
 

 

Inhoud  (klik op het onderwerp om naar het artikel te gaan) 
 
Van de directie ........................................................................................................................................ 2 

Rooster periode 3 ................................................................................................................................... 2 

Personele zaken ...................................................................................................................................... 3 

Leerlinggedrag ........................................................................................................................................ 3 

Voor ouders van de brugklasleerlingen: feedback en overgangsnormen ............................................ 4 

Kerstgala 2022 ........................................................................................................................................ 4 

Excursieweek klas 3 ................................................................................................................................ 5 

LOB-ervaring klas 3 en 4: de Bizonstage bij Defensie ............................................................................ 5 

8 van Apeldoorn - voor alle sport+ leerlingen ....................................................................................... 6 

WoW, ofwel Wall of Winners, en Anglia-examens ............................................................................... 6 

Bezoek MuZIEum (klas 2delta) ............................................................................................................... 6 

Weetjes over Parktijd ............................................................................................................................. 7 

JIJ!- Toetsen ............................................................................................................................................ 7 

AGENDA tot en met 3 maart 2023 ......................................................................................................... 8 

BIJLAGE 1: Meer informatie over het Anglia examen ............................................................................. 9 

BIJLAGE 2: Brief over JIJ!-toetsen .......................................................................................................... 10 

 

 
 
  



 

  
 2 

 

 

Van de directie 
 

Beste ouders, verzorgers,  

Eindelijk kunnen we weer samen zijn op de dag voor de Kerstvakantie. De afgelopen twee 
schooljaren was de school gesloten in de week voor de vakantie.  
Het samenzijn in deze tijd van het jaar heb ik echt gemist.  
School is namelijk zoveel meer dan alleen lesgeven in de klas of via de laptop.  
Het is ook een plek waar leerlingen ontdekken wie ze zijn, vrienden maken, verliefd worden, lol 
hebben, fouten mogen maken en problemen leren oplossen.  
En dit gebeurt niet alleen in de les maar juist ook tijdens het samenzijn in de pauzes, op 
schoolfeesten zoals het kerstgala en tijdens de Kerstviering.  
 
 
Ik heb dan ook erg genoten afgelopen week van het samen zijn, de vrolijkheid tijdens de Kerstbingo 
in de pauzes en de uitbundigheid tijdens het Kerstgala.  
Zo hoort een week voor de Kerstvakantie er op school uit te zien! 
 
Ik wens jullie, namens alle medewerkers van het Mheenpark, een fijn samenzijn tijdens de 
Kerstdagen en alvast een heel mooi 2023! 
 

Ilja Terwel, waarnemend vestigingsdirecteur 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
 

Rooster periode 3                                                      

 
Inmiddels is het rooster voor periode 3 te vinden in SOMtoday.  
Aan het begin van het jaar hebben we in de Mhemouders al aangegeven 
dat dat we toen al verwachtten niet alle lessen meer kwijt te kunnen in het 
rooster tot en met 14:45u. Tot de kerstvakantie is dit overigens nog wel 
aardig gelukt. Vanaf de kerst lukt dat helaas niet meer. 
Door de complexiteit met meerdere onderwijssystemen in één gebouw, 

werken met veel vervangers (met beperkte inzetbaarheid) en de voorstromen in klas 3 lukt het ons 
simpelweg niet meer om zonder lesuur 9 en 10 (tot uiterlijk 16:10u) een werkbaar rooster te krijgen. 
We hebben ervoor gekozen deze lesuren alleen in roosteren bij leerlingen van klas 2 delta, en klas 3 
en 4. Wij vertrouwen hierbij op uw begrip. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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Personele zaken 
 
Na jarenlang een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de ondersteuning van veel leerlingen gaat 
Wendelien Visser, onze ambulant leerlingbegeleider, na de kerstvakantie met pensioen. Wij danken 
haar voor haar enorme inzet en wensen haar een mooie tijd toe na Mheenpark. 

De heer Leusink (docent Nederlands) heeft Mheenpark tijdelijk verlaten. Zijn lessen (1MH1, 1MH2 en 
2HA2) worden overgenomen door mevrouw Steerneman. 

