
Donderdag 13 oktober 2022
Informatieavond ouders/verzorgers 
Leerjaar 3Vwo
19.15 - 20.30 uur
Afdelingsleider 2/3V
Tonny Hendriks



Kennismaken
Mentoren
3V1 Ewoud (WOE) en Shirley (PBS) lokaal 036 
3V2 (Lars GOL) en Vincent (MOV) lokaal 106
3V3 Lily (BOL) en Jeroen (HAM)  lokaal 157
3V4 Nadia (OCN) en Rutger (VOR) lokaal 109
3V5 Jet (VEJ) lokaal 017

 Afdelingsleider Tonny Hendriks 
Teamcoördinator Shirley Pietersen Bos



Laatste jaar onderbouw: en nu? 
 
School is bekend, eindexamen ver weg, tja en dan? 
Gebrek aan (intrinsieke) motivatie , keuzes maken, toekomst nog niet 
helder voor de geest

Corona tijd met alle gevolgen van dien, sociale interactie ingewikkeld, 
vrijheden, nut en noodzaak. Extremen zichtbaar: loverboys

Toch belangrijk brugjaar tussen onderbouw en bovenbouw en daarmee 
toekomst.

● Cursusdag Medilex 17 september: Motivatie: George Smits mediator/psycholoog:



Opbouw schooljaar in 4 delen
● toetsweken

● onderwijskundig concept 
aan ten grondslag

● lesuitval tegen gaan

● ontwikkeltijd vanuit CAO 



Opbouw per periode
● voorbereiding op toetsweek (AKL 4 weken)

○ toetsweek (PTO)
■ inhaaltoets/herkansing 

p. 2 en 3 op di 2 wk na tw
● feedback vakdocenten 

(vergadering of leerlingbespreking.nl)
○ driehoeksgesprekken

● voorbereiding op toetsweek (AKL 4 weken)
○ toetsweek (PTO)  etc



● Factoren die rol spelen in succesvol leven:IQ ? 
EQ ? Lot/toeval/omstandigheden/karma/……. ?

● Puberbrein nog niet volgroeid: met name de 
prefrontale cortex

● De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve 
en emotionele functies als beslissingen nemen, 
plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing. 

● inzetten van de executieve vaardigheden 
in het team 2/3V 

● voorbereiding profielkeuze: wie nog 
werkzaam in beroep van opleiding?



● Methode Tumult in mentorlessen en thuis    
● Profielkeuze :Ouderavond  januari o.l.v. decaan 
● Profieldag & Bedrijfsbezoeken   
● Toetsweek vanaf 23-27 januari
● Voorlopige profielkeuze februari
● Adviezen vakdocenten maart : vergaderingen 

maart
● Profiel-adviezen bespreken  
● Definitieve profielkeuze ondertekenen in Zermelo  
● AVA punten

Profielkeuzeprocedure



Tot slot
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en een fijne avond!

3V1 Ewoud (WOE) en Shirley (PBS) lokaal 036 
3V2 (Lars GOL) en Vincent (MOV) lokaal 106
3V3 Lily (BOL) en Jeroen (HAM)  lokaal 157
3V4 Nadia (OCN) en Rutger (VOR) lokaal 109
3V5 Jet (VEJ) lokaal 017


