
WELKOM

Informatie-

en kennismakingsavond

klas 3 mavo



Programma

• Algemene informatie

• PTA + profielwerkstuk

• Decanaat: M. Schrier

• Kennismaking met de mentor



ALGEMENE INFORMATIE



Ons personeel

• Anko Goudswaard, locatiedirecteur SWLN/GHL

• Jump Koch, adjunct-directeur

• Mijke Bolsius, teamleider VC1, VC2, M1

• Gerrie Verweij, teamleider M2, M3, M4

• >50 docenten

• 16 OOP



Praktische zaken

• 545 leerlingen …

• 22 klassen

• schooltijden: 08.15 tot …16.30 uur

• rookvrij

• mobiel-gebruik



Leerlingbegeleiding

Cheriette van Harmelen

Zorgcoördinator

Contacten met hulpverlening

Frank Brons

Leerlingbegeleiding

Pascal Faase

Leerlingcoördinator

Verzuimcoördinator



afwezig?
- SMS naar ouder 1

ziekmelding
- digitaal (zie website)
- iedere dag opnieuw

verlofaanvragen
(blauw briefje of formulier op de website)
- ortho

- de dokter

- huwelijksjubileum opa en oma

- niet zo lekker

- vakantie

- …………

Verzuim & verlof



Bovenbouw mavo

• Bevorderingsnormen

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/afspraken/bevorderingsnormen

https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/afspraken/bevorderingsnormen


PTA, PWS en Stage
programma van toetsing en afsluiting

Profielwerkstuk

stage



Bovenbouw mavo 

welkom in examenklas 2022!

• Het examen begint in het 3e leerjaar.



PTA 

programma van toetsing en afsluiting

• Alle regelingen, rechten en plichten zijn opgenomen

in:

a. Examenreglement

b. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

c. Publicatie op website. Ouders moeten tekenen

voor gezien.



Speciale vakken

• KCKV

• Maatschappijleer (= examenvak)



Profielwerkstuk

• Het profielwerkstuk bestaat uit een werkstuk en een 

presentatie.

• Dit mag al gemaakt worden in klas 3.

• Het werkstuk wordt in principe gemaakt in tweetallen 

en moet gaan over een onderwerp dat een directe 

link heeft naar het gekozen profiel.

• Werkstuk gaat over een onderzoeksvraag.

• De presentatie vindt plaats op 25 mei 2021. U wordt 

uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.



Profielwerkstuk

• Belangrijke data:

• 04 11 2019 start PWS

• 03 12 2019 1e profielwerkstukdag

• 15 01 2020 12 02 2020 en 18 03 2020

Inleveren gedeelten van het werkstuk

• 15 04 2020 inleveren def. profielwerkstuk

• 19 05 2020 presentatieavond met ouders

• Zie ELO/Examennieuws voor meer informatie.



DECANAAT KLAS 3



Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

• LOB uitgelegd in animatie

https://www.youtube.com/watch?v=sNmwRORc0DQ


LOB activiteiten

PTAMBO open dagen

Stageweek
8 t/m 12 maart 2021

Informatieavonden
voor ouders

Gesprek aan de 
keukentafel



Vakkenpakket kiezen

Februari 2021Januari 2021 April 2021

Informatieavond ouders Voorlopig vakkenpakket Definitief vakkenpakket



Informatieve websites

Inloggen via www.ELOISW.NL www.bekijkjetoekomstnu.nl

www.tkmst.nl www.mbostad.nl



WERKWEEK ???



Hartelijk dank voor uw 

aandacht en tot ziens! 

Met uw vragen kunt u ‘altijd’ terecht bij de 
mentor of de teamleider. 
BTR

decanen

Mentor

Gerrie Verweij

vwy@isw.info