Het is ons niet gelukt om bij het vak Duits de kleine tijdelijke vacature, die we hebben, te vervullen 
voor de periode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie. Mevrouw de Bruijn is in deze periode namelijk 
niet op school. In overleg met de sectie Duits hebben we de volgende oplossing bedacht: alle 
brugklassen krijgen deze periode 40 minuten per week les in plaats van twee keer 40 minuten. Op 
deze manier is er wel continuïteit bij het vak Duits. De docenten zullen het programma voor klas 1 
een beetje indikken. De klassen van mevrouw de Bruijn worden in deze periode verdeeld over 
Mevrouw Riphagen (1MH3/1MH4) en mevrouw Bolkensteijn (2HA1, 2HA2 en 3H2). 

Na de kerstvakantie neemt mevrouw den Hollander de wiskundelessen over van het 4M-cluster van 
mevrouw Dijkhof. 

De heer Grevenhorst (docent economie) zal de school na de kerst verlaten. De economielessen van 
de 3H1 zullen na de vakantie worden gegeven door dhr. van Kouwenhoven. 

Mevrouw van ’t Hof (docent Engels) zal na de vakantie niet terugkeren op Mheenpark. 4M3 zal vanaf 
dat moment leskrijgen van mevrouw Lok. 1MH1, 3M2 en 2HA1 gaan dan naar mevrouw Ronde. 
Mevrouw Kirpa gaat iets meer lessen geven op Walterbosch, waardoor de klassen 1MH4 en 1MH5 
naar mevrouw Ronde zullen gaan. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 

Leerlinggedrag
 

Wellicht heeft u er over gelezen in het nieuws maar net als op veel andere scholen zien wij ook op 
het Mheenpark een ontwikkeling waarbij een deel van de leerlingen ander gedrag laat zien dan wij 
graag zouden willen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de manier waarop wij soms worden 
aangesproken door leerlingen maar ook over hoe leerlingen omgaan met spullen en ons meubilair 
(losgedraaide tafelbladen, gesloopte stoelen). Wij zullen u de foto's besparen van de smerigheid die 
wij regelmatig aantreffen in onze toiletten, maar daarvan kunt u zich wellicht wel een voorstelling 
maken.  Wij horen dat leerlingen het ook zat zijn dat wij de toiletten soms moeten sluiten.  
De mentoren hebben dit gedrag in de mentorles besproken en het is vervolgens een agendapunt bij 
de leerlingresponsgroep, begin januari. Het zou ons heel erg helpen als er ook thuis ook over dit 
ongewenste gedrag wordt gesproken. Alleen samen kunnen wij dit doorbreken.  

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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Voor ouders van de brugklasleerlingen: feedback en overgangsnormen
 

Dit jaar zijn wij gestart met het Vernieuwde Mheenpark in de brugklas. Behalve Parktijd (komt 
verderop aan bod) gebruiken wij hier feedback als middel om ons onderwijs vorm te geven. Wij 
geloven er sterk in dat dit leerlingen helpt bewust te worden van hun leerproces. Zo geven wij 
mondeling in de klas feedback (feed-up en feed forward) maar ook twee keer per jaar geven wij als 
docenten feedback op wat wij hebben gezien in de les en in de toetsen. In de eerste weken van 
periode 3 maken wij daar een start mee. In Som kunt u als ouder deze feedback lezen. Soms is deze 
feedback alleen te lezen wanneer u Som opent via een browser (en niet via de App) of als u het op de 
laptop bekijkt. Naast de feedback krijgen leerlingen ook cijfers en letters (o, v, g). Wij werken zoals u 
misschien heeft gezien niet met een gemiddelde, maar we gebruiken de cijfers wel om te kijken hoe 
een leerling zich ontwikkelt. Op basis van wat wij zien in de les en in de toetsen geven wij per docent 
in januari een werkniveau aan. Het kan zijn dat uw zoon/ dochter bijvoorbeeld voor aardrijkskunde 
en wiskunde op havoniveau gaat werken en voor andere vakken op mavoniveau. Dit wordt uiteraard 
ook in de les besproken met uw zoon/ dochter. Deze niveaus staan dan niet voor altijd vast. Wij 
geloven er sterk in dat leerlingen zich op verschillende tempo's ontwikkelen. Daarnaast willen we 
leerlingen ook niet overvragen in een dakpanklas. De definitieve overgangsnormen voor de brugklas 
zullen in januari worden gepubliceerd op onze website. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
 

