
Ouderavond 

6 vwo

Welkom



Programma

6 vwo: Martine Devilee, afdelingsleider

Decanaat: Albert Wisgerhof

Jaarcoördinaat: Natasja Smet

Kennismaken met de mentor



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





Boris Petrovsky,The Army of Luck or the pursuit of happiness



Het jaar

• Spannend

• Voorbereiding

• Zenuwachtig over de resultaten

• Het kan tegen zitten

• Samenwerken

• Concentratie en motivatie

• Verbondenheid en saamhorigheid

• Keuze vervolgstudie

• Diploma

• Geweldig



6 vwo

Zelfstandigheid

Hard leren

Compensatiepunten halen



6 vwo

Zak- Slaagregeling: 

Exameneisen bij het CE -> gemiddeld een 5.5

Kernvakkenregeling

…….een studie lijkt soms heel ver weg



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



6vwo

Een goede voorbereiding is de basis voor 

succes en vertrouwen!





De Volkskrant van 14/08/18



Er valt heel veel te kiezen



Filters aanzetten maakt het overzichtelijker



Studiekeuze 123, info opleiding en doorstroom



Studiekeuze 123 en tevredenheid



Studiekeuze 123, baankansen



Na je bachelor



Het laatste jaar

Een vervolgopleiding kiezen

 laatste check

Aanmelden



LOB in 4, 5 en 6 vwo

1. Oriënteren (4v) 20 uur sectoren

2. Verkennen (5v) 20 uur top 3

3. Verdiepen (5v) 20 uur voorlopige keuze

4. Beslissen (6v) 20 uur laatste check/aanmelden



1. Oriënteren

• HBO/WO-informatiemarkt 

Woensdag 22 november Oranje Nassau   
College



2. Verkennen

• Open dagen

• Presentaties  Hoger Onderwijs  31 januari 2019 op 
het Alfrink College



3 / 4 Verdiepen en beslissen

• Meelopen afspraak maken

• Proefstuderen zie websites voor info

• Pre-University Classes  (Universiteit Leiden)



DeDecaan.net



DeDecaan.net







Speciale opleidingen / alternatieven

• University College (er is veel keus: Utrecht / Leiden / 

Maastricht / Amsterdam / Middelburg

• Een jaar buitenland



Aanmelden

• Vanaf 1 oktober, maar voor 1 mei . Daarna volgt de studiekeuzecheck, 

DEELNAME IS VERPLICHT !! 

• Loting is afgeschaft, en de 8 gemiddeld voor toelating ook.

• Decentrale selectie (voor 15/1 aanmelden). Je kunt je voor 2 decentrale 

selecties aanmelden, maar …. geen 2 x  Geneeskunde,  of  2x 

tandheelkunde, of 2x Fysiotherapie, of 2x mondzorgkunde.

• Selectieperiode tussen 15 januari en 14 april.

• Definitieve ranklijst op 14 april naar studielink, 15 april zichtbaar voor 

de kandidaat.

• Bewijs van toelating moet binnen 2 weken geaccepteerd worden.

• Opleidingen met eigen selectie



• Basisbeurs is verdwenen. Er is voor iedereen 

recht op:  lening, reisproduct en 

collegegeldkrediet.

• Inkomens tot ongeveer 48000 euro houden 

recht op aanvullende beurs (gift bij afstuderen 

binnen 10 jaar). Hoe dichter bij de 48000, hoe 

minder je krijgt.

• Studenten  betalen het geleende bedrag in 35 

jaar terug (met rente)

Infomatieavond 6vwo





Jaar coördinaat

• Dagelijkse gang van zaken

• Aanwezigheid

• Ondersteuning mentoren



Kennismaken met de mentor

Linda Ballijns BAL 111

Ewa ter Borg BOR   112

Mirjam van den Berg BER 113

Jacqueline Kadri KAD 117

Jan van Lier LIE 118

Pim Schoenmaker SCH 119


