
Informatieavond leerjaar 4
Welkom



Even voorstellen…
(naam mentor)



Artikel 1



Ik ben iemand, ik kan wat, 
ik hoor erbij!



Dare to discover!



Breed oriënterend onderwijs  

“Voordat je weet 
wat je later wilt 

worden, 
moet je eerst 

ontdekken wie je 
nu bent…”



Keuzevakken bij het beroepspraktijkvak D&P

Cooking Skills:
• Gastheerschap, Keuken en Brood- en banketspecialisatie.
Sports- Business & Recreatie:
• Ondernemen, Recreatie en Sport en bewegingsactiviteiten.
Health & Care:
• Welzijn kind en jongeren, Welzijn volwassenen en ouderen en Voeding 

en beweging.
Techno Skills:
• Robotica, 2D/3D vormgeving en realisatie en Hout- en 

meubelverbindingen.



Mavo

Focus op de algemene vakken.

Profielwerkstuk binnen het gekozen profiel Economie, Techniek of Zorg en 
Welzijn.



Vervolgonderwijs

• Leerlingenbezoekdagen MBO op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 
29 oktober 2021.

• Beroepsinteressetesten en advies via de LOB coördinator dhr. A. 
Frankenhuis.

• Doorstroommogelijkheden van Mavo naar MBO of Havo. Met een 7e 
vak is toelating op de Havo een recht. Met 6 vakken is toelating wel 
mogelijk onder voorwaarden. Voor informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de LOB- coördinatoren dhr. A. Frankenhuis of mevr. E. 
Uithuisje.

• a.frankenhuis@atlascollege.nl en e.uithuisje@atlascollege.nl

mailto:a.frankenhuis@atlascollege.nl
mailto:e.uithuisje@atlascollege.nl


PTA (programma van toetsing en afsluiting)

Cijfers tellen mee voor het SE (schoolexamen)

Algemene vakken (Ne, En, Du, eco, bio, nask1, ges, wis): 25% SE 3 + 75% SE 4

D&P: 75% SE 3 + 25 % SE 4

Maatschappijleer en CKV zijn eind leerjaar 3 afgesloten.

Keuzevakken mogen niet lager dan afgerond een 4.0 zijn. Het keuzevak leerjaar 3 vormt 
samen met de drie keuzevakken leerjaar 4 een combinatiecijfer en wordt als SE afgesloten.

D&P wordt als SE cijfer afgesloten, hierna volgt eind april het CSPE (Centraal schriftelijk en 
praktisch examen)



Exameninformatie

Alle PTA's en het PTA algemeen deel staan uiterlijk 1 oktober op de 
website onder het kopje 'praktische informatie', 'exameninformatie 2021-
22'.

Voor vragen kunt u mailen met:

Mevr. S. Broere

teamleider bovenbouw, tevens examensecretaris.

s.broere@atlascollege.nl

mailto:s.broere@atlascollege.nl


Poldersport de Kwakel/ teambuilding

• Alle leerlingen gaan mee.

• Er zijn geen kosten aan verbonden.

• Woensdag 15 september (morgen dus) .

• Vertrek om 11.45 uur met de bus naar 
Uithoorn, verwachte terugkomst 18.00 uur.

• Lunchpakket en drinken zelf meenemen.

• Sportieve kleding aan die nat mag worden, 
neem een set reservekleding mee en een 
handdoek.

• Een plastic tas voor de natte spullen.

• Er is tussen 16.30 en 17.00 uur gelegenheid 
om te douchen.



Als mentor ben ik:

• De spil in de begeleiding van uw kind.
• Aanspreekpunt voor leerlingen.
• Aanspreekpunt voor ouders.
•Ondersteunend bij het maken van het loopbaandossier.

Daarnaast help ik met plannen en houd ik samen met de 
leerling de voortgang in het PTA in de gaten.



Contact 

• Jouw.naam@atlascollege.nl

• Mijn werkdagen: (welke dagen)

• Mijn 06 nummer is: eigen keuze of je dit wel of niet doorgeeft.