 

Kerstgala 2022

Meer dan 400 prachtig uitgedoste leerlingen (de halve school!) hebben 
gisteravond een geweldige avond gehad op ons kerstGALA. De DJs en een 
leuke live-act zorgden, samen met de leerlingen en collega’s, voor een 
spetterend feest. Een filmpje met een sfeerimpressie is te vinden op ons 
instagram-account. 

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 
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Excursieweek klas 3

In juni 2023 gaan we weer met klas 3 op reis. Dit jaar gaan we naar verschillende bestemmingen in 
Europa. Op alle bestemmingen zullen we culturele highlights bezoeken en de omgeving verkennen. 
De volgende steden zullen door verschillende groepen aangedaan worden: Praag, Normandië en 
Berlijn. Expressie leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om het Oerol festival te bezoeken. 
Ouders van de leerlingen uit klas 3 hebben hierover gisteren een mail gekregen. 

We hopen op een onvergetelijke ervaring. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 

LOB-ervaring klas 3 en 4: de Bizonstage bij Defensie

Op 12 december was het dan zover, de bikkels die door Defensie waren ingeloot voor de Bizonstage 
stonden klaar voor vertrek. Leerlingen uit de 3e en 4e konden zich opgeven voor een actieve 
kennismaking met Defensie. Na het schrijven van een motivatiebrief, waarin leerlingen moesten 
aangeven wat nou zo leuk lijkt aan het leger, een spannende loting en een paar weken spanning, 
mochten ze dan maandag bepakt en bezakt op naar de kazerne in Havelte. Daar werden ze gelijk in 
het diepe gegooid, legerkloffie aan, tent innemen en op verkenning. Kaartlezen, marslopen, appél 
geven en samenwerken, het kwam allemaal voorbij. (Nee, de make-up mocht niet mee en ook de 
telefoons moesten worden ingeleverd). Op de foto’s zag ik stoere jongens en meiden die zich 100% 
hebben ingezet voor een mooie LOB-ervaring. Ze hebben mogen proeven aan een mogelijke invulling 
van hun loopbaan en een aantal van hen zit al in de aanmeldprocedure richting de opleiding 
Veiligheid en Vakmanschap, waarin ze een baan bij Defensie combineren met een burgeropleiding, 
bijvoorbeeld richting zorg, techniek, beveiliging of communicatie.  

Wat de ervaring zo mooi maakt voor leerlingen, is het authentieke contact met het leven na de 
middelbare school. De cultuur op een werkvloer, verwachtingen en het jezelf presenteren komen op 
deze wijze mooi samen. Dat begon al met de communicatie, de aanmeldingen waren tijdig in bezit 
van Defensie, maar de leerlingen hoorde maar niets. Meerdere keren per week had ik een leerling 
aan mijn bureau staan wanneer ik zou vertellen of ze mee mochten. (Daaruit blijkt de motivatie maar 
weer eens). Dat er door de vele aanmeldingen een groter kamp moest worden opgezet, er moest 
worden geselecteerd en dat het dus even duurde voordat Defensie voldoende had opgeschaald, dat 
was iets wat de leerlingen maar lastig vonden. De vreugde was des te groter toen bleek dat er een 
reservelijst komt, zodat ook de leerlingen die nu niet de kans kregen om mee te gaan, dat in februari 
wel kunnen. Dát contact, die ervaring willen we alle leerlingen meegeven. Vandaar dat u binnenkort 
ook een brief ontvangt vanuit het decanaat met een verzoek om samenwerking. Zodat we samen, 
school en ouders, de leerlingen kunnen voeden met loopbaanervaringen, waarop zij hun 
vervolgstappen kunnen baseren. Het liefst al vanaf jaar 1. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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8 van Apeldoorn - voor alle sport+ leerlingen                                                         
 

Op zondag 5 februari doen wij met alle SP+- LO2 leerlingen (klas 1 t/m 4) 
en enkele enthousiaste collega's weer mee aan de 8 van Apeldoorn. 
Inmiddels heeft de SP+ docent de leerlingen ingeschreven via de website 
(startnummers worden op school uitgereikt) en zijn de eerste 
hardlooptrainingen in de les begonnen.   
Na de kerstvakantie volgt verdere informatie middels een brief naar 
ouder(s), verzorger(s) en leerlingen.  

