
Ouderavond 5H

WELKOM



Programma

• Voorstellen
• Havo 5 en examen doen
• Romereis
• Pauze 
• Kennismaken met de mentor



I.M. Simon

• 1986 in het onderwijs ( L.O., Duits, coördinator, 
teamleider)

• Verschillende scholen in Rotterdam e.o., verschillende 
besturen

• Geweldige sector, fantastisch beroep



Voorstellen mentoren

• 5HA: dhr. Litjens
• 5HB: Mw. Hendriks
• 5HC: dhr. Poot
• 5HD: Mw. Zechiël
• 5HE: Mw. Kampfraath



Doelstelling

• Resultaat: havo diploma
• Kennis en vaardigheden …... HBO
• Proces is van belang
• Persoonlijke ontwikkeling 
• Wie ben ik, wat kan ik, wat wordt er verwacht 

van mij en welke invloed heb ik op mijn eigen 
leerproces

vertrouwen, verantwoordelijkheid en reflectie



Schoolplan 2021-2025



samenwerkingSamenwerking
leerling

ouder school

1e : de mentor
2e : Mw. Hilhorst



Mail uw vragen en opmerkingen aan ove@emmauscollege.nl
U vindt ons ook tijdens ouderavonden met een stand in de hal

mailto:ove@emmauscollege.nl


Wat doet de OVE precies?
... overlegt met de schoolleiding over schoolzaken. 

... heeft drie leden in de Medezeggenschapsraad (MR). 

... controleert de besteding van de ouderbijdragen.

... is aanspreekpunt voor alle ouders en verzorgers over algemene schoolzaken.

... organiseert één keer per jaar een thema-avond voor alle ouders over actuele
onderwerpen op het raakvlak van opvoeding en onderwijs, waarbij een gastspreker
wordt uitgenodigd.

... informeert ouders over de contacten met school.

... organiseert klankbordavonden.



OVE Emmauscollege
- Alle ouders zijn automatisch lid

- ALV in november, alle ouders welkom!

- Tijdens ALV verkiezing nieuwe bestuursleden; iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen



Mw. Hilhorst

• Docent wiskunde 
• Afdelingscoördinator H4 en H5

• C9
• 010-4212144



Havo 5 

• OVE



Havo 5

• Het Examen:
• De weg naar het diploma:
• Schoolexamen 4H en 5H
• 2 toetsweken november 

maart
• Centraal examen 11 mei

• Diploma uitreiking 4 juli



Havo 5

•Deelname examen, mits
1. Handelingsdelen zijn allemaal met een

voldoende afgesloten
• OVO uren
• L.O. Met een V of G afgesloten
• Handelingsdelen, zoals boekverslagen

2. Onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet 
lager dan het cijfer 4 zijn ( PWS, LE, MA, CKV)



Romereis

• Dhr. T. Tullenaar



ROMEREIS
EMMAUSCOLLEGE

week 22 - 2023



Colosseum



Forum Romanum



Audiëntie





Sint Pieter



Bouwkunst



Fresco’s







Groepsvorming



Make up your Selfie





informatie middag Romereis
dinsdag 6 september 9e uur (15.30 - 16.15)

inleveren inschrijfformulier 
vóór  16 september in postvak TUL



Bedankt voor uw aandacht



lokalen mentoren

• 5HA: Dhr. Litjens lokaal A2 – A3
• 5HB: Mw. Hendriks lokaal A4 – A5
• 5HC: Dhr. Poot lokaal A16-A17
• 5HD: Mw. Zechiël lokaal B15-B16
• 5HE: Mw. Kampfraath lokaal B23-B24


