
WELKOM!! 
FIJN DAT U ER BIJ BENT …

… op deze algemene ouderavond voor klas 3M!



PROGRAMMA:

 1. Algemene informatie over het lesprogramma en de keuze
mogelijkheden van leerjaar 3.

 2. LOB

 3. Mentorzaken

 4. Vragenrondje



BELANGRIJKE INFORMATIE LEERJAAR 3
 Leerlingen van MAVO/TL hebben een eenjarig PTA. Dit betekent dat zij, anders dan de BB 

en KB leerlingen, pas in leerjaar 4 starten met hun schoolexamen.
 Uitzondering hierop zijn de vakken economie, aardrijkskunde en NASK. Bij deze vakken 

worden er ook al in leerjaar 3 toetsen gemaakt die meetellen voor het S.E. 
(schoolexamen). Dit heeft te maken met de omvang van de lesstof.

 Einde van het schooljaar kiest de leerling een vakkenpakket. Nederlands en Engels zijn 
verplichte vakken.
Daarnaast streven we ernaar om in totaal 7 vakken te kiezen (1 meer dan verplicht.) 
Indien nodig kan de leerling dan aan ‘t einde van klas 4 één vak laten vallen.

 CKV ( kunstvakken) moet in klas 3 met een voldoende afgesloten worden om in klas 4 op 
examen te mogen.

 Dit geldt ook voor l.o. in klas 4!



Informatie vanuit het 
decanaat: LOB, de weg 

richting het MBO



HET EMMACOLLEGE ZET 4 JAAR IN OP LOB 
LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING

 LOB is een rode draad van klas 1 t/m klas 4

 Hiervoor gebruiken we o.a. YUBU

 Activiteiten: beroepenavond, bezoek Info avonden MBO ( óók al in 
klas 3 ), snuffelstage,…

 Profielwerkstuk



SCHOOL KAN HET NIET ALLEEN!!!

• Jullie , als ouder(s)/verzorger(s), zijn ook belangrijk binnen dit proces!

• Jullie kennen jullie zoon/dochter het beste.

• Praat dus ook thuis regelmatig over de keuzes die uw zoon/dochter 
moet gaan maken. Immers: kiezen is moeilijk op die leeftijd!!!

• En … bezoek alvast, samen met uw zoon/dochter, de Info avonden van 
het MBO.  Voor TL leerlingen 17 maart.

• Hebben jullie meer informatie nodig over vervolgopleidingen: maak 
een afspraak met mevr.de Ruijter, onze decaan!



AANMELDING MBO

Vanaf dit schooljaar is aanmelding mogelijk vanaf 4 oktober.

Dit speelt een rol bij opleidingen die maar een beperkt aantal leerlingen 
aannemen.

We streven ernaar dat leerlingen einde klas 3 weten welke 
vervolgopleiding ze willen gaan volgen



WAT ER VERDER NOG 
BESPROKEN MOET 

WORDEN



ZIJN ER VRAGEN?

• Deze PowerPoint komt op onze site te staan onder de knop 
“ouders”. U kunt alles dus nog eens rustig nalezen!

•
voor uw aanwezigheid
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