
Welkom!

Wandelvragen

Ouderavond

25 april 2022

Welke 
vakken 

krijg ik in 
leerjaar 3?

Ik hoop dat 
dit echt 

verder gaat 
in klas 3

Hebben jullie 
hier wel aan 

gedacht?

Dat zal toch wel 
verbeterd zijn…!?



Ouderavond

25 april 2022

Welkom!

https://youtu.be/gBp8fzu3Bew


Vragen

Wat heeft u besproken tijdens de wandeling?



Programma
• Doorstroom van 2 naar 3

• Leerjaar 3

• Onderwijskundig 

• Praktisch



Doorstroom klas 2 > 3



Ontwikkeling in beeld in een aantal fases

• Leerdoelen behalen
• Voortgang in beeld
• Speeddates coaches - docenten
• Feedback in Magister
• Leerling ontvangt een voorlopig (P2) en definitief (P3) doorstroomadvies
• Leerling reflecteert op zijn ontwikkeling
• Ontwikkelgesprek: voortgang en doorstroom
• Verslag ontwikkelgesprek met (nieuwe) ontwikkelpunten
• Maatwerktijd



Leerdoelen behalen

• De leerlingen volgen de lessen

• Kunnen door middel van voortgangsopdrachten hun leerdoelen 
aantonen.

• Diverse manieren voor het aantonen van leerdoelen



Voortgang in beeld

• Leerlingen en vakdocenten scoren de voortgang in de GPL-tool

• Uitgedrukt in een percentage

• Inhoudelijk: waar moet nog aan worden gewerkt?



Speeddates coaches en docenten

• Docenten en coaches wisselen informatie uit over de 
ontwikkeling van de leerlingen

• Om eventueel tussentijds bij te sturen



Feedback in Magister

• Alle leerlingen ontvangen voor alle leergebieden inhoudelijk 
feedback op hun ontwikkeling

• Cognitief en ook op werkhouding



Doorstroomadviezen

• Leerlingen krijgen per leergebied een voorlopig 
doorstroomadvies in P2

• Leerlingen krijgen een definitief doorstroomadvies in P3

• De leergebieden Sport en KCM geven geen niveau-advies 
(leerdoelen zijn per niveau vergelijkbaar)

• De coach formuleert het definitieve doorstroomadvies



Reflectie op de ontwikkeling

• Aan de hand van het opgestelde reflectieformulier kijkt de 
leerling terug op de afgelopen periode

• Vooruitkijken: waar gaat aan gewerkt worden

• P3: waar ligt de toekomst komend schooljaar?



Ontwikkelgesprek: voortgang en doorstroom

• Ten aanzien van de voortgang wordt gekeken waar de 
ontwikkelpunten voor de leerling liggen. 

• Welke leerdoelen zijn belangrijk om aandacht aan te besteden?

• Welke maatwerktijd is gekozen?

• Doorstroomadvies wordt besproken: samen met ouders, leerling 
en coach wordt de doorstroming naar leerjaar 3 bepaald. 



Verslag ontwikkelgesprek

• De afspraken uit het ontwikkelgesprek worden vastgelegd in een 
gespreksverslag (ook aan het eind van leerjaar 2).

• Verslag wordt opgenomen in het leerlingdossier



Maatwerktijd

• Mogelijkheid tot voorinschrijving voor de verbeteringslessen.



Klas 3

• Wat blijft hetzelfde?

• Wat verandert er voor leerlingen?

• Welke keuzes zijn er voor leerlingen?

• Gebouwen



Wat blijft?

• Leergebieden Exact, Wereld, 
Communicatie en KCM

• Vakken Nederlands, wiskunde en Engels

• Sport

• Technasium (H en V) en Bèta Challenge (M)

• Maatwerktijd



Wat blijft er nog meer?

• Werken vanuit leerdoelen: wat, hoe en waarmee?
• Feedback
• Leerlingen inzicht geven in hun ontwikkeling
• Persoonlijke leerroutes: maatwerk voor de leerling
• Ondernemend en samenwerkend leren: actief en in samenhang
• Herkenbaarheid van de vakken binnen het leergebied: 

wordt belangrijker in leerjaar 3



Wat is er anders?

• 3 periodes van 13 weken
• 12 weken + Topperweek

• Rooster en pauzetijden

• Gebouw



Leerjaar 3

• Nieuwe vakken
• Soms een nieuwe coach
• Jaar van keuzes

• Profiel voor de bovenbouw
• Vakkenpakket voor het profiel
• Al vóór start klas 3 keuze voor twee uur Technasium, Sport+, of KCM+





Periode 1 en 2 - MAVO

• Vakken binnen leergebieden

• Apart wiskunde, Nederlands en sport

• Maatschappijleer

• Profieloriëntatie 

• Maatwerktijd



Periode 1 en 2 – havo en vwo

• Vakken binnen leergebieden

• Apart wiskunde, Nederlands en sport

• keuze uit Technasium, Sport+, KCM+

• keuze uit maatwerkuur Nederlands / Engels / wiskunde

• Profieloriëntatie 

• Maatwerktijd



Wat is er anders voor de leerling vanaf
periode 3?

• De leerlingen volgen:
• Gezamenlijke vakken met hun klas
• Vakken uit hun gekozen profiel (verplichte - en keuzevakken) 
• Vrije vakken 
• In mavo-3 6 of 7 vakken mavo (mogelijkheden)
• Keuze-vakken (haalbare koppeltjes)

• Ander rooster dan in periode 1 en 2
• Andere groepssamenstelling obv profiel



• Twee lesuren per week

• Vraaggestuurd (eigen leerdoelen)

• Wat kan ik? Wat wil ik? 

• Kennismaken met verschillende keuze-profielen

• Kennismaken met nieuwe bb-vakken bijv. bedrijfseconomie

• Gastlessen van experts

• Buitenschools leren (stages)

• Begeleid door vakdocenten en coaches

Profieloriëntatie



Maatwerktijd

• Verbetering, verdieping en verbreding

• Verdieping Engels en Duits

• Modules (met leerdoelen en afsluiting)

• Keuze door leerlingen

• Aandacht voor keuzes met coach

• Aanbod wellicht icm klas 2



Gebouw

• Houtkamp College klas 3

• Gebouw delen met Wilhelminaschool (14 lokalen)

• Gescheiden entree en buitenruimte, vleugels in de 
school

• Gymzaal wordt Houtkamp

• Inrichting volgens look & feel, voor 1 jaar, daarna 
grotere verbouwing in de school



Als nu nog vragen, ideeën, 
suggesties heeft

• Wij blijven nog even hangen

• U kunt mailen

• U kunt bellen
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