
Informatieavond

6 september 2022

Leerjaar 2

We starten om 19.00 uur 



Voorstellen en introductie

Saloua Akrouni, teamleider onderbouw (leerjaar 1 en 2)



Programma

• Communicatie – Magister – Nieuwe indeling ouderavonden – Belangrijke data 

• Samenwerking – Diverse rollen

• Keuzeproces leerjaar 2 – PPO en LOB

• Schoolgids 

• Laptops 

• Aanwezigheid 

• Gelegenheid tot het stellen van vragen



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, verwijdering, spijbelen

• Magister 

• Geen account? Neem contact op met de administratie

mailto:info@hoofdvaartcollege.nl


Communicatie - Magister

• Communicatie in eerste instantie altijd via de mentor

• Magister, te bereiken via: website school, link Magister of via de magister 

app

Inhoud:

• Rooster, agenda

• Aanwezigheid

• Cijfers

• Huiswerk, toetsen



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



Belangrijke data

Vandaag – 27 sep   – 20 dec   – 12 jan – 24 jan   – 18 april    – 14 juli



Samenwerking – Diverse rollen

Wie zijn er betrokken bij uw kind?

Mentor, leerlingcoördinator, teamleider, eventueel het ondersteuningsteam en 

docent

Leerlingcoördinator leerjaar 1: mevr. Den Haan

Leerlingcoördinator leerjaar 2: mevr. Pepping



Samenwerking 

Ontwikkeling van de leerling staat centraal

Kind gebaat bij:

– Goede communicatie

– Betrokkenheid school bij thuis &

– Betrokkenheid ouders bij school 



Keuzeproces leerjaar 2
• Drie profielen:

• Economie & Ondernemen

• Zorg & Welzijn

• Techniek

• In leerjaar 1: Gekozen voor Dienstverlening of Techniek

• In leerjaar 2: Oriënteren + Kiezen

• Periode 1 en 2 oriënteren d.m.v. PPO

• LOB–gesprekken met mentor

• Jan/feb: voorlopige keuze profiel 

• April: definitieve keuze profiel + voorlopige keuze keuzevakken

• Voordat 1e keuze gemaakt komt er nog een informatie-avond die speciaal 

hierover gaat. 



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

• De laptop moet altijd opgeladen zijn

• Is er een probleem met de laptop (RC) dan hebben wij daar het spreekuur voor

• Twee keer per week is er van 13.00 tot 14.30 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



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 bij mevr. Pepping



Bedankt voor uw deelname

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

Fijne avond