[Terug naar de inhoudsopgave] 
 
WoW, ofwel Wall of Winners, en Anglia-examens 

 
Vanaf januari starten de Anglia WoW-lessen (Wall of Winners) weer.  Leerlingen uit klas 1 en klas 
2vita en 3vita kunnen hieraan deelnemen (in klas 2delta en 3delta wordt extra Engelse les immers al 
als keuzevak aangeboden). De WoW-lessen zijn bedoeld voor de leerlingen wiens niveau voor de 
Engelse taal hoger is dan wat er in de reguliere lessen wordt gegeven.  De lessen vinden na de 
reguliere lessen plaats. 
Deelname is natuurlijk niet verplicht,  maar de motivatie van de leerling is zeer van belang! De 
komende week gaan docenten Engels de placement test aan de leerlingen geven die interesse 
hebben.  Indien de leerlingen aan de eisen voldoen, mogen ze met de WoW-lessen 
beginnen. Leerlingen die de WoW-lessen afgelopen jaar/jaren hebben gevolgd, hoeven geen 
placement test te doen.  
Aan het einde van het schooljaar worden de Anglia-examens gepland.  Deelname aan deze examens 
is, mede vanwege de kosten, niet verplicht.  Voor extra informatie over deze Anglia-examens klik 
hier. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 

Bezoek MuZIEum (klas 2delta)                                                   
 

Aansluitend op het project 'Zenden en ontvangen' zijn de leerlingen van 2 
Delta naar het MuZIEum geweest. Op een actieve manier hebben zij 
informatie gekregen over het leven van iemand die slechtziend of blind is.  
In de donkerbeleving mochten zij ervaren hoe het is om écht niets te zien. 
Welke zintuigen nemen de waarnemingen over? Hoe vind je je weg zonder 
iets te zien door Parijs? En hoe kun je alles vinden in je huis?  

Daarnaast hebben de leerlingen vragen mogen stellen over de hulp die hulphonden kunnen bieden. 
Want hoe weet zo'n hond wat hij moet doen? Hoe wordt een hulphond opgeleid? En gaat een 
hulphond ook met pensioen? 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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Weetjes over Parktijd 
 

Om u een beeld te geven wat de leerlingen tijdens Parktijd in klas 1 doen hebben wij hieronder een 
aantal weetjes verzameld. Vanaf schooljaar 23-24 zal er ook Parktijd worden aangeboden in klas 2 en 
3. 

Wist u dat…. 

- De leerlingen 3 x 80 minuten per week aan hun taken werken? 
- Elke Parktijd begint met een overzicht maken van de taken op het bord? 
- De leerlingen dit meeschrijven in hun Plenda? 
- Aan de boven kant van de Plenda de taken genoteerd worden en aan de onderkant de 

planning? 
- Onduidelijkheden over de taken hierdoor meteen worden verhelderd? 
- Leerlingen leren om de taken te noteren en in te plannen in hun Plenda? 
- Leerlingen zelf aan de hand van hun planning kiezen met welke vak zij aan de slag gaan? 
- Leerlingen de docenten om hulp kunnen vragen tijdens Parktijd? 
- Het manier van werken tijdens Parktijd, doormiddel van een stoplicht wordt afgewisseld?  
- Op de stoplichtkaart; rood voor zelfstandig werken in stilte, geel voor zelfstandig werken en 

elkaar een hulpvraag mogen stellen en dat groen voor samenwerken is? 
- De stoplichtkaart zichtbaar in elke Parktijd lokaal hangt? 
- De leerlingen tijdens het werken in rood, de mogelijkheid hebben om te leren? 
- Er pedagogisch medewerkers zijn die tijdens parktijd met een groepje leerlingen apart 

plannen? 
- Wij trots zijn op de stappen die de leerlingen tijdens Parktijd al hebben gezet? 

