
Samen leven,  
samen leren,  
samen doen.

Kennismakingsavond 
Mavo 3

Welkom!



Samen leven, samen leren, samen doen.

Programma

 Algemene informatie mavo 3

 Profielkeuze begeleiding (decaan)

 Kennismaking met de coach 



Wie is wie?
• Afdelingsassistent: Janine Kelderman Absentie, verzuim & verlof

j.kelderman@de-breul.nl Verwijderingen & nablijven

• Teamleider: Roel van der Linden Aansturing mavo-bovenbouwteam
r.vanderlinden@de-breul.nl Besluitvorming & regelgeving

• Decaan: Alinda van Veldhuizen Loopbaanbegeleiding
a.vanveldhuizen@de-breul.nl Pakketkeuze

• Afdelingsmanager: Erwin Dernison Aansturing gehele mavo-afdeling
e.dernison@de-breul.nl



Samen leven, samen leren, samen doen.

Begeleiding

 Coaches

 Decaan: vakken en studiekeuze

 Leerlingbegeleiding: hoofd leerlingbegeleiding, orthopedagoog, 

CJG (centrum jeugd en gezin)

 Bijlesleerlingen op school (via coach)

 NPO gelden



Coaching
• Coach is eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder

• Leerling die regie heeft op eigen leerproces

• Meer aandacht voor de ontwikkeling van het individu

• Executieve functies

• Driehoeksgesprekken in november en april

• Let op het banduur op donderdag het 7e uur



Samen leven, samen leren, samen doen.



Oproep

 Stimuleer zelfstandigheid

 Help gerust met plannen en herinner aan deadlines 

 Vraag door wat betreft LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding)

 Meedenken? Meld u aan voor de ouderresonansgroep:

r.vanderlinden@de-breul.nl

 Of word lid van de Ouderraad: 

ouderraad@de-breul.nl



Samen leven, samen leren, samen doen.

Magister 

Cijfers
Rooster
Huiswerk en studiewijzers/ planners 
Absentie (rol jeugdarts en leerplichtambtenaar)
Te-laat-komen
Verwijderingen
Ziekmeldingen (alleen aan begin van de dag!)

Door jullie in te zien met behulp van ouder inlogcode



Samen leven, samen leren, samen doen.

Examenreglement

 Wet- en regelgeving omtrent toetsen, examens 
en herkansingen;

 Wat mag er wel, wat mag er niet?
 Hulpmiddelen/tijdverlenging. 

 Regelingen: bv. toelating tot havo na behalen mavo-diploma.

 Zie www.de-breul.nl voor PTA-gids en examenreglement

Veel formeler dan in de onderbouw!



PTA
 PTA-gids: Programma van Toetsing en Afsluiting (1 oktober)

Toetsomschrijvingen, wegingen, herkansingsmogelijkheid

 Verschillende soorten toetsing in de bovenbouw:
- Overgangsrapport  proefwerken
- (School)examendossier (=ED)  zogenaamde PTA’s

 Verschillende soorten afsluiting:
- Alleen een schoolexamen, een eindcijfer (maatschappijleer)
- Ook een landelijk schriftelijk Centraal Examen (CE) in M4

 Examen dossier moet compleet zijn om over te gaan



Samen leven, samen leren, samen doen.

Afspraken 

Niet van het terrein af
Rookvrije school
Ziekmelden voor 8.25 uur (dagelijks) via telefoon of Magister app
Absentiekaarten twee dagen van te voren inleveren 
Aanvraag verlof via afdelingsassistent (j.kelderman@de-breul.nl)
Afdelingsassistent neemt altijd contact met thuis op bij
afwezigheid
Communicatie per e-mail



Hoe lopen de lijnen?
Vakdocent -> coach -> teamleider -> afdelingsmanager -> 
rector/bestuurder

Bereikbaar via:

Voor ouders:
 Email
 Telefonisch via De Breul
 Belafspraak via de mail (graag: vermeld waarover)

Voor leerlingen:
 Via chat van Teams of via Magister



Samen leven, samen leren, samen doen.

Belangrijke momenten 

Vier toetsweken (partweken)

22-26 november driehoeksgesprekken
9 december voorlichtingsavond vakkenkeuze
16 december banduur keuze/stagevoorlichting leerlingen
20 januari profielmiddag voor leerlingen
7 t/m 11 februari stageweek
21 maart adviesbrief vakkenkeuze
2e driehoeksgesprek
13 april wijzigingsmoment



Op naar m4!

• Op naar het diploma

• Op naar een mooie vervolgopleiding

• Maar nu op naar de decaan en daarna de coaches
De linkjes naar de vergaderingen van de coaches heeft u via hen ontvangen.



Samen leven, samen leren, samen doen.

Mavo 3

Keuzevakken (Fa, Du, ak, gs)

Sommige vakken (dus) in clusterverband

Start van het schoolexamen

Decaan:

Profielkeuze

Stageweek en profielwerkstuk

LOB



Weg naar de Profielkeuze
9 dec. voorlichtingsavond

Coachlessen (periode2)

Opdrachten in Yubu

16 dec. leerlingen voorlichting (samen met Stage-voorlichting)

2 febr. 2022 ouder mee naar MBO avond op VO school in Zeist

7 t/m 11 febr. 2022 Stage

Open dagen/meeloop dagen (oranje kaart 169)



De Profielen op de mavo

 Naast deze twee verplichte vakken kiezen leerlingen nog een 
aantal vakken

 Je kunt daardoor meerdere profielen hebben
 Voor doorgang naar MBO zijn vakken minder belangrijk
 Voor doorgang naar de havo is het vaak handig om wel 

bepaalde vakken te kiezen



De Profielen op de havo

 Naast deze twee verplichte vakken kiezen leerlingen nog één vak
 In mavo4 aparte voorlichtsavond hierover



Invoeren gekozen vakken
 10 maart invoeren profiel keuze en vakken op school met mij.

Deze dag graag iedereen aanwezig op school, afwezigen bel ik

persoonlijk op. Geen dokter/ortho afspraken plannen.

 Coach, teamleider en decaan gaan in overleg.

Na 21 maart brief thuis met de gemaakte keuze.

Driehoeksgesprek met coach.

Voor 13 april evt. wijzigingen aan mij doorgeven, via coach. Ik

mail hier altijd over, zodat duidelijk is wat de vakken zijn.



Stage (7 t/m 11-2) en PWS

 Praktische beroepenoriëntatie
 Leerling zoekt stageplaats, mag al mee begonnen worden
 16 dec. in band uur (do-7e) voorlichting voor leerlingen hierover
 Stagecontract
 Opdrachten tijdens de stageweek
 Stageverslag = PWS (tijdens Nederlands, titel komt op diploma)



Samen leven, samen leren, samen doen.

LOB

Loopbaanoriëntatie(-ontwikkeling) en -begeleiding



Samen leven, samen leren, samen doen.

PTA LOB



contact gegevens
• Afdelingsassistent: Janine Kelderman Absentie, verzuim & verlof

j.kelderman@de-breul.nl Verwijderingen & nablijven

• Teamleider: Roel van der Linden Aansturing mavo-bovenbouwteam
r.vanderlinden@de-breul.nl Besluitvorming & regelgeving

• Decaan: Alinda van Veldhuizen Loopbaanbegeleiding
a.vanveldhuizen@de-breul.nl Pakketkeuze

• Afdelingsmanager: Erwin Dernison Aansturing gehele mavo-afdeling
e.dernison@de-breul.nl
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