
Informatieavond 
Het Groene Lyceum

Welkom!



Wat komt aan bod vanavond?

• Kort voorstellen van mentor, afdelingscoördinator & 
teamleider

• Internationalisering

• Sectorwerkstuk en Stage

• CSE (vakken 2019) 

• Plan van Toetsing (PTA) voor alle vakken 

• Internet, SOM, IDEALnet

• Doelen van het schooljaar 

• Tijd voor vragen



Mentor klas 3Ha

Afdelingscoördinator 
Mariëlle van der Maarel

Teamleider
Ursula van Rest

Miranda Linsley
Sabine Brosius



Internationalisering
• PP komt op de website

• Info wordt gedeeld zodra deze beschikbaar is 

• Planning tussen 11-19 december inwisseling,
maart / april uitwisseling



Sectorwerkstuk 

Tijdens O&O in periode D: oriëntatie op 
hogescholen / toekomstige opleiding.

Snuffelstage: 3 weken (zelf regelen), 

25 mei t/m 12 juni



KEUZEBEGELEIDING 
LEERJAAR 3

Stage 25-5 t/m 12-6-2019

• 3 x 5 dagen (minimaal 30 uur per week) in een 
bedrijf/instelling in een functie die aansluit bij de 
interesses voor de toekomst 

• In principe dagelijks 8:30 – 17:00 uur 

Spreek tijden en dagen vooraf duidelijk af!

• Tijdens stage: opdrachten uit werkboek maken

• Onderzoek in het kader van het sectorwerkstuk

• Uiterlijk 5 april 2019 stagegegevens doorgeven

• Uiterlijk 21 juni 2019 stageverslag inleveren



Centraal Schriftelijk Examen 2019

Wiskunde, Nask, Biologie, Nederlands

Afsluiting Ma, KV1 en Sport

PTA-toetsen 
overige vakken En, Du, Ec, (Fr)



Internet

• Bereikbaarheid/SOM/akkoordverklaring 
foto’s/wachtwoorden… 

• Problemen -> administratie school

• Wijs met social media…



Mentoraat /  coach
• Iedere twee weken een gesprek tussen 

coach en leerling

• Er wordt gesproken over:

– Voortgang werkdoelen

– Voortgang dalton vaardigheden

– Sociaal welzijn

– Eigen doelen benoemen en bereiken

Twee keer per jaar gesprek tussen leerling –
coach – ouder(s)

Als ouder mag u altijd vaker aansluiten. 



Doelen van de basegroup
• Plannen en bijhouden van werk

• Goed klassenklimaat creëren

• Plezier maken met elkaar

• MAS (30 uren vóór aanvang van examenperiode) 

• Aanloop naar het mbo -> stage

• 5 examens goed maken (bio, wi, nask, Ne) plus 

ma1 i.v.m. compensatiepunt



Wanneer doe je examen?
• PTA toetsen moeten voldoende zijn. 

• Verwachtingen van de vakdocent moeten 
positief zijn. 

• Leerling moet aantonen examen te kunnen 
doen voor NL, wisk, bio, NaSk

• Zakken of onnodig risico is geen optie



• 8 mei NL

• 12 mei wisk

• 14 mei NaSk

• 15 mei bio

Examenperiode 



Mbo Manager Retail niveau 4Vooruitblik naar leerjaar 4



Verplichte vakken klas 4

• Engels, Duits, Economie = examen vmbo

• Nederlands mbo, niveau 3F

• Wiskunde A of B (advies docent)

• Rekenen

• Onderzoeken en Ondernemen

• SLB (studieloopbaan)/burgerschap

• Bedrijfseconomie

• Jong Ondernemen

• Management

• Handel

• BPV = BeroepsPraktijkVorming = Stage 4 weken periode D



Wiskunde A

✓Statistiek, functies en grafieken

✓Géén meetkunde

✓Studie economie en natuur/milieu 
onmisbaar, ook in sommige 
gezondheidsopleidingen belangrijk



Wiskunde B

✓Functies, veranderingen, meetkunde en 
algebra

✓Géén statistiek

✓Hoe exacter en technischer de opleiding, 
des te meer wiskunde B nodig

✓Advies wiskunde docent



Keuzevakken

De leerling kiest 1 vak:

1. Biologie

2. NaSk



Contactgegevens

• Mlinsley@lentiz.nl

• 06-41421961

• Sbrosius@lentiz.nl

mailto:Mlinsley@lentiz.nl
mailto:Sbrosius@lentiz.nl


Zijn er vragen?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMuGg4j-5scCFUKrGgod4ZwEkQ&url=http://www.ehbobuurmalsen-tricht.nl/Veel gestelde vragen nieuw.htm&psig=AFQjCNH7CJ0dFXSKhtAFbVP0DHxtsEkfhw&ust=1441786090277907


Dank voor uw aandacht!


