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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de leerlingen van mavo 4 Mijdrecht. 

 

 

Mijdrecht, 14 januari 2022  

 

 

Betreft: werkwijze mavo 4; ons kenmerk 202214-1822 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Het jaar 2022 is het jaar waarin de leerlingen van mavo 4 examen gaan doen. Ook al 

lijkt dit nog ver weg, het examen komt er snel aan. Er zijn nog iets meer dan 10 

lesweken voordat de leerlingen in de examenzaal zitten. Een goede planning en het bij 

houden van het huis- en leerwerk zijn tijdens een studie altijd belangrijk, maar in een 

examenjaar helemaal. 

 

Vandaar dat het goed is om vooruit te kijken wat er nog op de planning staat en zullen 

we op school extra aandacht besteden aan de werkhouding van de leerlingen. Zeker 

omdat corona ook nog invloed heeft op dit schooljaar. 

 

Aankomende periode staan er nog verschillende schoolexamens op het programma die 

gevolgd worden door de centrale eindexamens. Normaal gesproken zijn er 2 tijdvakken 

voor de centrale examens. In tijdvak 1 werden alle examens gemaakt. Tijdvak 2 werd 

gebruikt voor de herkansingen. Dit jaar is er ook een tijdvak 3, dat gebruikt kan worden 

als leerlingen een eindexamen niet kan maken, door bijvoorbeeld een quarantaine. De 

diploma uitreiking voor de mavo is voor de locatie Mijdrecht op donderdag 7 juli. Meer 

informatie over de centrale examens volgt nog. 

Schoolexamens: 

Cito-toetsweek 24 januari tot en met 4 februari  

Toetsweek 2 14 maart tot en met 22 maart  

Herkansingen toetsweek 2 11 april  

Centrale eindexamens: 

Tijdvak 1 12 mei tot en met 30 mei uitslag 9 juni 

Tijdvak 2 13 tot en met 24 juni uitslag 1 juli 

Tijdvak 3 5 tot en met 8 juli uitslag 14 juli 

 

De docenten van mavo 4 is opgevallen dat er te veel leerlingen zijn die het huis- en 

leerwerk onvoldoende maken en/of in de les niet voldoende werken. Om te voorkomen 

dat dit zorgt voor mindere resultaten zijn er afspraken gemaakt. Leerlingen die het huis- 

en leerwerk onvoldoende maken en/of in de les niet voldoende werken moeten op het 

HOT (Huiswerk Onder Toezicht) en NOT (Nablijven Onder Toezicht) uur komen. Dit uur is 

elke dag van 15:30 uur tot 16:30 uur. Van de docent krijgt de leerling een opdracht mee 

die gericht is op de lesstof en afgerond moet worden in het HOT/NOT-uur.  

 

Het doel is dat de leerlingen en docenten zich samen inzetten om zich zo goed mogelijk 

voor te bereiden op de lessen en de komende examens. Uiteraard kunnen de leerlingen 

daar ook de hulp van ouders bij gebruiken. Samen bereik je immers meer dan alleen. 
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Namens de mentoren, meneer van der Greft en mevrouw van Ham. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Emil Hoogstad 

Teamleider mavo & mavo/havo Mijdrecht 
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