
Welkom
Ouderavond klas GT3  



Even voorstellen 

www.hetbouwens.nl

http://www.hetbouwens.nl/


Mentoraat
Wat mag u van ons verwachten
• Eerste aanspreekpunt voor u en onze mentorleerlingen.
• Elke leerling leren kennen.
• Iedere leerling wordt persoonlijk begeleid.
• Twee oudergesprekken waarin we u informeren over de 

ontwikkelingen en voortgang.
• Binnen de klas werken aan persoonlijke doelen.
• Keuzebegeleiding en studiebegeleiding 



Rol van de ouders
• Geef vertrouwen, toon 

interesse, beloon 
successen en blijf in 
gesprek.

• Creëer juiste studieritme en 
leeromgeving.

• Volg somtoday voor o.a. 
leerresultaten en 
aanwezigheid. 

• Neem contact op met de 
mentor bij vragen of 
onduidelijkheden.

leerling

ouders /
verzorgers

mentor

vakdocenten



Contactmomenten

Data ouderspreekuren: 

• 10 november 2020
• 19 januari 2021
• 20 april 2021



Algemene zaken
• Ziekmelden, iedere dag opnieuw.
• Telefoonnummer en mailadres controleren in Somtoday

(eventueel mail naar info@hetbouwens.nl).
• Verlof aanvragen via leerlingencoördinator met briefje.
• Roosterwijziging via Somtoday.
• Pauzes blijven we op het schoolterrein.
• Mobiele telefoons / telefoontas.
• Te laat komen.
• Rookvrije school.



Somtoday
Somtoday is ons Leerling Administratie Systeem. 

Inloggen op Somtoday: lvoa.somtoday.nl of via 
ouderapp
• lesrooster 
• cijfers, aan- en afwezigheid 
• NAW-gegevens
• huiswerk inzien

Nieuw: Introductie Plan Agenda 

https://lvoa.somtoday.nl/


Itslearning

Itslearning is onze Elektronische Leeromgeving (ELO). 

inloggen op Itslearning: lvo.itslearning.com

In Itslearning krijgen leerlingen per vak toegang tot:
• planner/studiewijzer 
• digitale lesmateriaal
• digitale toetsen/overhoringen,
• taken klaarzetten of opdrachten die digitaal 

ingeleverd worden

https://lvo.itslearning.com/


BLA en proefwerkweken
• Buiten les activiteiten (tot kerst zullen er geen BLA activiteiten 

plaatsvinden).

• Proefwerkweek rooster.

Pww1: week 49 (30 nov. t/m 4 dec.)
Pww2: week 12 (22 mrt. t/m 26 mrt.)
Pww3: week 27+28 (7 juli t/m 15 juli)

• Proefwerkweek
Meekijken rooster 
Samen te plannen



Rooster gemengde leerweg
• Leerlingen van de gemengde leerweg volgen dit schooljaar 2 

keuzevakken (in leerjaar 2 gekozen).

• Elk keuzevak duurt 1 periode.

• Dat betekent dat elke leerling dus 1 periode géén praktijkvak 
volgt en in die periode dus minder lessen heeft. 



Keuzebegeleiding leerjaar 3
LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding)
Theoretische stroom 8 vakken, geen keuze.
(vervanging Meet2Match, ivm corona andere invulling).

GL stroom voor meivakantie 1 vak laten vallen (afhankelijk van 
gekozen profiel)

Wanneer u informatie zoekt over een andere of vervolg 
opleiding, mail gerust de decaan: 
Ginny Kaelen, g.kaelen@stichtinglvo.nl



Stage
• Twee weken; 12 april tot en met 23 april
• Stageplek regelen (geen familie) 
• Minimaal 32 uur per week
• Stageverslag 
• Toekomst gericht



Examenjaar Leerjaar 3 start het schoolexamen 

Vanaf dit schooljaar zijn er cijfers die meetellen voor het SE 
(examendossier) en cijfers die meetellen voor de overgang.  
Examendossier: stof die op dat moment afgesloten wordt en dus niet meer 
terug komt.
Overgang; deze stof komt in leerjaar 4 nog terug.  

Alle toetsen, mondelinge werken, opdrachten, werkstukken, verslagen, 
enz. vallen onder de examenregels. 

Examenreglement: hierin staan belangrijke zaken over het examen. 
Bijvoorbeeld wat te doen bij ziekte, herkansing, enz.    www.hetbouwens.nl

http://www.hetbouwens.nl/


PTA
PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting: 
In te zien op de website van Het Bouwens en in Its
Learning staat alles per vak uitgewerkt: het is een 
planning met leerstof, toetsing en weging voor ieder vak 
voor het hele jaar. 



