
Ouderavond leerjaar 2

Van harte welkom
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Programma
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• Welkom

• Kort woord van de directeur mw. Buiter

• Informatie over determinatie

• Voorlichting keuzes volgend leerjaar
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Naar klas 3 basis/kader

 Er is sprake van maximaal drie tekortpunten op het 

eindrapport van klas 2. 

 Voor de te volgen examenvakken in klas 3 geldt dat:

- alle cijfers een 6 zijn of hoger of 

- er is één keer een 5 behaald en alle overige cijfers   
zijn een 6 of hoger of 

- er is twee keer een 5 behaald en tenminste één 
keer een 7 behaald. 
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Profielen op Ubbo Emmius

 Zorg en Welzijn 

 Dienstverlening & Producten met 2 
keuzeroutes:

* Theater D&P
* Sport D&P 
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Naar klas 3 GL/TL

 Gemengde leerweg (TL-niveau)

* Naast de theorievakken een beroepsgericht vak

 Theoretische leerweg

* Alleen theorievakken

 Bevordering

- Kernvakkenregel: er is sprake van maximaal één 

tekortpunt op de vakken Nederlands, Engels en  

wiskunde. 

- Er is sprake van maximaal drie tekortpunten. Het 

gemiddelde van alle cijfers is minimaal een 6.0. 
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Naar klas 3 Havo

 Bevordering

- Kernvakkenregel: er is sprake van maximaal één 

tekortpunt op de vakken Nederlands, Engels en  

wiskunde. 

- Er is sprake van maximaal drie tekortpunten. Het 

gemiddelde van alle cijfers is minimaal een 6.0. 
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Voorlopige determinatie

 17 april: 3e rapport 

* Tijdens mentorlessen: Talentenmap &     

voorlichting door decaan

* 16 maart adviezen vakdocenten zichtbaar

* 23 & 26 maart determinatiegesprekken  

(mentor – leerling – ouders)

Keuze vastleggen w.b.t. leerweg, profiel, 

avo-vakken, keuzemarktvak
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Definitieve determinatie

 Na de bevorderingsvergadering

* Mentor neemt contact op met de ouders als de 

keuze afwijkt van het determinatieformulier.

* Wijzigingen worden vastgelegd op een nieuw   

determinatieformulier.
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Belangrijke data op een rij
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• 27 t/m 31 januari LOB-week 

• 10 of 13 februari 1e ronde profieloriëntatie 

Snuffelen bij Z&W, SDP en TDP

• 25 februari Ouderavond beroepsgerichte vakken

• 3 maart 2e ronde profieloriëntatie

Verdiepen in 1 beroepsgericht vak

• 17 maart Meeloopdag Campus Winschoten

• 23 & 26 maart Determinatiegesprekken

Determinatieformulier invullen & 

ondertekenen

• 29 & 30 juni Overgangsvergaderingen & definitieve 

determinatie



Indeling lokalen
Voorlichting B/K

2A, 2B, 2C en 2D  blijven in de aula, 2E en 2F1 - 2F2 gaan met de mentor mee

2E – Mw. Venema Lokaal 13

2F1 en 2F2 – Dhr. Zegers Lokaal 17

<> WISSEL <>

Voorlichting GL/TL

2E, 2F1 terug naar de aula,  2F2  blijft bij mentor voor voorlichting Havo 3

2A t/m 2D gaan met de mentor mee

2A – Dhr. Wijchers Lokaal 12

2B – Mw. Grave Lokaal 14

2C – Mw. Bakker Lokaal 16

2D – Dhr. Hoekstra Lokaal 15
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Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

16-1-2020
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Centraal Examen

13

4 Theoretische vakken: Ne + En + ? + ?

+
1 Profielvak (= Beroepsgericht vak)

16-1-2020



Welke profielen in Winschoten?
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• Zorg & Welzijn

• Dienstverlening & Producten

• Bouwen, Wonen en Interieur

• Produceren, Installeren en Energie

• Mobiliteit en Transport

• Horeca, Bakkerij en Recreatie

• Economie en Ondernemen

• Groen



Profielen op Ubbo Emmius

 Zorg en Welzijn 

 Dienstverlening en Producten met 2 
keuzeroutes

* Theater D&P
* Sport D&P

1516-1-2020



Profielvak

16

• 4 profieldelen en 4 keuzevakken

• Werken aan “echte opdrachten”

• Zelfstandig (leren) werken - Samenwerken

• Cijfers verzamelen door vaardigheden te laten zien in de 

praktijk. Ook schriftelijke toetsen.

