
Informatieavond
KLAS: 3

DATUM: 21 september

COACH:



Vanavond

• Kennismaken

• Rol van de coach

• Ervaringen eerste weken

• Globale planning leerjaar 3 

• SomToday (AVG regelen & 'hoe volg ik mijn kind')

• Schoolkosten

• Overgangsnormen + Examenregeling 

• Internationalisering



Kennismaken
• Wie zijn wij?

• 4 kleine briefjes met vragen

GEEL: Een vraag die je aan mij, over mij of over dit schooljaar wilt stellen

GROEN: Complimentenbriefje voor mijn kind

BLAUW: Ik zou willen dat de coach dit van mijn zoon/dochter wist

ROOD: Heeft u of weet u een bedrijf waar wij bij op bezoek mogen komen?

• Vul het antwoord in

• Graag de naam van de leerling noteren



Kennismaken

• Teamleider → Ilse Verkade

• Teamcoördinator → Laurens van der Hoeven



Rol van de coach

• Volgen van de leerling

• Doelen stellen samen met de leerling

• Leerling uitdagen

• Contact met ouders



Coaching

✓Eerste aanspreekpunt: de coach.

✓Coachgesprekken. → leerlingen bereiden gesprekken voor!

✓Leerling – ouder – coachgesprekken.

✓Coachuur (leerlingbegeleiding/coaching, planning, reflectie en 
keuzebegeleiding).

✓Aandacht voor begeleiding en de sfeer in de klas.

✓Korte lijnen tussen ouders en school.

Teamleider Teamcoördinator Coach

Sociaal

Groep

(coachuur)

Individueel

4 wekelijks 
coachgesprek

Administratief
Brieven/ rapporten/ 

dossier



Ervaringen eerste weken

• Wat hebben wij ervaren?

• Wat heeft u ervaren? 

- Na de introductie

- Na de eerste lesweken

- Etc. 



• Bel naar school of absentie-dal@lentiz.nl of digitaal via de website

Van 07.30 – 16.30 uur bereikbaar

• Of geef vooraf een briefje mee met de betreffende afspraak, 
inleveren bij de conciërges. 

• Leerling ziek naar huis? Graag bellen dat de leerling veilig thuis is 
gekomen. 

• Verlof? → Formulier op https://www.lentiz.nl/dalton/digitaal-
aanvragen-bijzonder-verlof/

Ziek / dokter / orthodontist/ Verlof??

mailto:absentie-dal@lentiz.nl
https://www.lentiz.nl/dalton/digitaal-aanvragen-bijzonder-verlof/


Globale planning leerjaar 3

• Zie datumlijst www.lentiz.nl/dalton

• In de volgende dia’s uitgelicht:

- MAS

- Stage

- Beroepenmarkt

- LOB

- Vervolgopleiding / havo-wens

http://www.lentiz.nl/dalton


MAS 

Einde leerjaar 3 moet iedere leerling 30 uur maatschappelijke 
stage hebben gelopen.

Als het goed is, heeft de leerling nu minimaal 20 uur stage gelopen.

We raden de leerlingen aan hun MAS dit jaar af te ronden.



Stage

Stage is in periode C: 7-3-2023 t/m 30-5-2023
Dit gaat plaats vinden op dinsdag. Alle informatie volgt tegen die tijd in 
een informatiebrief. 

Leerlingen zoeken zelf een stage



Studiekeuzes

https://www.youtube.com/watch?v=P9fLDfcU_2A&list=PLNx76u6RTeb4Ii6dRWjE7slXkBoaJ4rFz&index=2&app=desktop

14 Maart bezoek MBO Westland
16 november 2022 opleidingenmarkt
Proef studeren? Vraag samen met je coach verlof aan bij de teamcoördinator.

https://www.youtube.com/watch?v=P9fLDfcU_2A&list=PLNx76u6RTeb4Ii6dRWjE7slXkBoaJ4rFz&index=2&app=desktop


LOB
• Vervolg van de loopbaan

• Wat kan ik?

• Wat vind ik leuk?

• Wat moet ik leren?

• Inschrijven vervolgopleiding uiterlijk 1 april 2024. 

• Specifieke opleidingen z.s.m.! 

