INFORMATIE-AVOND
3 mavo
11 september 2018

WIE ZIJN WIJ?

• Charlotte Westerman: teamleider mavo-234

Mentoren:
• Mentor Ma3A: Mevrouw Idema (B110)
• Mentor Ma3B: Mevrouw Regtop (B111)
• Mentor Ma3C: Mevrouw Elderhuis (B113)
• Mentor Ma3D: Meneer Seinen (B116)

NIEUW DIT JAAR:
Ouderportaal
(te vinden via de site: hondsrugcollege.nl/ouders/ziek-en-beter-melden)

3 LEERWEGEN IN HET VMBO
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo
Mavo Theoretische Leerweg: Examen in 6 theorievakken (of 7)
Bij deze leerweg krijg je het TL-diploma. Daarmee heb je de mogelijkheid om
naar Havo te gaan (bij 6,8 cijfergemiddelde) of stroom je door naar niveau 3 / 4 in
het MBO (hoogste niveau).
Mavo Gemengde Leerweg: Examen in 5 theorievakken + 1 praktijkvak
Bij deze leerweg krijg je het GL-diploma. Daarmee ga je door naar niveau 3 / 4
van het MBO (hoogste niveau).

4 PROFIELEN

(WAARVAN WIJ ER 3 AANBIEDEN)

• Profiel Techniek

• Profiel Economie

• Hierbij doe je examen in 4 verplichte
vakken:

• Hierbij doe je examen in 4 verplichte
vakken:

• Wiskunde, Natuurkunde, Nederlands,
Engels

• Economie, Wiskunde, Nederlands, Engels

• + 2 (of 3) keuzevakken

• + 2 (of 3) keuzevakken

PROFIEL ZORG & WELZIJN

• Profiel Zorg & Welzijn
• Hierbij doe je examen in 4 verplichte vakken:
• Biologie, Nederlands, Engels en………………..
• òf wiskunde, òf geschiedenis, òf aardrijkskunde
• Alleen in dit profiel is de mogelijkheid om examen ZONDER wiskunde
examen te doen
• + 2 (of 3) keuzevakken

PROFIELKEUZE EIND 3 E KLAS
Profielkeuze is mede bepalend voor het vakkenpakket
VOORLICHTINGS AVOND DINS DAG 26 F E B RUA RI 2019,
19:30 U U R

PTA+ BEVORDERINGSNORMEN

• https://www.hondsrugcollege.nl/ouders/dow
nloads

PTA, een voorbeeld:

• Alle onderdelen van het PTA moeten zijn
afgerond.

vak

code

omschrijving

toetsduur

Toetsmoment
(week)

weging

opmerking

• Bij de cijfers voor de 6 vakken van het
gekozen examenpakket mogen maximaal 2
onvoldoendes voorkomen, mits deze samen
tenminste onafgerond 9,5 punt opleveren.

ak

M3akA

Verslagen en
onderzoeken

nvt

nvt

5%

AK/K/1, 2, 3

gs

M3gsC

De Koude
Oorlog

50

6

15%

• Van de 9 cijfers die de overgang bepalen,
mogen er maximaal 3 onvoldoende zijn, mits
deze samen tenminste onafgerond 14,0 punten
opleveren.

LEERJAAR 3: HET SCHOOLEXAMEN
IS BEGONNEN….
Eindcijfer klas 3 van je examenpakket = startcijfer klas 4!

PRAKTIJKVAKKEN

• D&P: Dienstverlening en Producten
• https://mijndubbelklik.nu/teacher-dashboard
• T&T: Technologie en Toepassing: Project N34 (verkeersknooppunt Gieten
https://www.youtube.com/watch?v=XKYvoAVG_mw)
• Kv1: Kunstzinnige vorming 1; kv2: kunstzinnige vorming 2 en bv: beeldende
vorming
• Alle onderdelen van kv1 moeten voldoende zijn afgerond.
• Bv moet met een voldoende worden afgesloten.

MAVO +
Tussentijdse reflectiemomenten:
* Wat maakt jou een plusleerling, met argumenten en bewijsstukken
* Verbeterpunten
* Eindevaluatie

PLUS CERTIFICAAT EIND KLAS 3

• Onderdelen die voldoende zijn afgerond zijn komen daarop te staan
• Verdere verdieping en uitwerking + gebeurt in leerjaar 4
• Voor Nederlands: portfolio aanleggen (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie en
grammatica)
• Voor wiskunde: overgangsmodule mavo/havo (wiskunde A of B)
• Voor Engels: Grammar: from active to passive voice; Grammar: from passive to
active voice; Grammar: Direct and Indirect speech; Translation (using the right tense
when translating. Common mistakes made by Dutch speakers of English)
• Ook andere vakken zullen dit schooljaar meer en meer gaan aanhaken in het +
programma
• Om te worden bevorderd naar mavo 4+ moeten leerlingen gemiddeld een 6,8 staan
op alle 7 vakken die ze meenemen in het examenpakket!