• 12 lesuren per week:

– 6 lesuren profieldelen (D&P of Z&W)

– 3 lesuren keuzevak 1 = gericht op profiel

– 3 lesuren keuzevak 2 = vrije keuze
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Keuzevakken, in totaal 4

17

• Twee keuzevakken afronden in klas 3 en twee in klas 4

• In klas 3 één verplicht "keuzevak":

– Sport (Sport-D&P) of

– Podium (Theater-D&P) of

– Keuken (Z&W)

• Via een keuzemarkt in maart dit schooljaar het andere vak 

kiezen,

– bijvoorbeeld

• Evenementen organiseren,

• Geüniformeerde dienstverlening

• EHBO

• Uiterlijke verzorging

• En meer....

16-1-2020



Zorg & Welzijn
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• Centraal Examen Zorg & Welzijn: Praktijk en 
computervaardigheden

• over 4 profieldelen

– Mens en gezondheid

– Mens en omgeving

– Mens en activiteit

– Mens en zorg

• Schoolexamen in 4 keuzevakken

• Keuken + 3 vrij te kiezen

• Ook Examen in: Ne, Eng, bio

• Daarbij wiskunde of aardrijkskunde

• en nog ma, CKV

16-1-2020

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-1-Mens-en-gezondheid.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-2-Mens-en-omgeving.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-3-Mens-en-activiteit.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-4-Mens-en-zorg.pdf
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Zorg & Welzijn



Theater D&P 

Sport D&P
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• Centraal Examen D&P -> Praktijk en veel 

computervaardigheden!

• over 4 profieldelen

– Organiseren van een activiteit

– Presenteren, promoten en verkopen

– Product maken en verbeteren (=Techniek!)

– Multimediale producten maken

• Schoolexamen in 4 keuzevakken

• Sport óf Podium + 3 vrij te kiezen

• Ook Examen in: Ne, Eng

• Daarbij 2 kiezen uit: wiskunde, biologie, economie

• en nog ma, CKV

16-1-2020

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/06/Module-1-Organiseren-van-een-activiteit.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/06/Module-2-Presenteren-promoten-en-verkopen.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/06/Module-3-Product-maken-en-verbeteren.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2013/06/Module-4-Multimediale-producten-maken.pdf


Sport en Theater als middel!
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• Sport en Theater zijn middel, niet doel!

• Géén opleiding tot topsporter of artiest

• Vaardigheden die belangrijk zijn voor examen en voor 
MBO

• Gebruik maken van interesses van leerlingen

• Breed ingerichte opleiding met een werkwijze die erg goed 
voorbereid op MBO – Projectmatig werken

16-1-2020



2216-1-2020

Sport D&P
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Theater D&P 



Profielen op Campus

24

 Bouwen, Wonen en Interieur

 Produceren, Installeren en Energie

Mobiliteit en Transport

 Horeca, Bakkerij en Recreatie

 Economie en Ondernemen

 Groen

21 januari Open Huis op onze school. Er zijn stands van Campus 

aanwezig op onze locatie voor informatie.

24 januari Open Huis op Campus.

16-1-2020



Activiteiten voor informatie en 

kennismaking 

25

• De mentor besteedt in de mentorlessen veel aandacht aan het 

keuzetraject

• 21 januari: Open Huis op Ubbo Emmius, met informatie over alle profielen van 

Ubbo Emmius én van Campus

• 24 januari: Open Huis op Campus, met informatie over alle profielen van Ubbo 

Emmius én van Campus

• 10 of 13 februari: Profieloriëntatie Ubbo Emmius: kennismaken met de 

profielen

• 25 februari: Profielouderavond: inhoudelijke uitleg over de profielen van Ubbo 

Emmius

• 3 maart: Dagdeel les volgen in een profiel naar keuze op Ubbo Emmius

• 17 maart: Dagdeel les volgen in een profiel naar keuze op Campus

• 17 maart: Profielouderavond: inhoudelijke uitleg over de profielen van Campus

16-1-2020



Aanmelding leerjaar 3
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• 23 en 26 maart keuzegesprekken met mentor:

– Determinatieformulier Ubbo Emmius

of 

– aanmeldformulier Campus wordt dan ingevuld en 

ondertekend



Doorstroom naar techniekopleiding

27

• Let op:

• Wil uw kind (misschien) doorstromen naar een 

techniekopleiding op het MBO?

• wiskunde behouden in klas 3 en 4!

16-1-2020



VRAGEN?
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Bedankt voor uw aandacht!

