een aantal andere vakken moeten leerlingen bepaalde onderdelen
inhalen. Meer informatie daarover volgt nog.
- Een leerling die wil overstappen naar havo 4 dient tenminste gemiddeld een 6,8 te
behalen voor zijn/haar schoolexamencijfers voor alle examenvakken, gebaseerd op
rapport 2.
Indien u over deze of over andere zaken graag meer informatie wilt hebben, kunt u
uiteraard altijd contact opnemen met de mentor of één van de onderstaande personen.

Mevrouw E. de Koning, decaan
Mevrouw A. van Kimmenade, leerlingcoördinator klas 1
De heer C. Schouteten, leerlingcoördinator klas 2 t/m 4
De heer B. Kappetijn, leerlingcoördinator klas 2 t/m 4
De heer J. van de Boel, leerlingbegeleider

De heer E. Kox,
adjunct-directeur mavo
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BASISTEAM HAVO
ALGEMEEN
Het tweede rapport
Het tweede rapport wordt 6 februari uitgereikt.
Op woensdag 13 februari is er een ouderavond. U kunt inschrijven bij de mentor en
vakdocenten. Vanaf 4 februari tot en met maandag 11 februari 10.00 uur kunt u via
Magister (met uw ouderaccount) intekenen voor de ouderavond.
Een handleiding treft u aan op onze website.
HAVO-kans en HAVO/VWO1
Leerlingen die aan het eind van het schooljaar bevorderd zijn naar havo 2 of vwo 2
kunnen kiezen voor Vormgeving & Media of voor Onderzoek & Ontwerpen.
In schooljaar 2018-2019 hebben de leerlingen uit de havo/vwo klassen twee perioden
O&O gehad. Leerlingen uit de havokans hebben twee perioden Technologie en
Toepassing gehad. De vakdocent van uw kind geeft een voorlichting van het keuzevak
in de eigen vakles. Bij het rapport ontvangt de leerling een flyer met een beschrijving
van de vakkeuze. Met vragen over de keuze kunt u terecht bij de vakdocent van uw
kind. U ontvangt t.z.t. nog een formulier van de mentor om daarin de keuze voor klas 2
vast te leggen. Ook als u verwacht dat uw kind naar mavo 2 gaat vragen we u een
keuze aan te geven.
Leerlingen die naar mavo 2 gaan krijgen in de tweede klas Vormgeving & Media en ook
Technologie & Toepassing. Zij krijgen dus beide richtingen aangeboden.
HAVO 2
Doubleren in klas 1 en 2 is in principe niet toegestaan. Leerlingen worden gericht
bevorderd naar een andere richting.
Voor de leerlingen, die op basis van het tweede rapport zouden blijven zitten wordt er
op 21 februari een speciale ouderavond ingepland. U ontvangt hiervoor nog een
uitnodiging, mocht dit van toepassing zijn.
HAVO 3
De komende tijd zal uw kind zich samen met u intensief bezighouden met de keuze
voor een profiel in Havo 4.
Door de mentor en decaan zal deze keuze worden begeleid. Op 6 februari a.s. zullen
de decaan en de leerlingen een presentatie geven over de profielkeuze.
Verder is het van belang dat ook nagedacht wordt over de studie na de HAVO. Veel
studierichtingen hebben zogenaamde profieleisen of stellen eisen wat betreft de
vakken die je gehad moet hebben. Kijk hiervoor op studiekeuze123.nl.
Een wisseling van een eenmaal gekozen profiel of vak in havo 4 is in principe niet
mogelijk.
Kom je er niet goed uit, dan is een gesprek met de decaan een optie. Uw zoon of
dochter kan in T13 aan het begin van de eerste pauze een afspraak voor zo’n gesprek
maken, waarbij u als ouder ook van harte welkom bent.
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HAVO 4
Sinds dit schooljaar starten de leerlingen niet meer in havo 4 met het profielwerkstuk,
maar in havo 5. We hebben gemerkt dat de periode anders te lang wordt voor de
leerlingen en zij het overzicht verliezen.
Op 6 februari ontvangt u het tweede rapport van uw zoon/dochter. Op basis van dit
rapport kunnen we al een voorzichtige prognose maken voor het volgend jaar. Om de
eventuele doubleurs goed voor te bereiden voor het volgend jaar wordt nu al het
volgende traject gekozen:
Leerlingen die op dit moment dreigen te doubleren en havo 4 over willen doen zullen
met hun mentor een gesprek hebben over een eventuele wisseling van profiel.
Definitieve wisseling moet na rapport 3 duidelijk zijn.
De leerlingen die dreigen te doubleren en havo 4 niet meer mogen of willen overdoen
zullen we samen met de decaan op een ander studietraject proberen te zetten.
HAVO 5
Op 6 februari ontvangt u het examendossier met de tot heden toe behaalde resultaten
voor de schoolexamens. Tevens hebben de leerlingen hun meesterproef; het
profielwerkstuk, afgerond. Het cijfer voor het werkstuk wordt gemiddeld met het cijfer
van HaCo en is een van de cijfers binnen het combinatiecijfer en telt dus mee voor het
eindexamen.
De meeste leerlingen zullen na het behalen van het diploma willen starten aan een
HBO opleiding. Leerlingen moeten zich voor 1 mei hebben ingeschreven voor een
opleiding. Voor vragen over de studiekeuze, decentrale selectie of het sociaal
leenstelsel kunt u contact opnemen met de decaan.
Zoals u weet is er ook de mogelijkheid om na de havo over te stappen naar vwo 5. De
leerlingen die willen overstappen naar vwo 5 konden hierover een voorlichting volgen.
Inmiddels is de termijn voor het inschrijven voor vwo 5 verstreken. Voor vragen over de
overstap kunt u terecht bij dhr. Franssen (r.franssen@eckartcollege.nl). Er zal per
leerling gekeken worden of de overgang naar vwo verstandig is en hoe de overgang
exact moet worden ingevuld.

