
Welkom op de 
ouderavond
3mavo

Locatie Van Renneslaan



● 3GT1 : Patricia Oude Spraaksté

● 3GT2: Ruben Schepers

● Decaan: Henny Oude Geerdink

Mentoren klas 3



● Welkom in de bovenbouw

● ICT-rijk onderwijs

● Rookverbod

● Mobiele telefoon

● Social media

● Examenzaken (positie MA, PWS en CKV)

● Vergroting zelfstandigheid

● Mentor als aanspreekpunt

Algemeen



Hoe hoog kom jij?



School zijn we samen



● Wat is Toptraject?

● Waarom Toptraject?

● Wat verwachten we van de leerling 

bij Toptraject?

Toptraject



•Zaken bespreekbaar maken met uw kind
•Ouderportaal / Open dagen
• Zaken bespreekbaar maken met uw kind
• Ouderportaal / Open dagen
• Bereikbaarheid voor school 
• 10 minuten gesprekken
• 30 oktober ouderavond op locatie AH over 

puberbrein
•ikbaarheid voor school 
•10 minuten gesprekken
•30 oktober ouderavond op locatie AH over puberbrein

Belangrijke rol voor ouders



● 17 t/m 20 maart

● Kosten €245,- (all-in principe)

● Overnachting in 3-sterren hotel

● Activiteiten : Bezoek Skoda, Theresiënstadt

Rondleiding Praag, vrije tijd

● Niet deelnemen is vervangend programma op school

● Overige informatie volgt z.s.m. per brief

Praagreis klas 3



● Ongeveer 6 bijeenkomsten per jaar

● Kwaliteit van schoolse zaken

● Altijd terugkoppeling naar docenten

Ouderraad



Vragen

●Vragen???



Decaan / Docent 
Henny Oude Geerdink



● Leerplicht tot 18 jaar; tussen 16 en 18 jaar

mag je werk en school combineren

Doelstelling van elke leerling



Doorstroom vmbo-mbo-hbo
● Entree, niveau 2,3 en 4

● Volle tijd = school + stage (BOL)

● Deeltijd = werken + school (BBL)

● Duur van 1 tot 4 jaar

● Doorstroom van niv. 4 naar hbo



● Vraagt veel inzet van de leerling

● Levert ook route naar hbo op

Naar de Havo?



Vakkenpakket keuze klas 3-4
● Kiezen voor toptraject of niet

● Kiezen voor havo of mbo

● Profielvak blijft D&P met mogelijke 

keuzevakken andere profielen

● Ouderavond 3 maart 2020 voor meer informatie



LOB in PTA en op rapport
● Mbo informatie avond 20 november

● Bezoek bedrijf / beurs / instelling

● Open dag / open huis voorbereiden

● Open dag / open huis evaluatie

● Meeloopdag voorbereiden

● Meeloopdag evalueren

● Stage (voorbereiden en evalueren)



Dedecaan.net
● Digitale methode 

(leerlingen kennen dit van klas 1,2)

● Is nieuw voor instromers

● https://piusxcollegerenneslaan.dedecaan.net/

https://piusxcollegerenneslaan.dedecaan.net/


● Van Renneslaan 35 Almelo

● Bakenweg 6a Albergen

● 06-25048292

● h.oudegeerdink@piusx.nl

● Facebook – Linkedin

De decaan: altijd bereikbaar

mailto:h.oudegeerdink@piusx.nl


Vragen

●Vragen???



● 3GT1 : Patricia Oude Spraaksté (T103B)

● 3GT2 : Ruben Schepers (T106)

Mentoren klas 3
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