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 

 
JIJ!- Toetsen                                                    

 
Aan het einde van het vorig schooljaar zijn de JIJ!-toetsen afgenomen in de 
toenmalige klas 1 t/m 3. 

Begin dit schooljaar is de JIJ!-toets afgenomen bij de huidige brugklassers, 
2 vaardigheden bij Nederlands, rekenvaardigheid en Engels. 
 

De JIJ!-toetsen zijn zogenaamd methode onafhankelijke toetsen en kunnen bij bepaalde 
vaardigheden het niveau bij leerlingen vaststellen. 
De leerlingen kunnen ook vergeleken worden met landelijke scores. 
Wij gebruiken de toetsen onder andere voor het indelen van leerlingen bij ondersteuningsuren. 
 
In de brief, die als bijlage 2 aan deze mhemouders is toegevoegd,  proberen we meer uit te leggen 
hoe het zit met referentie-scores, ERK- scores, ontwikkelscore, bij de diverse vaardigheden. 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
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AGENDA tot en met 3 maart 2023 
 

Datum Betreft: Activiteit Extra informatie 
22 december Alle klassen Kerstgala    
Vr 23 dec Alle klassen Kerstviering  
26 dec t/m 6 jan  Kerstvakantie  
12 jan 3A + 3D cluster 21 Profielkeuzeavond 4 VWO Walterbosch 
16 jan Alle klassen Ontwikkelmiddag ll vrij vanaf 5e lesuur 
23 jan tm 3 feb 4M leerplangesprekken  
27 jan 4M LO2 EHBO examen  
30 jan  Verkort lesrooster en herkansingen  
3 feb Alle klassen Organisatiedag 2  ll vrij  
3 feb  Open Dag voor ll basisschool  
5 feb Sport+ en LO2 

lesgroepen 
De 8 van Apeldoorn  

Wk van 6 feb Alle klassen Afrondingsweek  
Wk van 6 feb Alle klassen Verkort lesrooster ll les tot 12.55 
16 feb Sport+ en LO2 

lesgroepen 
Inhaalmoment 8 van Apeldoorn 15:00 uur 

Wk van 20 feb Leerjaar 1 t/m 3 Leerplangesprekken  
21 feb Alle klassen Ontwikkelmiddag ll vrij vanaf 5e lesuur 
22 feb Klas 2 en 3 19:00u. Webinar #Alert programma Meer informatie volgt 

per brief 
27 feb t/m 3 mrt  Voorjaarsvakantie  

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 
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BIJLAGE 1: Meer informatie over het Anglia examen 
 
Wat is Anglia?   
Het Anglia Examination Syndicate is een organisatie die wereldwijd examens aanbiedt op 14 niveaus. 
Elke leerling kan op zijn/haar eigen niveau deelnemen. Er zijn 10 levels General English en 4 levels 
Business English. Leerlingen die goed zijn in Engels kunnen zo extra uitdaging krijgen.    
Anglia examens worden op onze school afgenomen en in het Chichester College, Engeland 
nagekeken. Nadat het examen is behaald ontvangt de geslaagde een Anglia certificaat, waarmee je 
het niveau van het Engels kunt aantonen. De Anglia levels zijn gerelateerd aan het Europees 
Referentiekader, zodat overal duidelijk is welk CEFR-niveau een certificaat vertegenwoordigt.   
Steeds meer studenten kiezen voor een opleiding aan een Engelstalige universiteit of hogeschool in 
ons land of in het buitenland.  Zo’n certificaat is al erkend bij veel organisaties en kan zelfs een groot 
hulpmiddel zijn tijdens de toelatingsprocedure bij sommige hogescholen of universiteiten.   