• Begin dus op tijd met oriënteren.



www.bekijkjetoekomstnu.nl

www.mbostad.nl

http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/
http://www.mbostad.nl/


SomToday OUDER
Lentiz Dalton

www.somtoday.nl



Het inloggen gaat via 
gebruikersnaam (de cijferreeks) die 
u kunt vinden in de mail vanuit
SomToday. 

Het wachtwoord kunt u eventueel
wijzigen als u op ‘wachtwoord
vergeten’ drukt. 

Vergeet niet de juiste school aan te
tikken in het vorige menu. 



In het kopje nieuws staan er 
meldingen over berichten, 
resultaten e.d. 

Dat kan over 1 of meerdere dagen



In het 2e kopje ‘Rooster’ waarbij de 
roosters per week in te zien zijn. 

Hierbij kunnen de leerlingen oa. het 
huiswerk zien per:

- Week

- Dag 

- Les



Hier zien de leerlingen het 
huiswerk in tekst uitgeschreven op 
chronologische volgorde  

Ze kunnen per dag switchen en 
naar onderen scrollen voor meer 
info. 



Hierbij zie je de cijfers van de 
leerling

Het overzicht geeft een overzicht 
waar je alle cijfers kan zien. 

Per vak zie je een gemiddelde en 
laatst gegeven cijfer (dat komt hier 
te staan) 



Hier ze je welke vakken de leerling 
volgt en ook welke docent de 
leerling heeft voor ieder vak. 

De icoontjes geven aan dat er 
huiswerk en/of lesstof beschikbaar 
is. 

Leerlingen kunnen ook via deze 
weg richting het digitale 
lesmateriaal.



Hier ziet u de afwezigheid, te laat 
meldingen en andere zaken 
omtrent absentie van de leerling. 



Examenreglement & overgangsnormen

• Wat is mijn eindcijfer?
Schoolexamencijfers klas 3 en 4 = 50%
Eindexamen = 50%

• Op onze site staat het examenreglement 
voor 2022-2024: 
https://www.lentiz.nl/dalton/voor-
leerlingen/toetsing-en-examens/

• PVT + de overgangsnormen staan op onze 
site vanaf 1 oktober. 
Vragen? Neem contact op met de coach. 

https://www.lentiz.nl/dalton/voor-leerlingen/toetsing-en-examens/


Toetsen 
❖ Beoordelingsweken: 4x per jaar 

❖ Per toetsweek hebben de leerlingen een herkansing 

❖ Cijfers tellen mee voor het schoolexamen/ voortgangsdossier

❖ Kijk- en luistertoetsen

❖ Niet op tijd = 1 

❖ Niet herkansbaar

❖ Beoordelingsweek C

❖Mondelingenweek/practicumweek

❖ Toetsen doorlopende het schooljaar (niet altijd SE’s)

❖ Niet altijd herkansbaar

❖ Cijfers tellen mee voor het voortgangsdossier

❖ Handelingsopdrachten = verplicht halen (bijv. CKV Dossier)

❖ Praktische opdrachten

❖ Indien afwezig → vooraf ziek melden en de lln neemt zelf contact op met de vakdocent binnen vijf dagen.



Internationalisering
• In klas 3 gaan de leerlingen op in- en uitwisseling.

• Doelstelling: iedereen gaat mee en kan deelnemen.

• In feb-mei 2023 onder voorbehoud: 
Duitsland, Spanje, Portugal, Finland

• Vormen, Verbinden en Verantwoorden zijn kernwaarden tijdens 
internationalisering.

U ontvang binnenkort een informatiebrief met een link.
Kosten zijn 375 euro, dit kunt u terugvinden bij de schoolkosten
Mocht uw zoon of dochter wegens uitzonderlijke reden niet mee kunnen dan betaalt u dit bedrag 
vanzelfsprekend niet.



Voorbeelden van activiteiten



Schoolgeld

• Ouders ontvangen brief/ bericht over de betaling

• Directe betaling mogelijk, zowel schoolgeld als kosten uitwisseling.

• Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.wis.nl/ouders

Maakt u gebruik van de voedselbank/ de Westlandpas?

Neem contact op met

Aandachtsfuntionaris: Mw. van Rest

uvrest@lentiz.nl

http://www.wis.nl/ouders


Vragen?


