
Welkom aan de Sportparklaan
Startbijeenkomst ouders derdejaars leerlingen schooljaar 2018-2019
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Agenda van de avond
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• Wie zijn wij - kernwaarden

• Ubbo Emmius en Noorderpoort

• Hoe zijn we met de leerlingen begonnen?

• Communicatie

• Excursies

• De mentor is de spil

• In de klas, met de mentor
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Wie zijn wij

https://youtu.be/iRmPmdAmZqw
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Ubbo Emmius en Noorderpoort
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• Samen is meer!

• Schoolwacht

• Gezonde schoolplein

• Parkeren

• Doorlopende leer- en begeleidingslijn

• Doorlopende LOB-lijn

• Doorstroomprogramma



Het schooljaar openen
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Hoe zijn we met de leerlingen begonnen?
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Eerste week = kennismaken

• Met klasgenoten

• Met de klas (groepsdynamica)

• Met docenten

• Met afspraken

• Met werkwijze

Door middel van allerlei verschillende werkvormen

Werken aan gevoel van veiligheid!



Hoe bereikt de leerling zijn of haar doel

26-9-2018 17

https://youtu.be/BWkXnJA-EiE


Hoe bereikt de leerling zijn of haar doel
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Hoe bereikt de leerling zijn of haar doel
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Hoe bereikt de leerling zijn of haar doel
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Wat is eigenlijk het doel van de leerling?

Wat is het doel van ouders?

Wat is ons doel?

• Ontwikkelen en leren

• Leren kiezen (LOB)

• Goed voorbereid op de vervolgopleiding

• Grenzen verleggen

• Grenzen overschrijden 

• Diploma / toegang tot het mbo

• …..



Hoe bereikt de leerling zijn of haar doel

26-9-2018 21

Gelukkig zijn er mensen om je te helpen

• Ouder(s)/verzorger(s)

• Familie/Vrienden

• Klasgenoten

• Docenten

• Ondersteuningsteam

• Vertrouwenspersonen

• Mentor



Communicatie
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Communicatie
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• Direct contact met de mentor

• Mentorspreekavonden

• Magister

• Post via uw emailadres: e-mailmemo’s

• Brieven die mee naar huis gaan

• Oudernieuwsbrieven

• Website: www.ubboemmius.nl

• Voor leerlingen: UbboPortaal/Magister

• Voor ouder(s)/verzorger(s): website/Magister

• Leerlingenpanels, leerling enquête, ouder enquête

http://www.ubboemmius.nl/


Gebruik UbboPortaal/Magister voor leerlingen

26-9-2018 24



Inloggen UbboPortaal en Magister
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Voor leerlingen Gebruikersnaam Wachtwoord

UbboPortaal Leerlingnummer

@ubboemmius.net

Wachtwoord bekend voor 

leerlingen van 

nevenlocaties. Nieuwe 

leerlingen tijdelijk

wachtwoord. 

Wachtwoord kan 

aangepast worden met 

de knop “Wijzig 

wachtwoord”

Magister Leerlingnummer Zelfde als UbboPortaal



Gebruik Magister voor ouder(s)/verzorger(s)
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Inloggen Magister
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Voor ouder(s) / 

verzorger(s)

Gebruikersnaam Wachtwoord

www.

ubboemmius.nl

Geen inlog nodig

Magister Nieuwe inlog per 

brief

Nieuw

Vragen: 

spl@ubboemmius.nl



Gebruiken Website en Magister
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Website (in gebruik per 18/9) Magister

• Onderwijsaanbod

• Locatiegids

• Nieuws

• Jaarplanning

• Relevante informatie voor

ouder(s)/verzorger(s)

• Cijfers

• Aan- en afwezigheid

• Rooster

Op 1 oktober wordt het 

programma van toetsing en 

afsluiting (PTA) en het 

examenreglement gepubliceerd.

Voor leerlingen ook de

elektronische leer omgeving 

(ELO)



Facebook
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Ubbo Emmius Sportparklaan

@ubbosportparklaan



Facebook
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Ubbo Emmius Sportparklaan

@ubbosportparklaan



Verzuimroute ‘leerling in ontwikkeling’
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• Doel ‘Leerling in ontwikkeling’: continuïteit in de schoolgang van leerlingen

• Ouders krijgen brief met uitgebreide informatie over deze aanpak

• Samenwerken met externe partners

• Ongeoorloofd en geoorloofd verzuim

• Magister



Contact met externe partijen
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• Privacy

• Belang van de leerling

• Instanties o.a.

