
Hartelijk welkom op de ouderavond 
voor ouders van klas 1 H/V
Dinsdag 29 mei 2018



Welkom



Programma

1. Kennismaking met de Stationslaan en het onderwijs in klas 2

2. Voorlichting technasium

3. A. Rondleiding voor ouders havo 1

B. Voorlichting gymnasium voor ouders vwo 1
met aansluitend gelegenheid tot een rondleiding

Deze presentatie wordt in de ouderbrief als bijlage opgenomen



Kennismaking met de Stationslaan

• Uit 1926 (1919)

• ± 725 leerlingen

• 23 klassen

• ± 60 personeelsleden

• 43 lokalen



Uw kind volgend jaar in klas 2
• Klassenindeling: na bevorderingsvergadering; aan de 

Maarsdreef

• Speerpunten taal & rekenen klas 1 ook in klas 2
- Taal

*leesstrategieën
*VVV-lezen

- Rekenen
*tijdens de lessen wiskunde

Voortgang meten: Cito VO (februari 2019)



Vakken en plusprofielen in klas 2
• Aantal vakken: 14-15

nieuw: Na, La en O&O

• Plusprofielen
Technasium 2 (havo/vwo): Gymnasium 2 (vwo):
- 5 uur O&O                                - 3 uur La
- Bv, Bi, Na (elk -1 uur)               - Bv, Bi, Ne (elk -1 uur) 
- dus 1 “plusuur”

Technasium 3 (havo/vwo): Gymnasium 3 (vwo):
- 5 uur O&O                                - 3 uur La en 3 uur Gr
- geen Gs en Kv (2 + 2 uur)        - Du, En, Fa, Ec, Lo (elk -1 uur)
- dus 1 “plusuur” - dus 1 “plusuur”



Begeleiding
• Belangrijke coachende rol voor de mentor:

– 2-3 coachuren in de week op het rooster
• soms klassikaal
• meestal voor coachgesprekken 

• Samen in gesprek op school:
– 2x ingeroosterde ouderspreekmiddag/avond

• Startgesprek
kind/leerling – ouder – mentor

• Voortgangsgesprek
kind/leerling – ouder – mentor



Extra vakondersteuning
• Kleine hiaten/achterstanden: in de les

• Structureel moeite met een vak: bijles 
- door geselecteerde groep lln. uit de bovenbouw
- voorwaarde: goede inzet tijdens de les
- via de mentor

Vragen aan de vakdocent?
Neem gerust direct contact op per mail met een vraag of voor een 
afspraak (‘afkorting’@ubboemmius.nl)



Extra ondersteuning nodig?
• Ondersteuningscoördinator: mw. Bloupot

schakel met:
- ambulant-begeleider
- plusmentor
- schoolpsycholoog/orthopedagoog
- schoolarts



Spreekuren op de Stationslaan
• Verzuimspreekuur (mw. Bloupot)
• Spreekuur schoolarts (GGD-arts)
• Leerplichtspreekuur (Leerplichtambtenaar)

Op aanvraag:
• Dyslexiespreekuur (orthopedagoog mw. Nijboer)
• Spreekuur VNN (consulente VNN)

Voor: leerlingen, ouders, mentoren en docenten
Ook op uitnodiging door school

Data: in de agenda op de website



Kennismaking & introductie van uw 
kind

• Kennismakingsactiviteit  vrijdag 13 juli

• Introductie dinsdag 4 september
kennismaken met elkaar, het
gebouw en gang van zaken

• Startgesprek in de eerste
kind/leerling – ouder – mentor schoolweken



Belangrijke locatie-informatie



Startinformatie
• Laatste nieuwsbrief schooljaar via de Maarsdreef

• Schoolboeken via Van Dijk

• ‘Aan te schaffen materialen’ via UbboNet / website

• UbboWijzer Stationslaan tijdens introductie

• Welkomstmail

NB: website/UbboNet wordt opnieuw ingericht
tijdens de zomerperiode



Uw informatiebronnen
• Uw kind

• Magister: toetsen & deadlines, absentie en cijfers,
mogelijkheid tot planners/huiswerk

• Rapport: 4x per jaar
• Website: roosters, nieuws, regelingen etc.
• Nieuwsbrief: 5x per jaar
• Mailing: per activiteit/doelgroep
• Mentor / vakdocent 

(‘afkorting’@ubboemmius.nl)
• Facebookpagina Stationslaan



We hopen u te zien op:
• Startgesprek 

– met uw kind in de eerste schoolweken

• Voortgangsgesprek
– januari/februari 2019

• Informatieavond, met o.a. keuzes voor klas 3
– mei 2019

Maar….. ook bij activiteiten, zoals  bijvoorbeeld
de herfstloop, GSA, atletiekdag, enz. 



