
Informatieavond 2 mavo-plus
WELKOM! De presentatie zal om 19:30u starten



Wat gaan we bespreken?

 Voorstelronde mentoren

 Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

 Organisatie 

 Begeleiding

 Mentoraat

 Bijzonderheden mavo-plus

 Verschillen leerjaar 1 en 2 

 Advisering 

 Indeling schooljaar

 Tot slot



 Nicole Sauvé (SAU)

 Docent beeldende vakken

Mentoraat 2Mb

Mail: SAU@omosghelmond.nl
PERSOONLIJK



 Bart van den Bosch

 Docent natuurkunde

Mentoraat 2Mb

Mail: BSC@omosghelmond.nl
PERSOONLIJK



Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(LOB)



Even voorstellen

 Loopbaancoaches: 
 Mevrouw Hermans

 Mevrouw Martens



Leerlingen laten kiezen

• Profielkeuze / pakketkeuze + keuze voor vervolgopleiding.

naar

Leerlingen leren kiezen
• Leerlingen leren om zelf keuzes te maken; 

zelf sturing te geven aan hun loopbaan.

Doel van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding



Snel veranderende arbeidsmarkt 

 LOB is niet weten wat je kunt en wat je wilt worden, 

 maar leren hoe je dat kunt ontdekken, ontwikkelen en 
benutten.

Door snel veranderende arbeidsmarkt en beroepenveld. 

 Maar hóe dan?



LOB-cyclus – ervaren 

LOB-activiteit

Oriënteren door informatie 

Ervaren op school/ privé

Ervaren in de beroepspraktijk 



Ervaringen betekenis geven

Praktijk gericht
Loopbaangericht 

gesprek
Keuzes leren 

maken

Ervaringen met werk(en) opdoen, hierop terugkijken d.m.v. loopbaangesprek en daardoor leren keuzes maken.



Loopbaandossier 

Geeft inzicht in passies, talenten, keuzes en 
mogelijkheden van de leerling

Door activiteiten en ervaringen op te doen

Om antwoord te kunnen geven op:
Waar ben ik goed in? 
Wat vind ik leuk? 
Waar wil ik werken?
Hoe bereik ik mijn doel?
Wie kan me daarbij helpen?



Ervaringen dit schooljaar

 Profieloriëntatie 

 Scholen- en beroepenmarkt

 LOB-methode YUBU
 Maatwerk

 Informatie studies

 Ervaringen in de (vak)klas

 Gesprek met ouder/verzorger, mentor, vakdocent, 
beroepsbeoefenaar



Planning

Datum Activiteit 

12 t/m 16 okt. 2020 Profieloriëntatie (4 profielen)

23 t/m 27 nov. 2020 Loopbaanreflectiegesprekken met mentor

11 jan. 2021 Informatieavond vakkenkeuze + spel ouder/kind

11 t/m 15 jan. 2021 Loopbaangesprek met ouder/verzorger

28 jan. 2021 Scholen- en beroepenmarkt met ouder 
(mogelijk een andere vorm)

29 jan. 2021 Voorlopige vakkenkeuze inleveren

20 en 21 apr. 2021 Profieloriëntatie (1 profiel)

22 april 2021 Loopbaangesprek met ouder/verzorger 

22 t/m 26 maart 2021 Loopbaanreflectiegesprekken met mentor

23 apr. 2021 Definitieve vakkenkeuze inleveren



Loopbaanmogelijkheden



Keuzes dit schooljaar

Verplicht module: 

 International businessclass

 Health & Wellness ClassDesign

 Technology Class

 Leisure en Lifestyle Class

 Extra keuze: 3d design (geen examenvak) en doorstroomklas



Rol van u als ouder/verzorger

Tips:

 Stel open en geen sturende vragen
 Ervaringen
 Talenten
 Energiegevers
 Hobby's
 Motivaties

 Vragen wat uw kind van u verwacht kan veel opleveren. 

