
Ouderavond 2019

1



Opening
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Thema: Samen

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


Programma
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• Opening
• Bevorderingsnormen
• PSO
• Mentordeel



Bevorderingsnormen
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Een leerling is bevorderd indien hij/zij aan onderstaande normen voldoet:
• Er is sprake van maximaal drie tekortpunten op het eindrapport van klas 2.
• Voor de te volgen examenvakken in klas 3 bb en 3kb geldt dat:

- alle cijfers een 6 zijn of hoger of
- er is 1 x een 5 behaald en alle overige cijfers zijn een 6 of hoger of
- er is 2 x een 5 behaald en tenminste 1x een 7 behaald.

Een leerling is een bespreek-leerling wanneer hij/zij aan onderstaand voldoet:
• Er is sprake van meer dan drie tekortpunten, maar voor de te volgen examenvakken 

in klas 3 bb en 3kb is maximaal 2 x een 5 behaald en tenminste 1x een 7 behaald.

Een leerling wordt afgewezen indien:
• In alle gevallen waarin de leerling niet aan bovenstaande voldoet.
Indien de leerling is afgewezen brengt de bevorderingsvergadering advies 
uit of de leerling de schoolloopbaan op een schooltype met een lager niveau mag 
voortzetten.



PSO klas 2
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Praktische Sector Oriëntatie
 Voorbereiding op de bovenbouw (kennismaking, werkwijze, etc.)
 Voorbereiding op de toekomst (beroepenvelden)
 Ontdekken waar interesses liggen
 Ontdekken wat bij je past, maar ook wat niet bij je past
 Oriëntatiemomenten bovenbouw



PSO klas 2
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 Opgedeeld in twee sectoren: 
 Mens & Dienstverlening  Zorg & Welzijn, Dienstverlening en 

Producten, Economie en Ondernemen
 Natuur & Techniek Mobiliteit en Transport, Bouwen Wonen en 

Interieur, Produceren Installeren en Energie
 Carrousel 
 Praktische projecten 
 Competenties staan centraal
 Programma in overleg met de bovenbouw, daardoor:

- Directe doorlopende leerlijn 
- Goed beeld van de manier van werken in de bovenbouw.

• Docenten werkend in de bovenbouw



Mens & Dienstverlening
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Mens & Dienstverlening
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Carrousel langs verschillende profielen. Halverwege het schooljaar 
maken de leerlingen een keuze.

 Mevr. Pots: Zorg en Welzijn 
 Verschillende vormen van verzorging, EHBO, koken, wassen

 Mevr. Kalsbeek: Economie en Ondernemen 
 Werken met ICT, werken met office programma’s, werken met een 

digitale lesmethode, economie
 Mevr. Timmer: Dienstverlening en Producten 

 Werken met ICT, presenteren en organiseren, creatieve 
invalshoek

 Theorievak: Economie (1u)



Natuur & techniek
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Natuur & Techniek
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 Roulatieschema langs de verschillende profielen.

 Lessen vinden plaats op Maarsdreef (3u) en de Sportparklaan (3u).

 Theoriegedeelte op Maarsdreef  nodig voor de opdrachten op de 
Sportparklaan. 

 Door intensieve samenwerking sluit het 2e leerjaar goed aan op het 3e

leerjaar.

 Theorievak: Natuurkunde (1u)



Profielvakken
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Vervolg door de mentor
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• Klas M2A (WIB): Lokaal M16 
• Klas M2B (PTL): Lokaal M05
• Klas M2CD (HVM): Lokaal M17
• Klas M2E (BLJ): Lokaal M20
• Klas M2F (DKT): Lokaal M08
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