Keuze voor plusprogramma’s in 
klas 2



Tijdpad
• Voorlichting ouders 28 mei 

• Voorlichting leerlingen deze weken
tijdens de vaklessen NT en module klassiek

• Keuzeformulier 30 mei
via uw kind

• Inleveren keuzeformulier 15 juni
in de “gele bus”





Technasium
• Andere vorm van bèta-onderwijs (havo/vwo)

• O&O (Onderzoek en Ontwerpen)

• Levensechte opdrachten vanuit het bedrijfsleven of 
vervolgopleiding

• Projectonderwijs



Technasium op Ubbo Emmius
• Klas 1 havo en vwo: tijdens lessen NT in periode 3
Oriëntatieproject Tiny Houses

• Vanaf klas 2 havo en vwo: keuze voor Technasium
- 5 Lesuren per week
- Plus pakket

• 2e Instroom moment in klas 4 (NT/NG-profiel)



5 lesuren?
In klas 2:
• 1 uur natuurkunde (2 i.p.v. 3 uur)
• 1 uur biologie (1 i.p.v. 2 uur)
• 2 uur beeldende vorming (geen BV)
• 1 “plus”uur

In klas 3:
• 2 uur kunstvak (geen kunstBvMu)
• 2 uur geschiedenis (geen geschiedenis)

(i.v.m. voorbereiding op de profielen in de bovenbouw)
• 1 “plus”uur



De O&O-lessen 
• Projecten (6 tot 7 weken)

• Vaardigheidstrainingen

• Nationale en internationale wedstrijden, o.a.:
-Technasium Top Award
- First Lego League/First tech Challenge
- Eureka!Cup
- Shell Eco Marathon

• Excursies naar opdrachtgever/hoge school/universiteit

• Girlsday



De projecten/opdrachten
• Opdrachtgever met levensecht vraagstuk

(vaak met bedrijfsbezoek)

• Plan van aanpak 
– Aan de slag na groen licht

• Persoonlijk verslag(digitale leeromgeving)
– Hoe heb je gewerkt
– Hoe gaat het met de voortgang van het project

• Product/proces beoordeling



Programma klas 1 t/m 3



Technasium-diploma
• Havo- of vwo-diploma met Technasiumcertificaat

• Erkend door vervolgopleidingen

• Gedragen door het Ministerie OC&W



Vakverplichtingen
• Keuze is in principe voor 2 jaar

• Vakbijdrage €25,- per jaar

Combinatie technasium – gymnasium?

• Alleen in vwo 2
• Met maatwerk - rooster



Wanneer past technasium bij je?



Meer informatie

• Ubbo Technasiumfolder op UbboNet
• www.technasium.nl

Vragen of opmerkingen?

http://www.technasium.nl/


Pauze / wisselmoment

- Gymnasiumvoorlichting
> aula

- Rondleiding gebouw
> hal



Gymnasium –
méér dan Grieks en Latijn

19-7-2018 30



Even voorstellen

19-7-2018 31

Derja Westerman Bianca van der Aa Ari Troost



Een topopleiding, maar … 

7/19/2018 32

• hoe zit het met de uren?
• hoe zijn de lessen?
• is het iets voor mijn kind?
• wat doen jullie verder nog?
• en waarom eigenlijk Gymnasium?



Hoe zit het met de uren?

19-7-2018 33

Klas 2: 
3u Latijn =>
1u minder Bio, Beeldend 
en Ne.

Klas 3: 
3u La en 3u Grieks =>
* 1u minder Du, En, Fa,
Ec, Lo
* 1 plusuur



Hoe zijn de lessen? Levend Latijn! 

19-7-2018 34



Iets voor mij? 

19-7-2018 35

• Je wil weten



Welke leerlingen? 

19-7-2018 36

• Je bent geïnteresseerd



19-7-2018 37

• .....  in oude geschiedenis!



19-7-2018 38

• ... in mythologie!



19-7-2018 39

docentvakantie

agenda

school

administratie

studeren

aula 

in talen! 



19-7-2018 40

in verbanden, 
ideeën,
de basis van onze 
cultuur! 

Pythagoras

Descartes

Linnaeus

Hippocrates

Ubbo Emmius



Iets voor mij? 

19-7-2018 41

• Je bent geïnteresseerd
• Je bent nauwkeurig



Iets voor mij? 

19-7-2018 42

• Je bent geïnteresseerd
• Je bent nauwkeurig
• Je bent een doorzetter



Het Gymnasium zoekt jou!

19-7-2018 43



Wat doen wij verder nog? Excursies!

19-7-2018 44

• Klas 2: Archeon
• Klas 3: Levend Latijn Leiden!
• Klas 4: Amsterdam
• Klas 5: Rome



En verder? Toneel, studiedagen, 
vertaalwedstijden… 

19-7-2018 45



Waarom eigenlijk Gymnasium?

19-7-2018 46



19-7-2018 47

Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom 

we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in information? 

T.S. Eliot, The Rock
(Londen: Faber and Faber, 1934).



Het gaat om de mens!

19-7-2018 48



Vorming van visie
• weet waar je bent!
• weet wat je ziet!
• weet wie je bent!

nosce te ipsum     γνῶθι σεαυτόν 



Daarom Gymnasium!
Mary Beard, “Do the Classics Have a Future?” The New 
York Review of Books January 12, 2012

“Het gaat enerzijds over literatuur, kunst, cultuur, 
geschiedenis, filosofie en taal, anderzijds ook over 
alles wat er tussen die tijd en het heden gebeurde: 
Dante, Shakespeare, Picasso, Elizabeth Taylor en 
de euro.”



Het Gymnasium zoekt jou!

19-7-2018 51
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