
Ouderavond 

3 vwo

Welkom



Utagawa Hiroshige, Onverwachte avondbui op de brug bij Atake, 1857 Vincent van Gogh, Brug in de regen (naar Hiroshige), 1887



Programma

3 vwo: Martine Devilee, afdelingsleider

Kiezen in 3 vwo: Wouter Keizer, decaan

Ruud Pijper, jaarcoördinator 

Kennismaken met de mentor



Kiezen

Vindt u het moeilijk om keuzes te maken?



Vraag:

U kunt kiezen tussen koffie of thee  

OF  

U kunt kiezen tussen koffie en thee ?



Klas 3

Keuzes maken

Meer gericht op zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid

Van kennis naar inzicht

Omgaan met elkaar en samenwerken



Introductie Noord AA





Klas 3

Hard werken, vwo-niveau behouden

Enthousiasme

Activiteiten



Cijfers, absentie, huiswerk

Leerlingen en ouders toegang tot Magister

Cijfers, absentie en huiswerk



Toetsen en overgangsnorm 

Toetsmomentrooster

RTTI

10-minutengesprekken

Overgangsnorm



Nieuw – de digitale ziekmelding
 Vanaf begin schooljaar vragen we ouders om leerlingen digitaal ziek te melden (brief di 

28 aug)

 Handig / makkelijk voor de ouders maar ook voor school

 Belangrijk: melding moet tussen 7.30 en 8.15 uur

 De code niet delen met uw kind

 Vanaf 1 oktober wordt er een automatisch bericht (e-mail) gestuurd als de leerling 
ongeoorloofd absent is

 Leerling ziek naar huis: moet langs jaarcoordinator, afdelingsleider of afdelingsassistent. 
Wij informeren ouders via telefoontje of mail

 Aanvraag kort verlof kan niet digitaal en moet met verlofbriefje





Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Profielkeuze in klas 3

Keuzebegeleiding door mentor en decaan

Belangrijke data



Profielkeuze

CM: Cultuur en Maatschappij

EM: Economie en Maatschappij

NG: Natuur en Gezondheid

NT: Natuur en Techniek



Keuzebegeleiding

• Tijdens decaanlessen:
Informatie over vakken, profielen, 
vervolgopleidingen en profielkeuzetest.
Aandacht voor vragen als: wat zijn mijn sterke 
en zwakke kanten, wat wil ik, wat kan ik?

• Tijdens individuele gesprekken met de mentor:
Verder aan de slag met de vragen wat zijn mijn 
sterke en zwakke kanten, wat wil ik, wat kan ik?



Alfrink.dedecaan.net

Belangrijke onderdelen van alfrink.dedecaan.net

• Links

• Vooropleidingseisen

• Profielkeuze

• Keuzekenners

• Keuzeweb (de methode)



Belangrijke data

sept-jan LOB lessen

januari Kieswijzer

februari Vakdocenten geven adviezen

19 februari Info avond over profielkeuze

22 februari Invullen voorlopig keuzeformulier

feb-apr Individuele gesprekken met decaan

19 april Inleveren keuzeformulier

mei-jun Vervolggesprekken





Jaar coördinaat

• Dagelijkse gang van zaken

• Aanwezigheid

• Ondersteuning mentoren



Kennismaken met de mentor

3VA Peter Riep RIE 111

3VB Dorothé van Heck HEC 112

3VC Ralph van der Velde VEL 118

3VD Leon de Haan HNL 119


