
Havo/Vwo

Voorlichting
2 en 3 november 2020



Spelregels

• Wij vragen u vriendelijk uw camera uit te laten.

• De microfoon dempen voorkomt achtergrond geluid.

• Vragen kunnen getypt worden in de

chat.

• Voor het interactieve gedeelte heeft

u uw smartphone nodig.



Welkom conrector

De conrector, Toine Hurkx, wil u ook graag welkom heten 
op deze informatieavond.

https://youtu.be/3FEUu_RR5ck



Ouderavond

• Wat wilt u graag weten?
• Kenmerken, sterke punten van jullie kinderen

• Ga naar www.mentimeter.com

• Vul de volgende code in: 31 94 81 5, of scan de code.

https://www.mentimeter.com/s/f72f7a850804d13c82577b0cbc9be057/a407fca8ae13



Havo/Vwo

Hoe leerlingen zichzelf zien:

• Doorzetter

• Heeft discipline

• Sociaal

• Zelfstandig

• Vindt uitleg fijn

• Vindt zelf ontdekken fijn

• Ziet verbanden

• Graag leren door te doen

• Is geïnteresseerd in de toepassing

• Zoekt afwisseling



Docenten

Docenten over de leerlingen op havo/vwo:

• Betrokken

• Brede interesse

• Behoefte aan duidelijkheid

• Geen homogene groep

• Intelligent

• Flexibel

• Willen werken

• Omarmt nieuwe zaken snel



Hoe doen we dat?

• Structuur

• Aandacht voor ‘leren – leren’ en leren plannen

• Opzet mentoraat (wie ben ik, wat wil ik, wat doe ik)

• Meer activerende werkvormen

• Steunlessen

• Contact met ouders



En verder?

• Tijdig signaleren (zit uw kind op de juiste plaats?)

• Werken met leerdoelen (determinatie)

• Groot vangnet (ondersteuningsteam, pluspas, 
dyslexie)



Havo of Atheneum op Were Di

• Eigen identiteit, organisatie in kolommen
• Na brugklas HV 

– 2 Havo
– 2 Atheneum (VWO diploma)

• Atheneum, aandacht voor oriënteren op 
onderzoeken. Wetenschappelijke houding.

• Havo, aandacht voor ondernemerschap. 
Zelf aan het stuur.



Cultuur en educatie

Project Efteling
Paarse vrijdag
Franse dag
Toneel en musical
Songfestival
Activiteitenweek met 
vakoverstijgende projecten
Kerst
Schoolorkest
Vijflandenontmoeting
Feestcommissie, brugklasbal



Versterkt talenonderwijs

• Goethe bij Duits

• Cambridge bij Engels en native speaker

• Delf Scolaire bij Frans

• Excursies, internationale uitwisselingen binnen Europa

• Reizen naar Londen, Italie of Berlijn



Sport en techniek

Hockeytoernooi

Voetbaltoernooi

Girlsday

Kangoeroe wedstrijd

Lego League



Kracht van één gebouw

• Eigen veilige plek

https://youtu.be/8xBb81wJFmI



Praktisch

• Alle brugklassers in één gebouw, eigen zone

• Alle leerlingen een laptop en een kluisje

• Rooster en cijfers digitaal, ook via smartphone in te 
zien, aparte login voor leerlingen en ouders

• Vóór de zomervakantie kennismaking klas en mentor, 
dezelfde dag in de avond al een algemene 
ouderavond.



Plaatsing

• Les op havo niveau, succes 
ervaring, werken met 
leerdoelen

• Advies basisschool

• 5 à 6 leerlingen per 
basisschool in één klas

• Dorpsgenoten bij elkaar

• Plaatsingsverzoeken bij de 
inschrijving

• één leerling bij wie wel



En in deze tijd

• Omgaan met Covid-19

• Schermen in lokalen en ruimte voor docent

• Aparte ingang

• Reinigingsmiddelen en schoonmaak

• Mondkapjes

• Thuisonderwijs



Meemaken

Oriëntatielessen woensdagmiddagen 11 en 18 november
Aanmelden via website:
weredi.nl / nieuwe leerlingen / aanmelden gr 8

Geobattle woensdagmiddag 20 januari
Aanmelden via de basisschool met groepje

Open dag zaterdag 30 januari van 9:00 tot 13:00

Aanmelden 1, 2, 3 maart

(geen aparte aanmelding voor zorg leerlingen)

Kennismaken 30 juni (mentor)



Vragen

• Over havo/vwo in het algemeen

• Specifieke vragen (JNK@sgweredi.nl)

• Feedback via mentimeter, kies code: 37 80 09 8


