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ouders/verzorgers 

van klas ……

Ouderavond september 2021
leerjaar 2



Even voorstellen



Begeleiding mentor

 Tijdens mentoruren (PLM) 

 1 op 1 gesprekken met leerlingen

Begeleiding is met name gericht op:

 Studievaardigheden

 Sociaal-emotioneel

 Loopbaan begeleiding

 Communicatie tussen ouders-school

 Aanspreekpunt voor docenten



Extra begeleiding op school

 Lokaal 21 

 Leerlingbegeleiding

 RT ondersteuning

 PLV/PLT 

 Maatwerkplek

 Externe organisaties



Communicatie 
Ouders:

 Via SOM / It’s Learning

 Via mail: ……@stichtinglvo.nl

 Digitale nieuwsbrief

 Oudergesprekken (2x per jaar) 

 Telefonisch: 045-5224040

 Website: www.emma-lvo.nl

Leerlingen:

 Klassenapp (?)

 It’s Learning

 E-mail

 Teams

Emmacollege

http://www.emma-lvo.nl/


Afwezigheid

Bij afwezigheid van uw zoon/dochter graag vóór het eerste lesuur 
telefonisch contact opnemen via:  T: 045-5224040. 

Ziekmeldingen lopen na het weekend niet automatisch door.
U zult uw zoon/dochter dan opnieuw afwezig moeten melden.

Bij onbekende afwezigheid wordt er door school met u contact 
opgenomen. 



SWPBS

Gedragsverwachtingen

Belonen goed gedrag



4 profielen

 Techniek  (TN)
Vanaf leerjaar 3 op onze locatie TCPL
* Bouw Wonen Interieur (BWI)
* Mobiliteit & Transport (M&T)
* Produceren Installeren Energie (PIE)

 Zorg en Welzijn (ZW)

 Media Vormgeving en ICT (MVI)

 Economie & ondernemen (E&O)

Leerlingen door lespraktijk ervaring laten opdoen met de 
vmbo profielen.

Oriëntatie tijdens:

 Mentorlessen

 OP-vakken

 Themadagen

 Bezoek open dagen

Oriëntatie Profielen



Profielen in leerjaar 2

 Leerlingen volgen t/m februari 2 OP-vakken.

 In februari keuze voor 1 OP-vak. 
Dit is de profielkeuze voor de bovenbouw

 Profielgebonden vakken:

E&O: economie en de keuze  wiskunde of Duits (leerjaar 4)
TN: natuur-scheikunde, wiskunde
ZW: biologie en de keuzekeuze wiskunde of maatschappijleer 

(leerjaar 4)
MVI:  natuur-scheikunde, wiskunde 



LOB  
Loopbaan oriëntatie en begeleiding

 LOB YUBU

 Ontwikkelingsgericht

 Hulp en begeleiding bij sectorkeuze

 Interactie met ouders

 Presentatie bij oudergesprek



Rol van de decaan

 Studieadviseur

 Spreekuur voor leerlingen

 Spreekuur voor ouders

Decaan Emmacollege:

Mevrouw de Ruijter
e-mail m.deruijter@stichtinglvo.nl

mailto:m.deruijter@stichtinglvo.nl


TOETS ICT- basisvaardigheden

 In klas 2 krijgen alle leerlingen in PLV of in PLM 
een toets basisvaardigheden. 

 Werken met de verkenner, het Office-pakket, 
Google Chrome en diverse toepassingen.

 Bij 80% of meer goed: CERTIFICAAT!



Overgang leerjaar 2 naar 3 

 Kijken naar ontwikkelperspectief

 Vakken op hoger niveau indien mogelijk

 Leerlingen hebben in februari een profielkeuze gemaakt voor de 
bovenbouw. 



Overgang leerjaar 2 naar 3 

Tijdens de vergadering bepaalt het docententeam de overgang naar de 
bovenbouw.

Beoordeling gebeurt op:

 Werkhouding

 Motivatie

 Gedrag en houding

 Punten

 Aanwezigheid 
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