
Informatieavond 
Het Groene Lyceum

klas 3HB/ 3HC

Welkom!



Wat komt aan bod vanavond?

• Kort voorstellen van mentor, afdelingscoördinator 
& teamleider

• Afgelopen weken
• Internationalisering
• Mentoraat, sectorwerkstuk en BOS-stage
• Examenprogramma 
• Internet, SOM, IDEAL, info
• Afsluiting



Mentor klas 3HB

Afdelingscoördinator
Mariëlle van der Maarel 

Teamleider
Ursula van Rest

Myrna Tanis



Afgelopen weken… 

• Nieuwe groep → verschillende 
onderwijsachtergronden

• Welke verhalen hoort u thuis?



Mentoraat 

• Doelen:

- Coaching van eigen ontwikkelingsdoelen

- Open en veilig klimaat creëren 

- Leren leren

- MAS  

- Oriëntatie beroepen / sectorkeuze



Sectorwerkstuk (SWS)

- Alle leerlingen werken in klas 3 in periode D 
tijdens O&O aan hun sectorwerkstuk.

- Dit is een verplicht onderdeel van het VMBO 
examen. 

- Leerlingen moeten hier minimaal 20 uur 

aantoonbaar aan besteden!



BOS stage

• Ma 25 mei t/m 12 juni op stage 

• Doel: oriënteren op beroepskeuze. 

• Leerlingen moet zelf een stageplek zoeken, bij 
‘onbekende’ begeleider.

• Niet bij familie of bij weekend / vakantiebaan.



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 jouw 
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 jouw sectorwerkstuk

• Uiterlijk 9 april 2019 stagegegevens doorgeven

• Uiterlijk 19 juni 2019 stageverslag inleveren



• Leerjaar 4 examen 
in de vakken:

• Nask

• Bio

• Ned

• Eng

• Eco

• Wisk

• Dui

• In leerjaar 3 worden 
de vakken afgerond 
op SE-niveau:

• MA

• KV

• LO

Examenprogramma



Anglia examen afleggen 
einde leerjaar 4. 

Rekenexamen afleggen 
in leerjaar 3 of 4

Overige examens / certificaten



• Voor doorstroom naar 
klas 4:

• Max. 1 tekort op de 
eindlijst.

• 2 of meer tekorten →
bespreken in 
teamvergadering.

• 4 of meer tekorten →
afstroom naar Mavo.

Overgangsnormen



Onderzoeken en Ondernemen

• Projectmatig werken

• MBO-vaardigheden worden ontwikkeld:

• Initiëren, leiding geven, overleggen, notuleren, 
afspraken maken en nakomen, resultaat leveren, 
samenwerken, organiseren, etc. 

• 4 periodes: food, design, techniek, sectorwerkstuk



Onderzoeken en Ondernemen

• Drie groepen van 20 leerlingen, mix van 
alle derde klassen. 

• Eén periode op donderdagochtend O&O

• Twee periodes op dinsdagochtend O&O

• Vierde periode sectorwerkstuk



Laptop

• Moet iedere dag opgeladen mee, belangrijk voor de 
lessen.

• Inloggen SOM ouder / leerling eigen account.

• Registratiesysteem voor cijfers/ absentie / huiswerk / 
mailcontact met docenten

• mijnlentiz.nl geeft toegang tot mail en meest 
gebruikte schoolapps.

• Belangrijk inlognamen / wachtwoorden noteren in 
agenda. 



Internet

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

• Problemen -> administratie school

• Wijs met social media…
thuis en op school 



SOM Today

somtoday.nl (selecteer school 14YD)

Portaal voor:
• Ouder
• Kind
• Docent



• De agenda is gevuld voor iedere dag. Zo is het voor 
iedereen helder wanneer zij aan welk vak werken.

• De leerling plant iedere twee weken het coachgesprek 
in, schrijft hier een verslag van op dezelfde dag.

• De leerling streeft daadwerkelijk het te behalen doel na 
binnen de vastgestelde tijd. 

• De leerling gebruikt de werkdoelen om het periodedoel 
te behalen. 

• Per afronden als je goed voorbereidt bent, niet meer 
herkansen. 

Wij verwachten van de leerling



Rol van de coach

• De coach begeleidt de leerling.

• Iedere periode moet op orde zijn, anders 
op school achterstallig werk inhalen. 

• De leerling uitdagen tot versnellen / 
verdiepen waar dit mogelijk is.

• Ondersteunen bij plannen aan het begin 
van de week.



Schoolgeld 
• Inmiddels brief met info ontvangen. 

• Directe betaling mogelijk.

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

http://www.wis.nl/ouders


Contactgegevens

• mtanis01@lentiz.nl

• Werkdagen ma t/m vr

mailto:mtanis01@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!


