
Ouderavond 7 september 2022
Welkom!

Leerjaar 2 – klas



Programma

• Starter

• Een jaar van oriënteren op keuzes
• op vakken

• op pakketten

• op stages

• Jaaroverzicht en praktische zaken



Wat wilde u vroeger worden?
• Bedenk:

• Wat wilde ik vroeger worden?

• Wat was mijn eerste job?

• Welk werk doe ik nu?

• 1 van deze 3 vragen beantwoord je met een leugen.

• Als je de beurt krijgt stel je jezelf voor, vertel je van wie je de ouder 
bent en geef je antwoord op de 3 vragen.

• De volgende die aan de beurt is, moet raden wat de leugen is en geeft 
daarna zelf de antwoorden.



Een jaar van oriënteren op keuzes

• Duits wel / niet

• Biologie / NaSk

• GL / TL: examenpakket

• Leerwegen

• Westland on Stage (in klas 3 stage lopen)



Duits wel / niet

• Keuzevak in leerjaar 3 voor GL/TL en eventueel als extra vak voor KBL

• Oriëntatieperiode voor KBL tot vlak na de herfstvakantie

• Oriëntatieperiode voor GL/TL van na de herfstvakantie tot vlak na de 
kerstvakantie

• Keuze mogelijk voor verlengde oriëntatieperiode van februari tot 
einde schooljaar

• In april keuze voor klas 3 opgeven



Biologie / NaSk

• Verplicht 1 te kiezen

• Nu onderdeel van Mens en Natuur

• Benoemd in de lessen gedurende 
het jaar

• Pakketweek begin april

• In april keuze doorgeven



Leerwegen

• In november 2022 een check op de huidige niveaus

• In februari  2023 weer een VAS

• Daarna leerwegbepaling

• Daarna oudergesprek waarin dit wordt besproken

• In klas 3 ingedeeld naar leerweg en pakketkeuzes

• Vak op hoger niveau mogelijk



Voorbereiden op vakkenkeuzes (GL/TL) 

• Route Groen met ca. 10 examenpakketten

• Route Zorg & Welzijn met een vast pakket

• Pakketweek begin april
• Voorlichtingsavond

• Voorlichting per vak voor de leerlingen

• Voorlichting per vak voor de ouders

• Voorlichting route Zorg & Welzijn

• Nu al meer weten? Neem contact op met de leerjaarcoördinator



Schematisch ziet het er zó uit
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Westland on Stage

• In april 2023 (exacte datum 
is nog niet bekend)

• Contacten leggen met 
bedrijven

• Bedrijfsbezoeken

• Eerste opstap richting jaar 3

• In jaar 3; vanaf de 
herfstvakantie 1 dag in de 
week stage



Social media

• School en thuis zijn geen gescheiden werelden meer

• Social media voordelen en risico’s

• Wat doet school?

• Wat kunt u thuis doen?
• Kijk met uw kind mee

• Ga regelmatig in gesprek over gedrag op social media

• Stimuleer uw kind onenigheid face to face op te lossen



Somtoday

• Somtoday
• Lesrooster

• Cijfers

• Toetsen

• Kind en ouder(s)/verzorger(s) 

hebben eigen inloggegevens



(Digitale) leermiddelen

• Somtoday

• Boeken

• Learnbeat
• Weektaken (studieplanner)

• Leerdoelen

• Digitaal lesmateriaal



Ziekte en afwezigheid

• Graag telefonisch melden: 0174 671170
• Ziek

• Dokter

• Tandarts/orthodontist

• Bijzonder schriftelijk verlof

• Te laat komen en ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd in SOM

• Het verzuimprotocol staat op onze site:
www.lentiz.nl/floracollege



Vragen?