 Kijk met uw kind mee (bv. informatie opleiding)

 Neem initiatief om in gesprek te gaan of samen ergens 
naartoe te gaan



Extra hulp loopbaancoach

Procedure:

 1e aanspreekpunt mentor

 Mailen

 Bellen

 ….de deur staat altijd open

loopbaancoach@carolus.nl



ORGANISATIE

 Mentor blijft de spil (onderwijskundig/sociaal-emotioneel)

 Coördinatoren op studieplein worden onderwijsondersteuners

 Leerlingencoördinatoren aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en 
collega’s als het om leerlingenzaken gaat 

 Afdelingsleider blijft eindverantwoordelijk 

Ouders

Leerlingen

Mentor 

Vakdocent

Onderwijsondersteuner

Leerlingcoördinator Afdelingsleider



Ondersteuning 
 Leerlingbegeleider: sociaal-emotionele begeleiding 

 mevr. Drouen en mevr. Joosten

 Zorgcoördinator: aanspreekpunt voor sociale, medische en psychische 
begeleiding, 
 mevr. Kuipers

 Onderwijsondersteuners: mevr. Tempelaars  en mevr. Van den Heuvel

 Lyceo: huiswerkbegeleiding

 Vaktutoraat: leerlingen helpen leerlingen: gecoördineerd door mevr. Drouen



BEGELEIDING

 Mentor: 1e aanspreekpunt leerling en ouders; hulp bij planning, 
sociale begeleiding
 Mevr. N. Sauvé (vakdocent BV & mentorles)

 dhr. B. van den Bosch(vakdocent Na & mentorles)

 Leerlingencoördinator: dhr. Curfs

 Vakdocenten: vakinhoudelijke begeleiding / plustijden

 Loopbaancoach: keuzebegeleiding: mevr. Martens

 Afdelingsleider: mevr. Van Lierop 



De mentor. 
 1 mentoruur per week (én eventueel maandag 8e lesuur) 

 Lopende zaken / problemen / hulpvragen

 Voortgangsgesprekken/ loopbaan reflectie gesprekken
 YUBU, vanuit het loopbaancentrum

 Cijfers (Magister)

 Hulp bij planning-deadlines ( studiewijzer, toetsen)



DE ROL VAN DE OUDERS

 Ondersteuning en interesse/aandacht van zoon/dochter bespreken;

 Communicatie met mentor en/of vakdocenten;
 <afkorting>@carolus.nl Voorbeeld: BSC@carolus.nl

 Tijdig melden van persoonlijke problemen bij de mentor

 Cijfers bekijken/bespreken etc..

 In week 45 (maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november) 
mentorenspreekuur via teams.

 Dinsdag 15 december; mentor- en vakdocentenspreekuur*.

 Donderdag 15 april; mentor- en vakdocentenspreekuur*.

* Mogelijk digitaal (i.v.m. huidige omstandigheden).



Bijzonderheden mavo-plus

 Korte instructies, meer praktisch bezig zijn, keuzes maken , 
studiewijzers

 Plustijden op dinsdag, woensdag en donderdag
 Huiswerk maken/begeleiden

 Extra uitleg

 Verdieping

 3x plustijd verplicht (1PT= 25min) en inschrijven via Magister in periode 1 
 Meer mag altijd!



Gebruik Magister & papieren agenda

 Magister: Hier worden de toetsen genoteerd met alle toetsstof
duidelijk omschreven en waar leerlingen deze stof eventueel 
kunnen terugvinden. 

 Papieren agenda: Huiswerk (en ook toetsen) worden door de 
leerlingen in de agenda van school genoteerd. (Ook wanneer zij het 
huiswerk reeds afgerond hebben in de klas.
 Inkijk voor ouders.. Maak de agenda bespreekbaar.

 Wanneer de leerling een toets gemist heeft om een reden, dan dient de 
leerling deze toets op maandag na schooltijd in te halen. Dit staat ook in 
Magister van de leerling.



