
Informatieavond 4-vwo 2022-2023



Even voorstellen

Jonne Haspels, docent en teamleider 4-vwo

Te vinden in kamer 054 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Contact via de mail: j.haspels@alkwin.nl

Nadia-V Miroux, afdelingsleider 456-vwo en examensecretaris

Wie? Wat? Waar? 4-vwo in de jaarlaag-classroom

mailto:j.haspels@alkwin.nl


➢ Mentor: eerste aanspreekpunt

➢ Afdelingsleider (Jonne Haspels/Nadia Miroux, kamer 054):

○ bijzondere situaties

○ rooster/vakkenpakket

○ disciplinaire maatregelen

○ klachten schoolzaken

➢ Decaan (Pieter Kwantes, kamer 008): loopbaan- en 

oriëntatiebegeleiding (LOB)

Wie wat waar schoolbreed



➢ Teamcoördinator (Jonne Haspels, kamer 054): AKL

➢ Verzuim (lokaal 117)

○ ziekmeldingen

○ verlofverzoeken: richtlijnen leerplicht

○ ongeoorloofde absenties

○ contact leerplichtambtenaar

Wie wat waar schoolbreed



➢ Zorgcoördinator (Ida Struiksma, kamer 108):

○ counselors 

○ trajectvoorziening

○ remedial teaching 

○ schoolmaatschappelijk werk

Wie wat waar schoolbreed



- Leerling

- Ouders

- School

                                                                            

 

Pedagogische driehoek



➢ Ontwikkelen tot eigenaar van eigen leerproces

○ Leiding tijdens driehoeksgesprekken

○ (zelf)Reflectie

➢ Balans zoeken tussen school en privé

Driehoek: leerling



➢ Belangstelling tonen

➢ ‘Op gepaste afstand’, dus vooral eerst zelf laten regelen

➢ Rekening houden met school

○ lestijden

○ toetsweken, tweede tijdvak etc.

Driehoek: ouders



➢ Betrokkenheid

➢ Professionele begeleiding van uw kind

○ Vakinhoudelijk

○ Pedagogisch

➢ Duidelijke communicatie

Driehoek: school



De bovenbouw

- Mentor voor 3 jaren
- Stamklas, mentorklas en clusters → rooster
- Algemeen Vormende Activiteiten (AVA)
- Toetsweken en tweede tijdvak
- Opbouw examendossier
- Programma van toetsing en afsluiting (PTA)
- Examenreglement
- Nieuwe vakken: CKV, ADWI, LOB, Filosofie, Maatschappijleer



Uw aandacht voor…



Feitjes 4-vwo 2022-2023

129 leerlingen
5 klassen
8 mentoren
44 docenten
C&M 10 (8%)
E&M 42 (32%)
N&G 49 (38%)
N&T 29 (22%)
4 Gymnasiasten



Mentorendeel

❖ PTA en Examenreglement

Marjolein Veldhoven (VEM) 033 Joke Osinga (OSJ): 131

Inge Evers (EVI): 034 Elvira Thesing (THE): 132

Melanie Ciuraj (CIM): 036 Brenda van de Velde (VEB): 134

Jonne Haspels (HAJ): 036 Kitty Oordijk (OOK): 136


