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Opening
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Thema: Samen

https://vimeo.com/16392519
https://vimeo.com/16392519


Programma
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• Opening
• Onze kernwaarden
• Veilig op internet
• Bevorderingsnormen
• Communicatie
• Ouderraad
• PSO
• Mentordeel



Kernwaarden
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• Iedereen is waardevol
Ongeacht je niveau, afkomst, ondersteuningsbehoefte.

• Wij zijn actief
We hebben heldere regels en procedures.

• Wij verbinden
Samenwerking met ouders vinden we belangrijk. 

• Wij willen groeien
Daarom leren we dagelijks van elkaar en met elkaar.



Jeugdagent dhr. vd Land
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 Gebruik van de telefoon en sociale media
 Wat zijn de risico’s en wat kunt u als ouders hierin zelf doen?



PSO klas 1
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 1 uur per week
 Gericht op competenties plannen, ontwikkelen, 

samenwerken, zelfstandig werken. 
 Onderzoeken welke kwaliteiten de leerling heeft en waar 

interesse en desinteresse ligt op het gebied van beroepen 
(LOB)

 Voorbereiden op klas 2 -> sectorkeuze
 Computervaardigheden (ICT, Office 365)
 Oriëntatiemoment op de bovenbouw (Sportparklaan)



PSO klas 1
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Eind klas 1 kiezen onze leerlingen een sector. 
 Mens & Dienstverlening en 
 Natuur & Techniek 

In klas 2: 
 6 uur PSO binnen de gekozen sector.
 1 theorievak, passend bij het gekozen profiel.



PSO
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De website waarnaa Dhr. Oosterhof deze avond verwees:

https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/

https://nieuwvmbo.nl/bovenbouw/


Bevorderingsnormen
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Een leerling is bevorderd  van klas 1 naar 2 in geval van:
• voldoendes op alle vakken.
• één tekortpunt en verder voldoendes op alle vakken.

• Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag 
maximaal één tekortpunt worden behaald.

• In geval van twee tekortpunten (niet allebei voor Nederlands, 
Engels en wiskunde) wordt de leerling besproken. 

• In geval van twee tekortpunten voor de kernvakken of in geval 
van drie tekortpunten of meer is de leerling afgewezen.



Bevorderingsnormen
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• Een 5 voor Nederlands met verder voldoendes: over
• Een 5 voor Nederlands en een 5 voor aardrijkskunde: 

bespreken
• Een 5 voor Nederlands en een 5 voor Engels: niet over
• Een 4 voor wiskunde: niet over
• Een 5 voor wiskunde en een 5 voor geschiedenis: bespreken
• Een 4 voor geschiedenis: bespreken



Communicatie
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• Wekelijkse ouderbrief per e-mail (digitaal)
• Mentor: eerste aanspreekpunt
• Coördinatoren: 

BB: meneer Leinenga
KT: mevrouw Gremmer
havo-vwo: mevrouw Sybesma

• Bellen of e-mailen



Ouderraad
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Ouderraad
– Klankbordgroep (2 richtingen)



Vervolg door de mentor
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• Klas M1A (MLO): Lokaal M19
• Klas M1B (MDM): Lokaal M04
• Klas M1C (PTL): Lokaal M21
• Klas M1D (WSH): Lokaal M03
• Klas M1E (DKV): Lokaal M12
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