Wanneer zijn de examens?  
Op onze school bereiden we de leerlingen vooral op 3 verschillende niveaus: Pre-Intermediate (A2), 
Intermediate (B1), Advanced (B2).  De docent Engels geeft op het inschrijfformulier ANGLIA EXAMEN 
aan op welk niveau uw zoon/dochter examen mag doen.  Op 22 juni 2022 houden we het Anglia 
examen.  In september ontvangen we de certificaten met de uitslagen “distinction” (onderscheiding), 
“merit” (erkenning) of “pass” (geslaagd). Het laagste niveau is “referred” (niet behaald). Gelukkig 
komt herkansing tot op heden bij ons niet voor!  

De prijzen van de examens: 

Pre-intermediate  (52,50 euro) 
Intermediate (69,50 euro) 
Advanced (79,75 euro) 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met mevrouw Kirpa. 

 

[Terug naar de inhoudsopgave] 
  

mailto:a.kirpa@veluwseonderwijsgroep.nl
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BIJLAGE 2: Brief over JIJ!-toetsen 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling, 
 
Ieder schooljaar nemen we JIJ!-toetsen af. In deze brief vertellen we meer over deze toetsen en hoe 
we de resultaten aflezen. Ook leggen we uit wat de resultaten betekenen.  
 
Voor de brugklasleerlingen zijn er toetsen afgenomen in de afgelopen periode. 
Aan het einde van het schooljaar nemen we de toetsen af in klas 1 t/m 3. 
Leerlingen kunnen thuis inloggen en krijgen dan hun eigen dashboard te zien met daarbij de 
resultaten van de toetsen die zijn “vrij” gegeven door docenten. 
 
Allereerst hebben we het over de toetsen die bij “Nederlands” en” rekenen” horen. 
Daarna vertellen we iets over de toetsen “vreemde talen”. 
 

Nederlands en rekenen. 
In de eerste periode van de brugklas hebben we de drie toetsen “taalverzorging”, “lezen” en 
“rekenen” afgenomen. De resultaten laten ons zien wat het actuele taal- en rekenniveau van een 
leerling is. Aan de hand van deze toetsen kunnen we extra ondersteuning aan uw zoon/dochter 
bieden, als dat nodig is. We willen graag dat uw kind zich zo maximaal mogelijk kan ontplooien. 
Ons doel is, om zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun leerproces en groei. 
 
We kunnen ook ondersteunen op deelvaardigheden. Zo kan het zijn dat iemand hoge cijfers haalt bij 
Wiskunde, maar in de rekentoets bij bepaalde onderwerpen laag scoort. We kunnen dan aan die 
deelonderwerpen gaan werken. 
 
Welk doel moet een leerling halen? In de tabel (figuur 1) is te zien welk niveau gewenst is bij het 
uitstromen. Dit niveau wordt uitgedrukt in een -F niveau.  
Een leerling haalt bij een toets een ontwikkelscore. Deze score vertelt hoe ver hij/zij op weg is 
richting het einddoel. Een ontwikkelscore van 90 zegt bijvoorbeeld dat een leerling voor Nederlands 
op het niveau 2F zit. Een ontwikkelscore van 70 zegt dat een leerling op niveau 1F zit, dus nog op weg 
is naar het einddoel van 2F, 3F of 4F. (figuur 2) 
 
Belangrijk: om te weten of de leerling goed op weg is, kan de behaalde ontwikkelscore vergeleken 
worden met de landelijke gemiddelde ontwikkelscore. Verderop (op pagina 12/13) zijn de landelijke 
gemiddelde ontwikkelscores per leerjaar en opleiding te zien.  
 
De toetsen die we afnemen zijn altijd zoveel mogelijk aansluitend bij het niveau van de leerling, zo 
zijn er toetsen rekenen 1F, rekenen 1F-2F, rekenen 2F etc. Bij een toets van een hoger niveau kan 
een leerling meer fouten maken, maar wel een hogere ontwikkelscore hebben. 
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Einddoel: 

 Nederlands Rekenen 
Vmbo (g)t) 2F 2F 
Havo 3F 3F 
Vwo 4F 4F 

 
Fig. 1      Fig. 2 
In figuur 1 ziet u dat de leerling dus aan het einde van de mavo opleiding het niveau 2F moeten 
beheersen voor Nederlands-taalverzorging, Nederlands-lezen, rekenen. En uiteraard 3F voor havo en 
4F voor vwo. 
 