Leerjaar 3

• Maatschappijleer wordt dit schooljaar afgesloten met een 
eindcijfer voor het examen! Maatschappijleer telt mee bij 
de slaag/zakeisen. 

• Lo en kunstvakken inclusief ckv moeten beiden voldoende zijn!

• 1 vak herkansen per proefwerkweek (PTA)



Examen 
Leerjaar 3 en 4 zijn examenjaren
SE = Schoolexamen CE= Centraal examen
•leerjaar 3 = SE (gedeeltelijk examendossier)
•leerjaar 4 = SE (examendossier)
•leerjaar 3 en 4 doorlopend gemiddelde = SE
•Eindcijfer = (SE+CE):2
•CE gemiddeld 5,5 
•Rekenvaardigheid geïntegreerd in eindtoetsing wiskunde



Ondersteuningsuur vmbo GT

• Voor alle leerlingen di les 7 en woe les 1

• Aangeboden voor: Ne, En, Bio, Nask1, Ec, Wi en 

Studievaardigheden

• Wat mag je verwachten: extra ondersteuning voor het 

vak

• Wat verwachten wij: leerlingen bereiden voor en 

stellen vragen. 



Mentoruur 
LOB

Wanneer Wie? Wat gebeurt er? Wat is het doel?
15 september 
2020

Mentor/ouders
Basis, kader, gemengd, 
theoretisch

Algemene ouderavond Duidelijkheid waarom LOB

9 & 10 oktober 
2020

Leerling/ouders Basis, 
kader, gemengd, 
theoretisch

Onderwijsbeurs, Veldhoven 
www.onderwijsbeurszuid.nl

Voorlichting over mbo, hbo en 
universitaire studies

September-
januari

Mentor/leerling Basis, 
kader, gemengd, 
theoretisch

LOB lessen, tijdens mentorles
www.kiesmbo.nl

Verdieping en voorbereiding op 
vervolgopleiding na vmbo

November-
december

Mentor/leerling
Vmbo-gemengd

Gesprek vmbo-g over welk vak de 
leerling evt. laat vallen

Keuze vakkenpakket leerjaar 4

5 februari 2021 Meet2Match Onder voorbehoud: e-Event, 
beroepen- en opleidingen beurs

Kennismaken met beroepen en 
toekomstmogelijkheden

Eind maart Leerling 
Vmbo-gemengd

Definitieve keuze vmbo-g welk 
vak ze laten vallen

Definitief vakkenpakket bepalen

12 april-23 april 
2021

Leerling/bedrijf
Basis, kader, gemengd, 
theoretisch

Stage leerjaar 3 Ervaring opdoen

Mei-juni 2021 Mentor/leerling/ouders
Basis, kader, gemengd, 
theoretisch

Loopbaanreflectiegesprek Reflecteren op stage
Nadenken over vervolgopleiding

http://www.onderwijsbeurszuid.nl/
http://www.kiesmbo.nl/


Corona-besmetting
• Bij een geconstateerde besmetting doet de GGD een bron- en contactonderzoek. 

• De GGD is verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek en verzorgt de 

communicatie naar de betrokkenen bij een positieve uitslag van de test. De GGD neemt 

zo snel mogelijk contact op met leerlingen en/of medewerkers en/of andere betrokkenen 

die in nauw contact zijn geweest. 

• Leerlingen en medewerkers die NIET benaderd worden, lopen op dat moment geen risico 

en mogen naar school komen.

• Geef ziekte of afwezigheid door aan de receptie.

• De overige leerlingen en/of collega’s kunnen gewoon naar school komen, dit is in 

overeenstemming met de richtlijnen van de betrokken instanties.



Corona & school
• Wij verzoeken ouders, verzorgers om de adviezen van de GGD op te volgen en hierover de 

school te informeren door contact op te nemen met de mentor. De mentor zal afspraken 

met u maken over onderwijs gedurende thuisisolement.

• Is de leerling in staat om lessen te volgen, dan volgt de leerling zoveel als mogelijk 

onderwijs thuis aan de hand van het lesrooster met behulp van Itslearning en somtoday

• Neem binnen drie dagen contact op met de mentor.

• De school volgt strikt de adviezen van het RIVM en de GGD.



Oproep ouderraad

Lijkt het u wat om lid te worden van de ouderraad?

Stuur dan een mailtje naar:

info@hetbouwens.nl

mailto:info@hetbouwens.nl


Volg ons op social media!



Bedankt voor uw aandacht

www.hetbouwens.nl

Zijn er nog vragen?
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