De havo zijn we sámen.
Mentoren
De mentor is ook in de bovenbouw de spil in de begeleiding en het eerste aanspreekpunt
voor leerlingen en ouders/verzorgers.
Hennie Janssen
Henk Kerssies
Marcel Laguette
Jasper Klaassen

hennie.janssen@mondialcollege.nl
henk.kerssies@mondialcollege.nl
marcel.laguette@mondialcollege.nl
jasper.klaassen@mondialcollege.nl

Afdelingscoördinator 3-4-5-havo
De dagelijkse gang van zaken in de afdeling valt onder de verantwoordelijkheid van de
afdelingscoördinator. Deze is te vinden in kamer 1.34. Daar kunnen leerlingen in principe
altijd terecht.
Alex van Megen

alex.vanmegen@mondialcollege.nl

024-3786993

Locatiemanagement
De locatie Leuvensbroek wordt geleid door Henk Beckmann (directeur) en drie teamleiders.
Zij dragen gezamenlijk o.a. de personele verantwoordelijkheid. De teamleider havo draagt
zorg voor de doorlopende leerlijn van klas 1- tot en met 5-havo. Hij heeft personele,
onderwijskundige en financiële verantwoordelijkheden voor de havo (onder- en bouw).
Samen met Alex van Megen vormt hij dan de afdelingsleiding havo.
Sebastiaan van der Meer

sebastiaan.vandermeer@mondialcollege.nl

Decaan
Een belangrijke speler in het studiekeuzeproces is de decaan (kamer 1.13). Zij is aanwezig
op maandag tot en met donderdag en gaat graag met leerlingen en ouders/verzorgers in
gesprek over profiel-, vakken- en studiekeuze.
Barbara van Kempen
Dagroostermaker

Leerjaarspecifieke informatie 3-havo

barbara.vankempen@mondialcollege.nl

Het dagrooster verschijnt dagelijks na 08.00 uur. Het is niet mogelijk dat eerder bekend te
maken.
Shaléne Sahertian

dagrooster@mondialcollege.nl

Medewerker verzuim
Het is belangrijk dat we weten waar onze leerlingen zijn. Als zij, om welke reden dan ook,
niet naar school kunnen komen, is het noodzakelijk dat deze afwezigheid van tevoren (door
ouders/verzorgers) wordt gemeld. Ziekmelden en verlofaanvragen worden digitaal gedaan
en verwerkt (via de website van de school). Alle relevante informatie vind u op de website
via https://www.mondialcollege.nl/leuvensbroek/lb_ouders/absenties
De medewerker verzuim houdt kantoor op de tweede verdieping in kamer 238.
Marcella Christiaens

marcella.christiaens@mondialcollege.nl

Vakantie- en jaarrooster
Op de website van de school staat het jaarrooster voor leerlingen. Alle activiteiten staan
daarin. Gaandeweg het schooljaar wordt dit aangevuld of aangepast.
Zie: https://www.mondialcollege.nl/Leuvensbroek/LB_ouders/Roosters___procedures_
Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
De havo zijn we sámen: leerling, ouders/verzorgers en school. In het PTA staan per vak de
toetsen (met hun duur en wegingsfactoren) die leiden tot het ‘voortschrijdend
jaargemiddelde’. Het totaaloverzicht staat op de website (bij ‘informatie over mijn leerjaar’).
Cijfers en gemiddeldes zijn via ‘Magister’ te raadplegen. Een aantal cijfers ‘gaat mee’ naar
de vijfde. Deze tellen mee in het zogenaamde schoolexamen. Of dat zo is, blijkt - per vak uit het PTA. Twee schoolexamenvakken, te weten ckv en maatschappijleer, worden in de
vierde afgesloten. Tezamen met het profielwerkstuk vormen zij het ‘combinatiecijfer’.
Slaag/zak-regeling (onder voorbehoud eventuele aanpassingen door het Rijk)
Een examenkandidaat is geslaagd als:
* alle eindcijfers 6 of hoger zijn,
* of er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,
* of er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger,
waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is.
Het gemiddelde van het centraal examen bij de vakken met een centraal examen dient
tenminste 5,50 te zijn.
Verder geldt dat er maximaal één 5 mag staan bij de drie vakken Nederlands, Engels,
wiskunde A of B, de drie zogenaamde kernvakken. Als een kandidaat CM zonder wiskunde
heeft, dan geldt dit voor zijn twee kernvakken Nederlands en Engels.
Verder moet je tenminste een cijfer tussen de 1 en de 10 hebben voor de rekentoets.
Daarnaast moet LO zijn beoordeeld als 'voldoende' of ‘goed’. De cijfers voor ckv,
maatschappijleer en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer (het
combinatiecijfer bestaat dus uit het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van deze twee
vakken, dat weer afgerond op een geheel getal. (Zie daarvoor het PTA.)
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Met een eindcijfer van 3 of lager is de kandidaat afgewezen. Dit geldt ook voor het eindcijfer
per onderdeel van het combinatiecijfer, zo is de kandidaat met bijv. een 3 voor het
profielwerkstuk afgewezen.
Kosten
In de schoolgids op onze website staan de kosten van een schooljaar. De uitsplitsing van
deze bedragen per onderdeel kunt u terugvinden op onze website via ouders – kosten &
boeken – vrijwillige ouderbijdrage. Een klein overzicht hiervan:
*
*
*

vrijwillige ouderbijdrage
Technasium
IBC

92,50
95,00
50,00

Schoolgids
https://www.mondialcollege.nl/media/view/737/mondial+college_schoolgids+20202021.1.pdf
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