
Kennismakingsavond 
 

5havo 
12 september 2017 

 



Even voorstellen… 
 
Esther Verschueren,  
unitleider havo bovenbouw  
(EVs@youscope.nl) 
 

 
 



Positieve groepsvorming 
 

De overtuiging  dat we samen gaan slagen! 



Ons team… 
 
mentoren 5 havo: 
5H1  Mevr. Devilee   
5H2 Dhr. Rigtering   
5H3 Mevr. schra 
5H4  Dhr. Tack   
5H5 Mevr. Rivero-Hernandez  

 



  Team:           Zorgstructuur  

 

                          mentor 

 

     

  zorgcoöordinator/unitassistente/unitleider 

                           

 

Externe instanties 

 



De rest van ons team... 

…..dat bent u!!! 



Pak uw telefoon en ga naar  
www.menti.com en vul de volgende 
code in: 54018 
 

http://www.menti.com


Decanaat 
 
LOB 
 
Vervolgopleidingen 
- Zonder selectie 
- Met selectie, decentrale selectie, 

numerus fixus 
- Met aanvullende eisen 



 
 
 
 

Opleidingen zonder selectie 
 
- Aanmelden voor 1 mei 
- Aanmelden voor maximaal 4 opleidingen 
- Profiel en/of vakkeneisen  
- Studiekeuzecheck / matching 
- Advies niet bindend mits aangemeld 

voor 1 mei 



 
 
 
 

Opleidingen met selectie 
 
- Aanmelden voor 15 januari 
- Opleidingen selecteren zelf 
- Site 
- Aanmelden bij 2 studies met selectie 
- Uitzondering fysiotherapie en 

mondzorgkunde 
- Uitslag 15 april 
- Plan B aanmelden tot 1 mei 



 
 
 
 

Opleidingen met aanvullende eisen 
 
- Opleidingen waarvoor je bepaalde 

vaardigheden moet hebben 
- LO, dans, zang, logopedie, creatieve 

opleidingen 
- Site 



 
 
 
 

Wat doen wij als school? 
 
- Begeleiding door de mentor 
- LOB lessen 
- ghlyceum.dedecaan.net en keuzeweb 
- Activiteiten onder schooltijd 
- Tijdschrift  



 
 
 
 

Wat kunt u als ouders doen? 
 
- Gesprek aangaan 
- Meedenken 
- Eigen ervaringen delen 
- Samen naar een open dag  
- Registreren op de site: 

 www.ghlyceum.dedecaan.net  

http://www.ghlyceum.dedecaan.net


 
 
 
 

Het geheel is meer dan de som der delen 



 
 
 
 

Het examenjaar is als een sneltrein…. 

….en het is nu tijd om in te stappen! 



Het spoorboekje van het examenjaar 
… nog maar 22 reguliere lesweken  
 • 27 sept: beoordelingsmoment I PWS 
• 8 nov: toetsweek 1 
• 15 dec: herkansing toetsweek 1 
• 19 jan: beoordelingsmoment II PWS 
• 22-24  jan: kijk-luister-toetsen 
• 29 jan: einde van schoolexamenvakken 
• 30 jan: examen muziek 
• 31 jan: demonstratie eindexamen BSM 
• 7 febr: expositie beeldende vorming 
• 8 mrt:: presentaties PWS  
• 14 mrt: start toetsweek 2 
• 29 mrt herexamen schoolexamenvakken 
• 2 april: start examentraining 
• 13 april: herkansing toetsweek 2 
• 14 mei: start CSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…Bijbaan 

…Sport 

…Hobby 

…Sociale contacten 

 

 

Wat moet je laten om deze trein  
te halen…. 



 
 
 
 

8 maart 2018 

 
Dan praten wij u bij over het traject richting het 
Centraal Examen. 
 
 
Aansluitend: Presentatie profielwerkstukken 





Ons team… 
 
mentoren 5 havo: 
5H1  Mevr. Devilee   
 lokaal 201 
5H2 Dhr. Rigtering   
 lokaal 214 
5H3 Mevr. Schra   
 lokaal 209 
5H4  Dhr. Tack    
 lokaal 210 
5H5 Mevr. Rivero-Hernandez lokaal 207 
 


