
Informatieavond

3 havo

Steven Koelewijn

• Afdelingsleider havo

• Docent Biologie



Programma

Welkom in 3 havo

Steven Koelewijn

LOB & profielkeuze

Wouter Keizer, decaan & jaarcoördinator 3 havo

Kennismaken met de mentor



Doel van de avond

 Kennismaken met de afdeling havo en de mentoren

 Informatie over het 3 havo jaar 

 Samenwerking bevorderen 



(3) havo team

 Steven Koelewijn afdelingsleider havo & 

docent biologie

 Wouter Keizer jaarcoördinator 3 havo & decaan 

 5 mentoren Marc van Haastregt, Otto 

Pannevis, Anja Dirks, Emma 

Smeets en Ton Beckers

 Marco de Vries afdelingsassistent



Afgelopen weken

 Eerste week: kennismaken met de mentor en de 

introductie.

 3 havo klassen zijn klein dit jaar! 

 Roosters zijn mooi gesloten en de leerlingen zijn om 

15.00 uur klaar.



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 en de 
inlogcode niet delen met uw kind.

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

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

 Aanvraag voor kort verlof kan niet digitaal en moeten met 
verlofbriefje.



Belangrijk en / of nieuw in 3 havo

• In de reis- en cultuurweek een leuk 3H project samen 

met  met 3VT leerlingen. Thema: mensenrechten

• Uw zoon / dochter mee naar de tafeltjesavond.

• Cijferbeleid klas 3 havo gelijk aan klas 4 havo. 

Voortschrijdend gemiddelde!

• Meer aandacht voor proces en vaardigheden naast 

cijfers



proces en vaardigheden belangrijk

• Naast cijfers voor toetsen en opdrachten ook 

beoordeling voor ‘studiehouding’ op rapport. 

(schaal van 1-5). 

• Onder de drie is signaal voor leerling, mentor en 

ouders.

• Plan van aanpak van de leerling centraal in 

gesprekken met school. 



Op weg naar een havo diploma

• Succes = inzet x doorzettingsvermogen x talent

• Lesvoorbereiding thuis hoort bij inzet!

• Weinig talent  andere manier van aanpak / 

strategie voor die leerling

• Taalvaardigheid zoals begrijpend lezen en 

woordenschat is heel belangrijk

U kunt helpen!



Samen werken aan zelfstandigheid

Communicatie



Samen werken aan zelfstandigheid

 Korte lijnen school – ouders – leerling.

 Versterkt de ontwikkeling / het leren / de 

werkhouding van de leerling.

 Voorkomen / tijdig signaleren van problemen.



Optimale communicatie

 E-mailadressen en telefoonnummers graag up to

date houden. 

 Korte lijnen; mentor kan contact opnemen ook 

m.b.t de absentie. 

 Klankbord groep ouders, wie doet er mee?

Opgeven bij mentor of mailtje naar klw@alfrink.nl

mailto:klw@alfrink.nl




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

20 februari Info avond over profielkeuze

22 februari Invullen voorlopig keuzeformulier

feb-apr Individuele gesprekken met decaan

19 april Inleveren keuzeformulier

mei-jun Vervolggesprekken


