
Welkom op Canisius!
Algemene ouderavond 3 vmbo B-K-GM



Welkom

• Welkom en opening

• Informatie door teamleider

• Informatie door decaan

• Informatie stagecoördinator

• Werkweek

• Kennismaking met de mentor 



Begeleiding en organisatie

• Dhr. Braakhuis (decaan)

• Mevr. Peddemors (stagecoördinator)

• Mevr. Oortman (leerlingcoördinator)

• Dhr. Scholten (leerlingcoördinator)

• Dhr. Asbreuk (teamleider VMBO onderbouw)

• Dhr. Buurke (teamleider VMBO bovenbouw)



Programma van toetsing, afsluiting (PTA)

• Elke leerling ontvangt een PTA
• Lees goed de regels en afspraken
• Let goed op de herkansingen

• It’s learning
• Leerstof
• Toetsen met gewicht en normering

• Kunstvak afsluiten met “voldoende/goed” eind 
leerjaar 3



Bovenbouw VMBO

• Nu al start met het examen

• Verschil schoolexamens (SE) en toetsen

• Theorie en praktijkvakken
• Eventueel op een hoger niveau
• Extra vak 3K en 3GM

• Buitenschools leren dmv stage

• Leerwerktraject

• TOPtraject



Rekenen

• Afronden met een 5 of hoger 
• 2A (B)
• 2F (K/GM)

• Telt niet mee in zak/slaagregeling, maar wordt wel mee 
gewogen bij de intake op het MBO

• Voor 3F is een 7 op 2F vereist

• Lessen rekenen in periode 1 en 2 op het lesrooster, 
daarna zelf onderhouden

• Rekentoets (4 kansen, 2 in 3V en 2 in 4V)



Huiswerkbegeleiding – Bijles - Examentraining

 

Huiswerkbegeleiding  -  Bijles  -  Examentraining 

 
       

    

• Informatie op www.canisius.nl

• Contactpersoon:
• Jetske Velten
• jetske.velten@lyceo.nl 
• 06-22728138

http://www.canisius.nl/


Decaan

•Dhr. Braakhuis



LOB: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

• Bezoek open dagen (ouders-leerling)
• MBO meeloopdagen (KOM) (leerlingen)
• Beroepskeuzeavond Canisius Almelo (ouders-leerling)
• Voorlichting door oud leerlingen
• Stage 
• Gesprekken met mentor (loopbaangesprekken) en decaan  
• Gesprekken met vakdocenten/praktijkdocenten
• Keukentafelgesprekken



LOB: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Informatie:

•It’s learning ‘decanaat Tubbergen’
•Site Mbo: ROC/Zone.college
•Keuzemethode Qompas
•LOB wordt afgerond met

een waardering (o-v-g)



Aansluiting op het MBO

4 basis 4 kader 4gm

entree opl. → niveau 2  → niveau 3 → niveau 4
eenvoudig     basisber.        zelfstandig middenkader
uitvoerend     uitvoerend vakman specialist 
werk               praktisch



Doorstroommogelijkheden

• ROC  VAN TWENTE: MBO 
• BBL  BOL

• Zone.college: MBO
• BBL  BOL 

• MBO opleidingen buiten Twente

• 4MAVO richting 4HAVO, 
• voor vakkenpakket zie It’s Learning
• ‘decanaat Tubbergen’ 



Profiel Techno

Gemeenschappelijke vakken
Nederlands

Engels
Lichamelijke opvoeding

Kunstvak

Profiel- en keuzevakken
Profielgebonden vakken (2 uit 4)

Wiskunde
Natuurkunde, 

Biologie
Economie (VMBO-KGM)



Profiel Groen & Ondernemen

Gemeenschappelijke vakken

Nederlands
Engels

Lichamelijke opvoeding
Kunstvak

Profiel en keuzevakken
Profielgebonden:

Wiskunde
Keuze uit:

Natuurkunde en/of Biologie
Extra vak:

Economie (VMBO-KGM)



Profiel Zorg & Leefstijl

Gemeenschappelijke vakken

Nederlands
Engels

Lichamelijke opvoeding
Kunstvak

Profiel en keuzevakken
Profielgebonden:

Biologie
Keuze uit:

Wiskunde en/of Aardrijkskunde
Extra vak:

Natuurkunde of Economie (KGM)



Stagecoördinator

•Mevr. Peddemors



Stage

Voor alle Vmbo leerlingen:

• Oriënteren op beroepen
• Kennis maken met beroepsvaardigheden 
• Eigen talenten ontdekken
• Onderdeel van het portfolio in Qompas
• Mogelijkheid tot internationalisering



Planning stage

De stage sluit aan op het LOB programma en op de profielen/keuzevakken.