16-1-2020



Indeling lokalen
Voorlichting B/K

2A, 2B, 2C en 2D  blijven in de aula, 2E en 2F1 - 2F2 gaan met de mentor mee

2E – Mw. Venema Lokaal 13

2F1 en 2F2 – Dhr. Zegers Lokaal 17

<> WISSEL <>

Voorlichting GL/TL

2E, 2F1 terug naar de aula,  2F2  blijft bij mentor voor voorlichting Havo 3

2A t/m 2D gaan met de mentor mee

2A – Dhr. Wijchers Lokaal 12

2B – Mw. Grave Lokaal 14

2C – Mw. Bakker Lokaal 16

2D – Dhr. Hoekstra Lokaal 15
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De Theoretische Leerweg

16-1-2020
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De Gemengde Leerweg



De Theoretische Leerweg
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• Breed vakkenpakket in klas 3 -> Alle richtingen blijven open

• 1 keuze maken uit:

– Geschiedenis

– Aardrijkskunde

– Tekenen

• Examenpakket kiezen eind klas 3

• Examen in 6 of 7 theoretische vakken

• Doorstroom naar MBO niveau 4 of naar Havo 4

16-1-2020



De Gemengde Leerweg
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Theoretische Leerweg, 

maar:

1 Praktisch Profielvak ipv 1 theorievak

16-1-2020



De Gemengde Leerweg
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• Zelfde theoretische vakken als de TL, evenveel 
uren, zelfde examens, vaak zelfs zelfde klas

• Ook in klas 3 nog breed vakkenpakket, Gs of Ak of Te 
kiezen, examenpakket kiezen eind klas 3, doorstroom 
naar MBO4 of Havo 4

• Verschil:

• Géén natuurkunde

• Duits niet verplicht, maar kan gekozen worden als extra vak

• 1 Profielvak: 

• Zorg & Welzijn óf

• Sport D&P

• Theater D&P

• Examen in 5 of 6 theorievakken én 1 profielvak

16-1-2020



Voor wie?
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TL leerlingen die:

• Graag óók praktisch bezig willen zijn

• Sport, theater óf zorg leuk vinden

• Leuk vinden om met en vóór anderen te werken

• Leuk vinden om met de computer te werken

• Door willen stromen naar een MBO-opleiding

– (Havo blijft wel mogelijk -> advies: geschiedenis kiezen)

16-1-2020



Profielvak
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• Werken aan “echte opdrachten”

– van opdrachtgevers binnen of buiten de school

– op simulatiewerkplekken

• Zelfstandig (leren) werken – Samenwerken

• Cijfers verzamelen door vaardigheden te laten zien in de 

praktijk. Ook schriftelijke toetsen.

• 6 lesuren per week:

– 3 lesuren profieldelen (D&P of Z&W)

– 3 lesuren keuzevak

16-1-2020



Keuzevak, in totaal 2
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• Eén keuzevak afronden in klas 3 en één in klas 4

• In klas 3 één verplicht "keuzevak":

– Sport (Sport-D&P) of

– Podium (Theater-D&P) of

– Keuken (Z&W)

• Eind klas 3 het andere keuzevak kiezen, bijv.

• Evenementen organiseren,

• Geuniformeerde dienstverlening

• EHBO

• Uiterlijke verzorging

• Ondernemen

• Presentatie & Styling

• En meer....

16-1-2020



Zorg & Welzijn
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• Centraal Examen Zorg & Welzijn: Praktijk en veel 
computervaardigheden

• over 2 profieldelen:
– Mens en activiteit

– Mens en zorg

• Schoolexamen in 2 keuzevakken

• Ook Examen in: Ne, Eng, bio 

• Daarbij 2 vakken naar keuze

• en nog ma, CKV

16-1-2020

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-3-Mens-en-activiteit.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-4-Mens-en-zorg.pdf
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Zorg & Welzijn



Sport D&P 

Theater D&P 
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• Centraal Examen D&P -> Veel computervaardigheden!

• over 2 profieldelen:

– Organiseren van een activiteit

– Multimediale producten maken

• Schoolexamen in 2 keuzevakken

• Sport óf Theater + 1 vrij te kiezen

• Ook Examen in: Ne, Eng

• 2 vakken kiezen uit: wiskunde, biologie, economie

• Daarbij nog één vak naar keuze

• en nog Ma, CKV

16-1-2020

http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-3-Mens-en-activiteit.pdf
http://vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/08/Module-4-Mens-en-zorg.pdf


Sport en Theater als middel!
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• Sport en Theater zijn middel, niet doel!

• Géén opleiding tot topsporter of artiest

• Vaardigheden die belangrijk zijn voor examen en voor 
MBO

• Gebruik maken van interesses van leerlingen

• Breed ingerichte opleiding met een werkwijze die erg goed 
voorbereid op MBO – Projectmatig werken

16-1-2020
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Sport D&P
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Theater D&P 



Activiteiten voor informatie en 

kennismaking 
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• De mentor besteedt in de mentorlessen veel aandacht aan 

het keuzetraject

• 10 of 13 februari: Profieloriëntatie: kennismaken met onze 

profielen

• 25 februari: Profielouderavond: inhoudelijke uitleg over de 

profielen

• 3 maart: Dagdeel les volgen in een profiel naar keuze

16-1-2020



VRAGEN?
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Bedankt voor uw aandacht!

16-1-2020


