


Kennismakingsouderavond 
Leerjaar 3

Programma:

1. Algemene informatie leerjaar 3
2. Rapport en overgangsnormen 
3. Activiteiten buiten school
4. TL > LOB > Stage > Keuze vakken
5. EMOVO
6. Kennismaken mentor



1. Algemene informatie leerjaar 3
Geplande lestijd/lesuitval/Scholing docenten

Vakhulp

Inhalen van toetsen (eerste uren + DO 7)

Verzuim en LPA

Mentor



2. Rapport en overgangsnormen
 4 rapport periodes met voortschrijdend cijfer

 Doorstroomregeling is geënt op de slaag/zak 
regeling:

A- gemiddelde van alle vakken is 6.0 
(maximaal 2 x 5.0 of 1 x 4.0)

B- gemiddelde van kernvakken NE, EN, WI is 6.0 
C- gemiddelde van gekozen pakket is 6.0

 Rekentoets in lj 3 en lj 4 

Afsluiting CKV



3. Activiteiten buiten school

Bezoek aan bedrijven/stages

Excursies (Den Haag, Artis, Düsseldorf)

Einde schooljaar activiteiten

Sportdagen

C.K.V activiteiten, voorstellingen



4. De decaan / LOB coördinator

 Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

 Voorlichting keuzevakken februari 2017

 Voorlichting vervolgopleidingen

 compaenvmbo.nl



Hoe? 

 Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat 
heb ik daarvoor nodig?

 Sectoren onderzoek
 Bedrijfsbezoeken / excursie
 Beroepenmarkt Trias januari 2017
 Beroepen Interesse Test



Opbouw 

 LOB lessen: onderzoek
 Wie ben ik? 
 Presentatie vaardigheden
 Leren netwerken
 Oefenen: sollicitatiebrief en gesprek
 Solliciteren bij een bedrijf
 Stageperiode
 Sectorwerkstuk/profielwerkstuk



Begeleiding van thuis

 Het sollicitatiegesprek
 Begeleiden bij het zoeken naar stageplaats
 Motiveren
 Eigen ervaringen delen



Stageperiode

 3 t/m 7 april en 15 t/m 19 mei 2017
 Taken bespreken bij het bedrijf
 Stage boek bijhouden
 Stage opdrachten uitwerken
 Indrukken opdoen! 
 Presenteren aan de klas



Begeleiding vanuit school

 Voorbereiding met lessen
 Bezoek/contact stageadres
 Stageopdrachten nabespreken



EMOVO onderzoek
Jaarlijks in klas 2 en klas 4

Gezondheid en welbevinden 
van leerlingen:
- Kwaliteit van leven
- Leefgewoonten
- Seks
- genotmiddelengebruik
- digitaal mediagebruik
- Leefomgeving
- psychische gezondheid
- leren



Digitaal mediagebruik

In het schooljaar van 
2015-2016 is uit het 
onderzoek gebleken dat 
digitaal mediagebruik 
een risicofactor is. 

De score rondom gamen 
is erg hoog. Gebleken is 
dat leerlingen 24/7 
online kunnen zijn. Dit is 
zorgelijk voor zowel 
school als ouders.



Wat doen we hier aan?
- Voorlichting via een ouderavond / internet
- Voorlichting in de klassen van o.a. de Brijderstichting
- Samenwerking tussen school en ouder(s) / verzorger(s)
- Inzet jeugdteams



Zinvolle websites met goede tips

- www.game-check.mirro.nl
- www.trimbos.nl/gamen-infolijn
- www.uwkindengamen.nl/
- www.mijnkindonline.nl/advies/game

verslaving-voorkomen-drie-gouden-
regels-de-opvoeding

http://www.game-check.mirro.nl/
http://www.trimbos.nl/gamen-infolijn
http://www.uwkindengamen.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/advies/gameverslaving-voorkomen-drie-gouden-regels-de-opvoeding


5. Kennismaken met mentor

T3A Alex Geernaert 1.16
T3B Annet Krijger 2.08
T3C Caroline Van Zoest 2.09
T3D Amber Baks 2.10
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