
Informatieavond leerjaar 3
Welkom



Even voorstellen…

Sylvia Broere, teamleider bovenbouw.



Programma van vanavond

• 19.00-19.20 uur welkom en algemene informatie

• 19.20- 20.00 uur hernieuwde kennismaking mentoren en 
uitleg mentorprogramma

• 20.00 uur eindtijd mavoprogramma

• 20.00-21.00 uur kennismaking talentlijn SAS, F&H, CD voor basis en kader

• Uiterlijk 21.00 uur eindtijd basis- en kaderprogramma



Je mag jezelf zijn



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…”



Talentlijnen bij het beroepspraktijkvak D&P
Basis en kader

• Safety & Security

• Food & Health

• Creative Design

2x2 keuzevakken, wissel programma in januari



Mavo

• Focus op de algemene vakken: Ne, Eng, Du, Nask 1, Bio, Eco, Wis, Ges

• Leerjaar 3 nog 7 algemene vakken verplicht.

• Voor leerjaar 4 mag je 1 vak laten vallen maar voor een drempelloze 
doorstroom naar de havo is een 7e vak verplicht.



Vakken die afgerond worden in leerjaar 3

Maatschappijleer; advies 6.5 of hoger i.v.m. compensatie regeling 
diploma.

CKV; projectweek …...(datum)+ dossier moet met een V of G afgesloten 
zijn.

Vier keuzevakken binnen de talentlijnen; score moet minimaal een 
afgeronde 4 zijn. 



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: 50% SE 3 + 50 % SE 4

• Maatschappijleer en CKV

• Keuzevakken mogen niet lager dan afgerond een 4 zijn. De 4 keuzevakken met het 
hoogste cijfer (4 uit leerjaar 3 en 2 uit leerjaar 4) vormen samen een combinatiecijfer en 
wordt als SE afgesloten.

• D&P wordt als SE cijfer afgesloten, hierna volgt eind april / begin mei 2024, 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 
2022-23'.

• Voor vragen kunt u mailen met:

• Mevr. P. Bot

• examensecretaris

• p.bot@atlascollege.nl

mailto:p.bot@atlascollege.nl


Wie helpt mij bij het keuzeproces?

• Mentoren; wekelijks een mentoruur.

• LOB coördinatoren; organisatie MBO informatiedag, met iedere 
leerling en verder op afspraak. Contact op afspraak:

• S.Garrelts@atlascollege.nl en E.uithuisje@atlascollege.nl.

• Ouders

mailto:S.Garrelts@atlascollege.nl
mailto:E.uithuisje@atlascollege.nl


Extra ondersteuning:

- Flexuren

- SOVA-Faalangsttraining
- Dyslexiebegeleiding
- Route 2
- Ondersteuningsteam
- Huiswerklokaal



Stedentrip of zeilkamp

Dit jaar keuze uit Berlijn, Parijs of zeilkamp in Friesland

Groepsvorming en plezier. Jezelf overwinnen, zelfstandig 
worden, letterlijk en figuurlijk grenzen overwinnen.

We gaan ervan uit dat iedereen deelneemt.
Precieze informatie over datum en kosten volgt zo snel 
mogelijk.



Ouderraad

8 ouders, uit alle leerjaren, klankbord voor directie
Onderwerpen zijn o.a.:

- besteding NPO gelden
- besteding ouderbijdragen
- toekomstvisie school
- communicatie

Organiseren jaarlijkse thema-avond (morgen 21 september!)
Vragen; mailt u naar: ouderraad.newton@atlascollege.nl

mailto:ouderraad.newton@atlascollege.nl


Waar vind ik de mentoren?

B3A Mw. Kraaij (vervanging dhr. Tasdelen) Lokaal 211

B3B Dhr. Winkel Lokaal 212

K3A Dhr. Greiner en dhr. Muller Lokaal 214

K3B Dhr. Beers Lokaal 213

K3C Dhr. Steenbergen en dhr. Klouwer Lokaal 219

K3D Dhr. Lagrand Lokaal 215

M3A Mw. Kuypers Lokaal 302

M3B Mw. Van der Lee en dhr. Dost Lokaal 208


