
Welkom bij de informatieavond klas 3

De presentatie start om 19:15 uur



Informatieavond

Ouder(s) en verzorger(s) klas 3

WELKOM



Voorstellen en introductie

Laura Roek, teamleider leerjaar 3 en 4 EO/ZW/GTL

Raymond de Mortier, teamleider leerjaar 3 en 4 techniek



Programma

• Nieuwe indeling ouderavonden

• Communicatie

• Samenwerking

• Kamp

• Schoolgids 

• Laptops 

• Aanwezigheid 

• PTA, schoolexamens

• Gelegenheid tot het stellen van vragen



Indeling ouderavonden

• Algemene digitale informatieavond

• 27 september oudercontactavond, startgesprekken met mentor. U 

ontvangt binnenkort een uitnodiging om in te schrijven via schoolgesprek.

• 20 december oudercontactavond n.a.v. rapport 1

• 24 januari tafeltjesavond, in gesprek met de vakdocent 

• 18 april oudercontactavond n.a.v. rapport 2

• 14 juli telefonisch contactmoment  uitslag rapportvergadering



Communicatie

• Brieven etc. per mail 

• Nieuw mailadres? Geef dit dan door aan info@hoofdvaartcollege.nl

• Website, praktische informatie

• Jaarkalender, schoolvakanties etc.

• Schoolgids 

• Automatische mailtjes bij te laat en spijbelen

• Magister 

• Geen account? Neem contact op met de administratie

mailto:info@hoofdvaartcollege.nl


Samenwerking

Wie zijn er betrokken bij uw kind?

Mentor, leerlingcoördinator, teamleider en eventueel het ondersteuningsteam

Leerlingcoördinator EO/ZW/GTL: mevr. Bounnaanaa

Leerlingcoördinator Techniek: meneer Diender



Samenwerking

Ontwikkeling van de leerling staat centraal

Leerling is gebaat bij:

• Goede communicatie

• Betrokkenheid school bij thuis

• Betrokkenheid ouders bij school 



Samenwerking

Waar zien we een goede samenwerking in terug?

• Korte lijnen

• Laagdrempelig contact met elkaar opnemen

• Reageren op e-mails en telefoontjes

• Vooraf informeren

• Regelmatig als ouder(s) in magister kijken



Kamp

Introductiekamp voor alle 3e jaars.

- 19 en 20 september – klas 3zw1, 3zw2 en 3gtl

- 20 en 21 september – klas 3eo1, 3eo2, 3t1 en 3t2

Belangrijk dat iedereen meegaat:

• basis voor gezellige en leerzame tijd

• persoonlijke ontwikkeling

• groepsproces, kennismaken



Schoolgids

Wat kunt u o.a. vinden in schoolgids?

– Praktische informatie zoals schooltijden, vakanties etc.

– Overgangsrichtlijnen

– Afspraken, reglementen etc.

– Hoe doen we het hier op school met elkaar?



Laptops
• Van belang voor het onderwijsproces

• Is er een probleem met de laptop (RC) dan spreekuur

• Twee keer per week van 13.00 tot 15.00 uur een servicemedewerker van The 

Rent Company aanwezig. 

• Als het probleem niet meteen door de servicemedewerker verholpen kan 

worden, krijgt de leerling een vervangende laptop.

• Incidenteel kan er een laptop geleend worden bij de CO, dit kan slechts 3x per 

jaar. U krijgt hier als ouder altijd een bericht over.



Aanwezigheid

• Ook dit jaar weer een speerpunt

• Uitgangspunt: alle leerlingen in de les

• Kan uw kind niet deelnemen aan een les, dan vooraf telefonisch de administratie 

informeren

• U krijgt per mail een bericht als er een onbekende afwezigheid is zoals te laat (TL)of 

afwezig (spijbelen)

• Verlof aanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of andere feestdag via de website

• Schoolexamens en centrale eindexamens



Schoolexamens

Dit jaar werken alle leerlingen al aan hun schoolexamen.

In leerjaar 3 ronden zij af:

• CKV

• Maatschappijleer 

• twee keuzevakken

Bij sommige vakken is het schoolexamen verspreid over leerjaar 3 en leerjaar 4:

• Beroepsgerichte 

vakken: ZW/EO/PIE/MT

• Keuzevakken 

• LO

• Biologie

• Wiskunde

• Duits 

• Maatschappijkunde



PTA

• PTA: programma van toetsing en afsluiting

• Per vak staat omschreven welke toets(en) en of opdrachten onderdeel zijn van het 

schoolexamen

• Examenreglement

• Voor 1 oktober wordt het boekje per e-mail verzonden aan de ouders en de leerlingen

• Het boekje wordt een week later uitgedeeld en besproken tijdens de mentorles

• Uiteraard zijn de boekjes na 1 oktober ook terug te vinden op onze website



Afronding

• Dinsdag 27 september startgesprekken met de mentor, leerling, ouder en/of verzorger

• Heeft u n.a.v. deze presentatie vragen? Ga dan naar het volgende event voor het 

stellen van vragen:

- eo/zw en gtl bij mevr. Bounnaanaa

- techniek bij meneer Diender



Bedankt voor uw deelname

Vragen? Ga naar de 2e link die u heeft ontvangen

Fijne avond


