
Hartelijk welkom bij 
de  

informatieavond 
van leerjaar 2HV



Op weg naar de bovenbouw

Vanavond gaat het met name over het:

1. Wat is er dit jaar anders?

2. Hoe ziet de weg naar de bovenbouw er uit?

3. Wanneer vindt determinatie plaats?



Wat is er dit jaar anders?
• Mentoruur: 25 minuten klassikaal vervolgens 

coachgesprekken
• Nieuwe vakken: Duits en voor sommige leerlingen 

Latijn
• MAS (donderdag 7 oktober = aanmelding via 

website) 20 uur
• Vakflexuren
• Advisering en determinatie 
• Cito (kernvakken –monitoren of er hiaten zijn-

NPO)
• Onder schooltijd blijven de leerlingen op het 

schoolterrein

Presentator
Presentatienotities




Wanneer vindt determinatie 
plaats?
1. November -> voorlopig advies
2. Maart -> voorlopig advies
3. Overgangsrapport definitief advies
Zie de website voor de bevorderingsrichtlijnen

Naar aanleiding van rapportvergadering volgen 
de MOL-gesprekken waarin de pedagogische 
driehoek centraal staat.



Onze doelstelling is …
dat uw zoon/ dochter en onze leerling:

1. Een verantwoorde keuze maakt

2. Een goede toekomst tegemoet gaat

Wij wensen u daarbij veel succes en sterkte.



Data mol-gesprekken:

Cijferperiode 1:
30 november
1 december

Cijferperiode 2:
23 maart
24 maart



NPO= Nationaal Programma 
Onderwijs

• Om achterstanden door corona op te vangen
• Zowel cognitief als sociaal-emotioneel
• Inschrijving door de mentor
• Deze week wordt gestart met:
- Rekenen
- Leesvaardigheid
- Huiswerkklas
- Binnenkort Engels



VAKFLEXUREN
• Leerlingen kiezen op 5 momenten in de week voor een 

vakflexles.
• In de vakflexuren doen de theorievakken met 2 uur of 

meer mee (m.u.v. biologie en gezondheid). 
• Leerlingen kunnen kiezen voor vakinhoud (dit kan 

herhaling, verbreding, verdieping, verrijking zijn). 
• De betreffende docent bepaalt de vakinhoud van deze 

vakflexles. 
• Daarnaast kunnen leerlingen ook kiezen om zelfstandig te 

werken in een ruimte onder toezicht. 
• De mentor coacht de leerlingen wanneer zij de keuze voor 

vakflexlessen via Somtoday gaan invullen. 
• Meer informatie volgt in de week voor de herfstvakantie
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