Verschillen klas 1 en klas 2

Vakken

 13 vakken

 Leervakken: Ne, En, Wi, Fa, Du, Ak, Gs, Ec, Nask, Bi

 Overig: Mu, Bv, Lo

Huiswerk

 Meer (studie)vakken…, meer lessen…, meer huiswerk

Vakkenpakketkeuze en leerwegadvies

 Keuze voor modules in klas 3, IBC – HWC – DTC – LLC 

Puberteit

 Andere kijk op zichzelf

 Andere emoties

 ‘Ze weten het wel’



Einde van het jaar! Doorstroomadvies

Advisering:

 School bespreekt haalbaarheid vmbo-t niveau tijdens 
leerlinggerichte vergaderingen en brengt advies uit of vmbo-t 
haalbaar is.
 Ja, leerling stroomt door (eventueel havo-doorstroomklas);
 Nee, leerling krijg advies (vmbo-b of vmbo-k) en verwijzing naar 

betreffende niveau. 

 Leerling mag niet twee jaar achter elkaar doubleren.

Risico:

 Stel een leerling doubleert in klas 2, gaat het jaar erna over, maar 
blijft vervolgens in klas 3 weer zitten.



INDELING SCHOOLJAAR
 DRIE perioden.

 DRIE toetsweken. Vrijdag 13 november t/m vrijdag 20 november.
Vrijdag 12 maart t/m vrijdag 19 maart.
Dinsdag 6 juli t/m donderdag 15 juli.

 Na toetsweek 1 en 2 volgt een kantelweek met afrondende activiteiten. Dit is een gewone 
lesweek.

 Twee activiteitenweken. Week 42 (maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober) en week 16 
(maandag 19 april t/m vrijdag 23 april). 
 Zoveel mogelijk activiteiten in deze week, indien mogelijk.

 Doorlopend rapport. 
 Er zijn geen periode gemiddelde meer, maar er wordt met één jaargemiddelde gewerkt.

-



AFSPRAKEN

 Corona-regels (handen desinfecteren, anderhalve meter afstand tot 
collega’s);

 Telefoontassen;

 iPad en laptop afspraken, altijd uit en in de tas! De docent geeft aan 
wanneer deze gebruikt wordt;

 Niet zomaar het schoolterrein verlaten (mevr. Tempelaars);

 Rook- en alcoholvrije school (ook de omgeving);

 Leerling is altijd tot 16.30 uur beschikbaar voor schoolzaken.



Mededelingen

Te laat

 Bij regelmatig (7x ) te laat komen, is de school dit verplicht te melden bij de 
leerplicht.

Huiswerk niet in orde

 Docent noteert dit in Magister en is inzichtelijk voor ouders;
 3x nio leerling komt 1 uur terug
 5x nio leerling komt 2 uur terug etc.

 Bij een onvoldoende werkhouding worden ouders d.m.v. e-mail op de hoogte gesteld.

Ziekte docent

 In Magister staan eventuele wijzigingen vermeld, leerling kan dit s’ ochtends 
op de pc of via de app van Magister controleren.
 In principe wordt de les altijd waargenomen, behalve eerste lesuren.
 Leerlingen hebben altijd een leesboek bij zich of werken verder met studiewijzer.



Mededelingen

Regelingen bij ziekte van leerling:

 Ouders bellen tussen 8:00-8:30 uur naar T. 0492-792000.
 Leerling dient elke dag opnieuw ziekgemeld te worden (toetsweek).

 Bij het ziek naar huis gaan wordt altijd eerst contact opgenomen met 
ouders. Ouders bellen school zodra het kind veilig thuis is.

 Leerling meldt zichzelf weer beter bij de leerlingondersteuner met brief.
 Deze brief is online te downloaden, 

 Bezoek tandarts/orthodontist/huisarts graag buiten schooltijd, maar 
anders via brief melden bij leerlingondersteuner, minimaal een dag van te 
voren, tijdens de eerste pauze of na de lessen.

 Bijzonder verlof (hele dag) aanvragen via formulier op de site en inleveren 
bij de afdelingsleider. 
 Dit kan via de leerlingondersteuner wanneer de afdelingsleider niet aanwezig is.



Mentorenspel

 De kans voor de klas om er een leuk jaar van te maken.



TOT SLOT

Is er iets of zijn er vragen? 
Laat het ons weten!

Bedankt voor uw aandacht! Vragen?

SAU@omosghelmond.nl
BSC@omosghelmond.nl

mailto:SAU@omosghelmond.nl
mailto:r.roosen@omosghelmond.nl