In figuur 2 ziet u dat een referentie 2F hoort bij een ontwikkelscore van 80-100, 3F is een 
ontwikkelscore van 100-120 en 4F is 120-140. 
 
De examens VMBO (g)t voor Nederlands en wiskunde zullen op het 2F-niveau afgenomen worden. 
Hetzelfde geldt voor de examens havo (maar dan 3F) en vwo (4F).  
Leerlingen zonder wiskunde als examenvak zullen in leerjaar 4 mavo wel een rekenexamen moeten 
maken, tenzij er in klas 3 al is vastgesteld dat de leerling het 2F niveau gehaald heeft. 
 

Moderne Vreemde Talen 
De moderne vreemde talen werken volgens een Europees Referentie Kader (ERK). 
Zo kennen we het A1 of A2 niveau, dit zijn de basisgebruikers. 
Het B1 of B2 niveau worden ook wel de onafhankelijk gebruikers genoemd en C1 en C2 zijn de 
vaardige gebruikers. 
Nu zijn de eisen aan de talen bij de verschillende opleidingen ook nog eens verschillend per 
vaardigheid. Hieronder zetten we een aantal tabellen voor de diverse opleidingen en het 
vaardigheidsniveau dat leerlingen moeten bereiken per opleiding. 
 
 
Fig. 3 
 
 
 
 
 
In figuur 3 hierboven ziet u ook welke ontwikkelscores bij een bepaald ERK-niveau horen. 
Zo is A1 een ontwikkelscore 40-60 en A2 60-80. 
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Niveau per opleiding en vaardigheid  
(we noemen alleen de vaardigheden die eventueel via de JIJ!-toetsen afgenomen kunnen worden) 
 

vmbo gl/tl Engels Duits 
Lezen B1 B1 
Luisteren A2/B1 A2/B1 

 
 havo Engels Duits Frans 
Lezen B2 B2 B1 
Luisteren B1 B1 B1 (niet bij JIJ!) 

 
vwo Engels Duits Frans 
Lezen C1 C1 B2 
Luisteren B2 B2 B2 (niet bij JIJ!) 

 

Hieronder staan de landelijke gemiddelde ontwikkelscores om te kunnen vergelijken: 

Rekenen Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt 62 65 71 78 
vmbo/havo 63 67 75 - 
havo 69 73 82 93 
havo/vwo 71 76 84 95 
vwo 83 86 89 100 

 
Nederlands lezen Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt 57 60 66 74 
vmbo/havo 63 65 69 - 
havo 66 71 77 84 
havo/vwo 71 73 78 86 
vwo 77 79 86 97 

 

Nederlands taalverzorging Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt 59 65 69 73 
vmbo/havo 66 67 72 - 
havo 73 74 78 87 
havo/vwo 74 76 78 86 
vwo 83 85 88 96 
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Engels Lezen Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt 42 51 61 69 
vmbo/havo 46 53 65 - 
havo 57 61 71 79 
havo/vwo 59 63 73 81 
vwo 67 69 79 92 

 

Engels luisteren Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt 45 54 64 71 
vmbo/havo 46 56 67 - 
havo 60 62 71 81 
havo/vwo 62 64 73 84 
vwo 65 71 81 94 

 
Duits Lezen Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt - 34 40 51 
vmbo/havo - 36 41 - 
havo - 38 49 59 
havo/vwo - 42 48 58 
vwo - 46 58 69 

 

Duits Luisteren Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt - - 44 58 
vmbo/havo - - 45 - 
havo - - 54 69 
havo/vwo - - - - 
vwo - - 62 76 

 

Frans Lezen Start leerjaar 1 Eind leerjaar 1 Eind leerjaar 2 Eind leerjaar 3 
vmbo gt - - 24 35 
vmbo/havo - - 28 - 
havo - 28 34 50 
havo/vwo - 30 38 - 
vwo - 38 46 58 

 
[Terug naar de inhoudsopgave] 
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