– Welstad, 

– Accare, 

– Centrum voor jeugd, gezin en veiligheid

– Verslavingszorg Noord Nederland

– Jeugdagenten



Jij en je gezondheid
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Excursies

26-9-2018 34

• Normandië

• Berlijn

• Tsjechië (survival/buitensport)

• Zeilen op de Waddenzee

• Stadskanaal

• Wintersport – Oostenrijk (in leerjaar 4)

Daarnaast hebben we een uitwisselingsprogramma met de 

Michaelschule, onze partnerschool in Papenburg

Voorlichting aan 

leerlingen op 18 

oktober 



Normandië (Frankrijk)
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Berlijn
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Stadskanaal
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Tsjechië
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Zeilen op de Waddenzee
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Wintersport - Oostenrijk

26-9-2018 64









Ouderraad
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Met de mentor naar de klas
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Dank voor uw aandacht en we hopen samen met u 

uw zoon of dochter een fijne schooltijd aan de 

Sportparklaan te kunnen bezorgen
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Actief volgen in Magister

U kunt in Magister als ouder(s)/verzorger(s) uw kind 

volgen als het gaat om:

• Absentieregistratie

• Cijferregistratie

• Lesrooster

Rekening houden met het twee keer 25 minuten 

registratie per les.

De inlogcode voor Magister ontvangt u opnieuw

Voor vragen kunt u mailen naar spl@ubboemmius.nl



Waar vind ik belangrijke informatie?

• UbboWijzer

• www.ubboemmius.nl

Op de website vindt u vanaf 1 oktober:

PTA 

Examenreglement

http://www.ubboemmius.nl/


Exameninformatie, nu al?

• Schoolexamen (SE) start nu

• Hierbij geldt het examenreglement



Schoolexamen

• Inhoud en regels staan beschreven in

Programma van Toetsing en Afsluiting  

(PTA)

• Examenreglement

• Resultaten en weging te vinden in 

Magister



Absent tijdens schoolexamen

• Bij ziekmelding en verleend verlof heeft 

een leerling recht op inhalen van het 

examen

• Bij ongeoorloofd absent (spijbelen) 

wordt het cijfer “1” genoteerd en heeft 

een leerling de eerste kans verspeeld



Examenonderdeel: stage

• De beroepsgerichte stages zijn onderdeel 

van het PTA

• 3e jaars stage in april 2019 (planning per 

afdeling)

• 4e jaars stage in 

september/november/december          

(planning per afdeling)



Examenvakken AVO

• Algemeen: Nederlands, Engels, rekenen

- Bij Z&W: biologie en wiskunde/maatschappijkunde

- Bij D&P: economie en biologie/wiskunde

- Bij BWI, PIE en M&T: wiskunde en natuur-scheikunde

- Bij E&O: economie en wiskunde

• Maatschappijleer telt mee als examenvak, maar wordt
zonder centraal eindexamen afgesloten

• LO/bewegingsonderwijs dient voldoende te zijn (kleding, 
blessures)

• Cultuur Kunstzinnige Vorming (CKV) dient in leerjaar 3 
met een voldoende te zijn afgerond



Overgangsregeling

In de regeling wordt gekeken naar:

• Behaalde cijfers (zak/slaag regeling, exclusief rekenen)

• Werkhouding, inzet en getoonde vaardigheden

• Afronding handelingsopdrachten en 
schoolexamenonderdelen

• De Cito-resultaten



Zak/slaag regeling
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Voor de overgang van klas 3 naar klas 4 wordt onder andere de zak/slaag regeling 

gebruikt:

• Nederlands minimaal afgerond een 5 op het rapport

• Je mag één vijf hebben met daarnaast allemaal zessen.

• Je mag twee vijven hebben met daarnaast minimaal één zeven (niet op LO)

• Je mag één vier hebben met daarnaast minimaal één zeven (niet op LO)

• Het gemiddelde resultaat van alle onderdelen voor de profielvakken en keuzevakken 

die in leerjaar 3 zijn behaald is tenminste een 6.



Administratieve handelingen
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• Stamkaart: NAW gegevens laten controleren, evt. wijzigen en stamkaart ondertekend 

weer innemen

• Wachtwoord Magister voor ouders uitdelen (brief)

• Brief PTA laten tekenen voor gezien

• Overeenkomst lockers



Dank voor uw aandacht en we hopen samen met u 

uw zoon of dochter een fijne schooltijd aan de 

Sportparklaan te kunnen bezorgen
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