• Ik reageer: voorstel: op werkdagen binnen 24 uur.

• Contact ouder/leerling onder schooltijd graag via receptie, niet 
bellen onder de les.

• Bij bezoek aan school: bij binnenkomst melden bij receptie.



Extra ondersteuning:

- Examentraining algemene vakken

- Examen/faalangstreductietraining
- Dyslexiebegeleiding
- Route 2
- Ondersteuningsteam
- Huiswerklokaal



Tot nu toe…

• Intro dagen

• Schoolritme weer oppakken

•Groepsvorming



Een aantal schoolregels

• Te laat? Volgende dag om 08:00 uur melden.

• Meer dan 15 minuten te laat? Geregistreerd als verzuim en het 
uur moet worden ingehaald.

• Gedurende de dag te laat in de les wordt ook geregistreerd.

• Vaak te laat? Preventief naar de leerplichtambtenaar!

Ouders kunnen verzuim volgen in Magister. 

• Telefoon in de kluis of in de box.



.

Verlofaanvragen

Verlofaanvragen gaan via de receptie, teamleider 
neemt beslissing.

Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de 
leerplichtambtenaar.

Voor het verlofformulier en regels, zie de website. 
Ook de uitgaande brieven zijn daar terug te 
vinden.



Tips

• Bekijk regelmatig Magister samen met uw kind. 
Cijfers, absentie, te laat komen, spullen vergeten worden 
genoteerd.
• Boeken moeten gekaft zijn. Bij schade volgt aan het eind van 

het jaar een boete (uiteraard niet voor schade die al aanwezig 
was of normale slijtage).
• Bekijk Zermelo voor het naar school gaan voor het actuele 

rooster en de wijzigingen. Om 07.15 uur wordt Zermelo 
bijgewerkt.



Zelfstandigheid…

• Leerling verantwoordelijk voor eigen spullen.

• Zelf verantwoordelijk voor het maken van je huiswerk.

• “… ja maar… de printer was stuk!”

• Als het mis gaat in de les… ( nu, straks & later recht en de 
meldkamer).



Laat het school weten als:

• Uw kind ziek is.

• Uw kind een afspraak heeft bij tandarts, huisarts, orthodontist, etc. 

Absentiemelding: (0229) 55 20 09, mevrouw Butter of Dekker

verzuimnewton@atlascollege.nl

• Overige zaken: algemeen nummer van school: (0229) 55 20 10.

• Denkt u aan de AVG verklaring?

mailto:verzuimnewton@atlascollege.nl


Vragen aan vakdocenten? 

• Mentor is spil, dus graag via mentor.

• Dan breng ik u in contact of ga er achteraan.

• Op contactmiddagen en -avonden kunt u 

ook met vakdocenten spreken.



Contactmomenten en herkansingsmomenten
• 2x oudergesprekken (middag/avond), 7 december/15 maart.
• Cijferoverzichten staan in magister.
• 3x herkansing PTA onderdeel, 14 december/ 29 maart (alleen 

één keuzevak zie PTA algemeen deel)/ 5 april.
• presentatie profielwerkstuk afhankelijk van 

coronamaatregelen info volgt gedurende het jaar.
• 1x keer presentatie van loopbaandossier (ochtend/middag),

1 februari.
• Overig contact indien nodig op afspraak.
• Volledige jaarkalender op website.



Ouderraad Ouderraad; meldt u aan
8 ouders, uit alle leerjaren
Klankbord voor directie
Onderwerpen zijn o.a.:

- Covid 19 gerelateerde zaken
- besteding ouderbijdragen
- toekomstvisie school
- communicatie

Organiseren jaarlijkse thema-avond
5x per jaar een overleg op woensdagochtend van 1,5 uur.
Iets voor u? Mailt u naar: ouderraad.newton@atlascollege.nl
Wij zoeken vier nieuwe ouders


