
Welkom

2019-2020 Introductie ouderavond M3 

.



Programmamma
1. Welkomstwoord

o 20.15 uur

2. Kennismaking met de mentor 

o 20.30 uur

3. Afsluiting

o Ca. 21.30 uur



Ons team

OBC Elst schooljaar 2019-2020



Teamcoördinator

Mw. M. Hoek (hmu@obcnet.nl)

Aanspreekpunt leerlingenzaken

mailto:hmu@obcnet.nl


De leerling in klas 3

o Op zoek naar autonomie

o Zoekt verbinding tussen theorie en praktijk

o Aanpakken en doorzetten

o Begeleiding om te (leren) studeren

o Uitdaging en motivatie



De leerling in 

beeld
• De samenwerking tussen alle partijen is essentieel

• Doelstelling: het in beeld brengen en houden van

de ontwikkeling van iedere leerling 





Werken aan het eindexamen

o Afsluiten van vakken na leerjaar 3
o Kiezen van een profiel voor leerjaar 4

o Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
o Eindcijfer leerjaar 3 maakt onderdeel uit van het 

schoolexamencijfer leerjaar 4 
o Samenvatting van de meest belangrijke regels staat in PTA-boekje

o Examenreglement 



Belangrijke data 2019-

2020 

o SE-/PW-weken: 
o Week 1: 30 oktober t/m 05 november

o Week 2: 20 januari t/m 24 januari

o Week 3: 16 maart t/m 20 maart

o Week 4: 22 juni t/m 30 juni 



Decaanzaken 

• Tommy van Erp-Kuhlman

– Decaan mavo

• www.kiesmbo.nl

– Interesse koppelen aan opleidingen

– Leerlingen mavo gaan naar niveau 4 (of 3)

http://www.kiesmbo.nl


Decaanzaken 

- Scholenmarkt Olympus College

19 en 20 november 2019

Decaan gaat klassen in voor voorlichting.

- Meeloopdagen mbo

Nieuwsbrief as. donderdag geeft duidelijke uitleg

- Open Dagen verschillende mbo's

Zie Qompas, lijsten in gebouw en nieuwsbrieven



Belangrijk!

Open Dagen, LRA en Scholenmarkt zijn belangrijk

- Ga met zoon/dochter mee (waar toegestaan)

- Vergelijk opleidingen 

(verschillen tussen dezelfde opleiding op verschillende mbo’s)

- Stel vragen over de ambities van uw kind

- Waarom lijkt deze opleiding leuk?

- Waarom past deze opleiding bij jou?

Twee activiteiten (keuze) wettelijk verplicht in examenprogramma LOB



Lokaalindeling

Graag gebruikte bekertjes in de prullenbak 

achterlaten. Bedankt!

o EM3A mw. Lozekoot lok. 005

o EM3B mw. Grutterink/mw. Oplaat lok. 003

o EM3C mw. Davids lok. 002

o EMD dhr. Keurhorst lok. 006


