
Welkom op de Sportparklaan
Startbijeenkomst ouders derdejaars leerlingen 
schooljaar 2019-2020
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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



Wie zijn wij
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Onze visie op:

• De leerling

• Het onderwijs

• Het vervolg



Wie zijn wij
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De leerling

• Maatwerk
• Keuzes leren maken binnen kaders (vrijheid in gebondenheid)
• Ieder mens is uniek
• Maar ook; je maakt deel uit van de maatschappij en school is de 

maatschappij. Daarbij heb je ook rekening te houden met anderen 
en is de groep soms ook even belangrijker dan het individu.



Wie zijn wij
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Het onderwijs

• Iedereen kan leren
• Veilige omgeving 
• Grenzen verleggen, het beste uit jezelf halen
• Fouten maken mag
• Samenwerken
• Uitdaging
• Buitenschools leren (stages, excursies)



Wie zijn wij
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Het vervolg

• Diploma
• Voorbereiden op vervolgonderwijs
• Voorbereiden op deelname aan de maatschappij
• Leren keuzes maken (Loopbaanoriëntatie- en begeleiding, 

LOB)



Wie zijn wij - Kernwaarden
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We willen groeien



Wie zijn wij - Kernwaarden
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We verbinden



Wie zijn wij - Kernwaarden
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Iedereen is
waardevol



Wie zijn wij - Kernwaarden
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We zijn actief
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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



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
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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 vervolg-

opleiding
• Grenzen verleggen
• Grenzen overschrijden 
• Diploma / toegang tot het mbo
• …..



Hoe bereikt de leerling zijn of haar doel
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Gelukkig zijn er mensen om je te helpen

• Ouder(s)/verzorger(s)
• Familie/Vrienden
• Klasgenoten
• Docenten
• Ondersteuningsteam
• Vertrouwenspersonen
• Mentor



Communicatie
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Inloggen UbboPortaal en Magister
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Gebruiken Website en Magister
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Facebook
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Ubbo Emmius Sportparklaan

@ubbosportparklaan



WhatsApp
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• Communicatie via WhatsApp



Verzuim
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• Te laat komen
• Ongeoorloofd verzuim = spijbelen
• Geoorloofd verzuim:

– Ziek
– Dokters/tandartsbezoek
– Verlof



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



Excursies
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• Normandië
• Berlijn
• Tsjechië (survival/buitensport)
• Zeilen op de Waddenzee
• Excursie zonder overnachting

Daarnaast hebben we een uitwisselingsprogramma met de 
Michaelschule, onze partnerschool in Papenburg

Voorlichting aan 
leerlingen is 

geweest.



Ouderraad
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• We willen als school goed werk leveren. Daarvoor hebben we natuurlijk 
regelmatig contact met leerlingen en ouders over zaken zoals cijfers. Dat 
gebeurt meestal door de mentor. Daarnaast willen we ook graag met 
ouders overleggen over zaken als beleid en organisatie. Dat doen we in 
de ouderraad.
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Bedankt voor uw aandacht!
We hopen, samen met u, uw zoon of dochter een fijne 
schooltijd aan de Sportparklaan te bezorgen 
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