Veelgestelde Vragen VAVO
Hoe meld ik mij aan? - Wanneer is mijn inschrijving definitief?
Aanmelden gebeurt (vrijblijvend) digitaal via de website www.vavocollege.nl met de knop ‘aanmelden’.
Hierna word je binnen tien werkdagen telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek. Na het intakegesprek
wordt de informatie verwerkt en ontvang je per post een informatief overzicht en twee onderwijsovereenkomsten waarvan je er één getekend moet retourneren in de portvrije envelop. Ben je minderjarig dient een
ouder de onderwijsovereenkomst ook te tekenen. Vergeet niet de datum.
Je inschrijving is definitief zodra wij de getekende onderwijsovereenkomst retour hebben ontvangen.
Wil je geen gebruik maken van ons aanbod dien je dat ons z.s.m. te laten weten (via vavo@roc-teraa.nl).
Minderjarig na 30 september? Toch naar VAVO via uitbesteding
VAVO is volwassenen onderwijs (18+). Ben je na 30 september minderjarig dan kun je naar het VAVO college
als de vorige school je uitbesteedt via een overdrachtsformulier. Stuur dit naar ons vóór het intakegesprek.
Een ouder moet ook dit tekenen, aanwezig zijn bij het intakegesprek en de onderwijsovereenkomst tekenen.
Opleiding voor één jaar
Studenten worden ingeschreven voor slechts één schooljaar. Voor elk schooljaar geldt een nieuwe
inschrijfprocedure en een nieuw examenreglement (PTA).
Lesgeld en bijdrage gesubsidieerd onderwijs VAVO
Voltijdstudenten * betalen via DUO € 1155. Deeltijdstudenten betalen de bijdrage van het cursusgeld per vak
aan ons. Afhankelijk van het aantal uren les per week bedraagt dit tussen € 102 en € 153. Wij versturen de
factuur meestal in oktober. * Je bent voltijdstudent indien je meer dan 650 uren onderwijs op school volgt.
Tegemoetkoming studiekosten DUO
Voltijdstudenten kunnen bij DUO de “tegemoetkoming scholieren boven 18 jaar” aanvragen. Studenten met
minder contacturen kunnen de “eenmalige tegemoetkoming in de studiekosten voor deeltijders ouder dan 18
jaar” aanvragen. Zie www.duo.nl.
Uitbestede studenten blijven ook als student ingeschreven bij hun oorspronkelijke school en zijn voltijdstudent.

Start van het schooljaar en schoolpas
De start van het schooljaar is op 27 augustus 2018. Op deze eerste dag voorzien we je van alle informatie die
je nodig hebt en maken wij een foto voor je studentenpas. Zonder studentenpas heb je geen toegang tot
gebouwen en systemen. De studentenpas heb je ook nodig bij examens en om te kunnen printen.
Versnelde examens
Het vak Maatschappijleer kan versneld in september worden geëxamineerd. Vraag naar de voorwaarden.
Exameneisen
Het gemiddelde van de centrale examencijfers moet afgerond 6 of hoger zijn. Ook het gemiddelde van de
eindcijfers moet 6 of hoger zijn. Rekenen is een verplicht vak. Van de eindcijfers voor de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde mag er maar één het cijfer 5 zijn (dit is de zogenaamde ‘kernvakkenregeling’).
Het combinatiecijfer bestaat bij VAVO uit het gemiddelde van de eindcijfers voor de kleine vakken:
Maatschappijleer en ProfielWerkStuk
Vrijstellingen bij een diploma
Een student dient voor de vakken die NIET over gedaan worden vrijstelling* te regelen door voor 1 oktober de
originele bewijsstukken te overleggen aan de examensecretaris (ook als dit bij de intake al is getoond).
Het gemiddeld centraal examencijfer van de vrijgestelde vakken dient 5,5 of hoger te zijn.
Onderdelen van te volgen vakken worden allemaal overnieuw gedaan. De nieuwe cijfers tellen.
* Let op: Bij een vak dat overnieuw wordt gedaan kan bij de uitslag niet meer worden teruggevallen op het eerder behaald cijfer.
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INFORMATIE
Waar vind ik de boekenlijst?
De boekenlijst staat op www.vavocollege.nl onderaan in het grijs. Je kunt de boeken overal kopen of huren.
- Bij uitbesteding krijgt u van ons de boeken op de introductiedag in bruikleen. Hier mag uiteraard niet in geschreven worden.
Hoe informeert het VAVO College?
Ouders en studenten krijgen toegang tot de portal Schoolfitweb (roc-teraa.schoolfitweb.net). Hier vind je het
rooster, de behaalde resultaten, absentie en persoonlijke gegevens. Je kunt je digitaal absent melden en je
privé-e-mailadres en telefoonnummers zelf aanpassen. Ben je meerderjarig dan kun de bij de intake kiezen of
je ouders cijfers of absentie mogen zien. Adreswijzigingen kun je doorgeven bij de studentenadministratie.
Studenten krijgen toegang tot de elektronische leeromgeving DLL met o.a. studieplanners en vakinformatie.
Belangrijke informatie wordt via het mededelingenbord / beeldscherm weergegeven. De informatie is ook
via www.vavocollege.nl te bekijken bij het ‘laatste nieuws’. Ook het examenreglement (PTA) staat op de
website evenals de jaarplanning. Daarnaast stuurt het VAVO College brieven naar het huisadres.
Minstens drie keer nodigen wij ouders per brief uit voor de ouderavond. Daarnaast is het altijd mogelijk om
tussentijds een gesprek met de mentor aan te vragen. De mentoren kunt u bereiken via onze website.
Waar vind ik het rooster?
We beginnen elk schooljaar met een conceptrooster voor de eerste week. Het rooster is afhankelijk van de
inschrijvingen en beschikbaarheid van docenten. In de tweede schoolweek wordt het rooster geoptimaliseerd
en definitief gemaakt voor het hele schooljaar. Je persoonlijk rooster staat vermeld op Schoolfitweb.

VERHOGING SLAGINGSKANSEN
Begeleiding
Iedere student krijgt een mentor toegewezen waarmee regelmatig de voortgang wordt doorgenomen.
De mentor kan je met veel zaken helpen en is je eerste aanspreekpunt.
Gebruik mobiele telefoon
Het gebruik van mobiele telefoon en andere apparatuur is tijdens lessen en examens verboden.
Beroepskeuzebegeleiding, Faalangst- of empowerment training en extra coaching
Iedere student kan zich aanmelden hiervoor. De aanmeldingen worden door een team van professionals
beoordeeld en uitgevoerd.

ABSENTIE
Via de portal Schoolfitweb kunnen studenten, ouders of verzorgers absentie (zoals bij ziekte) direct melden.
Daarmee wordt de melding rechtstreeks ingevoerd in het registratiesysteem. Toestemming voor verlof kan bij
de mentor vooraf via mail worden aangevraagd. Absentie moet te allen tijde vooraf worden gemeld.
Uiteraard kan ook op kantoortijden worden gebeld naar 0492–507909. Vraag naar de studentenadministratie,
je mentor en bij examens ook de examensecretaris. Wij zijn wettelijk verplicht om absentie te melden aan
leerplicht en het RMC.
Ben je minderjarig dan dienen je ouders ook nog achteraf schriftelijk de absentie en reden te bevestigen.
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