De heer D. Loijen, leerlingcöördinator
Mevrouw W. Zijlstra, leerlingcoördinator
De heer B. van Weert, leerlingcoördinator
Mevrouw Ch. van Uden, leerlingcoördinator
Mevrouw D. Verhagen, decaan havo

Raimond Franssen,
adjunct-directeur havo
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BASISTEAM VWO
VWO 1
Leerlingen uit Vwo 1 dienen deze periode hun keuze kenbaar te maken voor de richting
die ze in de 2e en 3e klas willen volgen. Leerlingen ontvangen hiervoor een formulier.
De leerlingen van B1v kunnen kiezen uit de richtingen Vormgeving & Media of
Onderzoek & Ontwerpen (Technasium). Een wisseling maken na klas 2 is niet
mogelijk. De leerlingen van B1z volgen zowel Onderzoek & Ontwerpen als Vormgeving
& Media.
VWO 2
In Vwo 2 volgen de leerlingen nu al 2 periodes het vak van hun keuze: Vormgeving &
Media of Onderzoek & Ontwerpen. In klas 2 hoeven er geen keuzes gemaakt te worden
voor klas 3: de leerlingen blijven hetzelfde keuzevak volgen.
VWO 3
Dit schooljaar staat de profielkeuze voor de bovenbouw centraal. De keuzebegeleidingslessen die door de decaan, de mentor en de vakdocenten gegeven
worden, worden eind februari afgerond.
Medebepalend voor de keuze van het te volgen profiel zijn de cijfers van het eerste en
tweede rapport. In de overgangsnorm staat o.a. dat er maximaal één 5 in de gekozen
vakken mag zitten. Daarnaast spelen de adviezen van de vakdocenten een belangrijke
rol. Deze adviezen zijn inmiddels beschikbaar en worden besproken met de
leerlingen. Op vrijdag 15 maart moet de definitieve keuze zijn afgerond.
VWO 4
In de leerlingbesprekingen is in ieder geval aan de orde geweest of een overstap naar
havo voor bepaalde leerlingen goed zou zijn. Een overstap van vwo 4 naar havo 5 aan
het einde van het schooljaar is echter niet zondermeer mogelijk. Voor sommige vakken
moet er bijvoorbeeld stof worden ingehaald. De betreffende leerlingen beginnen daarom
dit schooljaar al aan het zogeheten “HAVO-traject”. Als dit traject formeel is ingeslagen,
behoort overgaan naar vwo 5 niet meer tot de mogelijkheden.
De leerlingen zijn zich bij Cambridge Engels aan het voorbereiden op het examen, dat
hen het First Certificate Cambridge kan opleveren. Verder is de voorbereiding van de
week in Engeland in volle gang.
VWO 5
Het is verstandig voor alle leerlingen uit vwo 5 om aandacht te besteden aan het kiezen
van een vervolgopleiding. Van een doelbewuste keuze gaat vaak een motiverende
werking uit. Bezoeken aan voorlichtingsavonden en open dagen zijn daarom zeer
belangrijk. De decaan is er om de leerlingen hierbij te begeleiden.
Verder maken de leerlingen een begin met het profielwerkstuk. De aftrap hiervoor is
inmiddels geweest: leerlingen hebben in de vorm van een presentatie een eerste
voorlichting over het profielwerkstuk gekregen. De keuze voor een geschikt onderwerp
is zeer belangrijk en kan veel problemen naderhand voorkomen. Daarom organiseren
we tijdens het mentoruur van 19 februari speeddates met vakdocenten. Tijdens deze
speeddate kunnen leerlingen hun idee, vormgegeven in een brainstorm op
papier, voorleggen aan de juiste expert.
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VWO 6
Met de afronding van het profielwerkstuk is nu een groot deel van het schoolexamen
achter de rug. Het komt er voor de leerlingen op aan zichzelf de komende maanden
gemotiveerd te houden, om zich zo optimaal op het centraal examen voor te bereiden.
Algemeen
Tenslotte is er op donderdag 9 mei 2019 een klankbordouderavond. Mocht u als ouder
interesse hebben in deze bijeenkomst dan kunt u een mail sturen naar
n.donkers@eckartcollege.nl
Maria van Stiphout, John van Maasakkers en Michiel Passtoors, leerlingcoördinatoren
Inge Levy, leerlingbegeleidster
Leon van Nunen, decaan

Nicole Donkers,
adjunct-directeur vwo
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