• Wekelijkse stage: 
Basis: 4 klokuren  p.w. (donderdagmiddag) (8u in leerjaar 4)
Kader: 4 klokuren p.w. (donderdagmiddag)
GM: 4 klokuren p.w. Alleen in periode 4

• Blokstage:
Vmbo BK - 2 weken in leerjaar 3 - 1 week in leerjaar 4
Vmbo GM - - 1 week in leerjaar 4 

• Wanneer starten? 
• Eerst voorbereiden op school 



Stageovereenkomst

• Werktijd, conform de werktijden van het stage-adres en flexibele werktijden 
• Minimumeis

• De leerlingen kunnen zelf meedenken over de stageadressen
• Altijd in overleg met de stagecoördinator

• Ook ouders ondertekenen de overeenkomst (ivm verzekering)



Stage

• Gedragsregels

• Voorbereiding op school:
• Letten op veiligheid
• Positieve instelling
• Geheimhouding



Stage

• Afspraken nakomen

• Werkzaamheden:
• Observeren
• Ervaren

• De begeleiding op de stageplek:
• De stagebegeleider 
• De stagecoördinator

• Beoordeling



Maatschappelijke stage 3GM

• Maatschappelijke stage (mas) is vrijwilligerswerk buiten de school
• Bv. helpen bij scouting of een sportvereniging. 

• Binnenkort ontvangen leerlingen informatie over de  maatschappelijke 
stage van Mevr. Platvoet (coördinator MAS).



Werkweek 3VMBO

• Fiets controle (bandenspanning, remmen, verlichting)

• Regenkleding en eten & drinken (eten woensdag om +- 18.30)

• Regels en afspraken
• Redbull/energiedrank, alcohol en/of drugs verboden.
• Rookverbod
• Verkeersregels
• Leiding draagt en voelt verantwoordelijkheid, niet aansprakelijk

• Boekje

• Bijzonderheden graag met de mentor bespreken



Werkweek 3VMBO – Bagage 

Bagage brengen en ophalen (graag voorzien van naam en klas)

• 3B: woensdagochtend tussen 8.00 – 9.30 

fietsenstalling personeel, in de blauwe aanhanger

• 3K: woensdagochtend tussen 7.45 – 9.30

parkeerplaats achter de school

• 3GM: woensdagochtend tussen 8.15 – 10.00 

parkeerplaats achter de school

• Ophalen: vrijdagmiddag tussen 12.30 – 16.00 of maandag onder schooltijd



Meedenken/meepraten

Meedenken en meepraten

MR
Medezeggenschapsraad

GOR
Gemeenschappelijke ouderraad

OKBG
Ouder klankbordgroep

Alle klassen 1 ouder
o.l.v. betreffende teamleider

Alle OKBG vertegenwoordigd
1 locatie directeur

8 medewerkers Canisius
4 ouders

4 leerlingen



Vervolg:

• Kennismaken met de mentor
• Eventueel een afspraak maken voor een nader gesprek

Zijn er vragen?



Verticaal mentoraat

• 3Bt1: Mevr. Kienhuis & Mevr. Lobker (T048)

• 3Kt1: Mevr. Schutte (T049) & Mevr. Super (T043)

• 3Kt2: Dhr. Kolner (T037)

• 3Kt3: Mevr. Meijer (T033)

• 3GMt1: Dhr. Streunding (T032)

• 3GMt2: Mevr. Berends (T034) & Dhr. de Jong (T035)

Vanaf januari: Mevr. Borggreve

• 3GMt3: Mevr. Fellinger (T036)

3Bt1

3Kt1 3Kt2 3Kt3

3GMt1 3GMt2 3GMt3
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