STAGEWEEK 47: 19 T/M 23 NOVEMBER

WEEK 41: 22 T/M 26 OKTOBER
• Het stagebureau wil graag uiterlijk deze
week de lijsten binnen hebben waar de
leerlingen gaan stage lopen. Leerlingen
hebben dus ongeveer drie weken om een
stageplek te vinden. Mocht dit echt niet
zelfstandig lukken, vullen ze de
voorkeurslijst in, een top 3 van de
werkvelden op het formulier.

HET STAGEWERKSCHRIFT BEVAT:
• Doelen ter voorbereiding van het
kennismakingsgesprek en de stage
(door leerlingen zelf opgesteld).
• Het stagecontract dat ingevuld moet
worden op de stageplek, inclusief
handtekening.
• Logboek: dit wordt elke dag tijdens de
stage ingevuld.
• Reflectie/terugkijken op de stage: dit dient
de leerling na de stage te verwerken.
Inleveren van het stagewerkschrift is voor
de kerstvakantie, uiterlijk week 51.

STAGE IS EEN ONDERDEEL VAN LOB
LOB: LOOPBAANORIËNTATIE- EN
BEGELEIDING.
• Je gaat je oriënteren op een bepaald
werkveld en je krijgt hierbij begeleiding
van de decaan, mentor en bezoekende
docent.
• Het doel van de stage is dan ook om
te onderzoeken of het gekozen werkveld
bij jou past.

ZELF DOELEN STELLEN EN DAAROP
REFLECTEREN
• Wat wil je leren tijdens je stage? Waar
hoop jij achter te komen, wat hoop je te
mogen doen?
• Waar kreeg jij in je stageweek een
compliment voor?
• Wat heb je in je stage gedaan waar je
trots op bent?
• Welke ervaring tijdens je stage had je
niet willen missen? Waarom?

WERKWEEK (NEDERLAND)
• Rianne, Cheryl en Ninah: “Wij kozen voor de werkweek Nederland omdat we geen
zin hadden om zo lang in de bus te zitten. We hebben elke dag iets gedaan binnen
Nederland: een bezoek aan Amsterdam, klimpark Grolloo, Ameland en Walibi. Wij
vonden Grolloo en Ameland het leukst. Het was echt een hele gezellige en leuke
werkweek!”

WERKWEEK (BERLIJN)

• Demi: “We hebben gefietst door
Berlijn, dat vond ik heel erg leuk.
• We zijn ook naar het Stasi-museum
geweest en een museum over de
geschiedenis van Berlijn. Dat was
erg indrukwekkend.”
• Lori: “Winkelen in berlijn was ook
erg leuk, we hadden ook een hele
leuke groep. Berlijn is de leuskte
werkweek!”

WERKWEEK (PRAAG)

• Natascha:”We hebben gehiked en
gefietst. Dat fietsen was superleuk,
omdat je zo de stad Praag heel goed
leert kennen.
• Sanne;”We gingen met een boot, dat
was ook leuk. En we zijn in een
concentratiekamp geweest, dat was
heel erg indrukwekkend.”

BUITENDAG

Leerlingen gaan voor verschillende vakken ‘leren op locatie’.
Die locatie ligt aan het Oranjekanaal, naast de oude melkfabriek.

BELANGRIJKE DATA
2018

2019

• 13 september schoolfotograaf

•

07 - 18 januari 1e afname rekentoets

•

03 april spreekavond

• 04 oktober ‘buitendag’; 11 oktober reservedag
‘buitendag’

•

28 januari – 1 februari activiteitenweek 2

•

8 – 12 april activiteitenweek 3

•

04 – 08 februari toetsweek 1

• 12 – 16 november activiteitenweek 1

•

11 – 15 februari week van de Techniek

•

15 – 17 april themaweek (onder voorbehoud)

• 19 – 24 november stageweek

•

26 februari informatieavond vakkenpakketkeuze

•

16 april kunstdag

• 04 december schaatsen; 11 december reservedag
schaatsen

•

04 – 15 maart 2e afname rekentoets

•

27 mei – 07 juni 3e afname rekentoetsen

•

25 – 29 maart week van het geld

•

06 juni + 19 juni taaltoetsen

•

29 maart inhaalmoment voor niet gemaakte
toetsen/opdrachten

•

11 juni – 14 juni toetsweek 2

•

03 april spreekavond

•

•

27 mei – 07 juni 3e afname rekentoetsen

24 juni inhaalmoment voor niet gemaakte
toetsen/opdrachten

•

27 juni herkansingen

•

1 – 5 juli werkweek

• 12 december spreekavond
• 14 december inhaalmoment voor niet gemaakte
toetsen/opdrachten

MEE MET DE MENTOR

• Mentor Ma3A: Mevrouw Idema (B110)
• A.Idema@hondsrugcollege.nl

• Mentor Ma3C: Mevrouw Elderhuis
(B113)
• T.Elderhuis@hondsrugcollege.nl

• Mentor Ma3B: Mevrouw Regtop (B111)
• L.Regtop@hondsrugcollege.nl

• Mentor Ma3D: Meneer Seinen (B116)
• RD.Seinen@hondsrugcollege.nl

