
Informatieavond
3 vwo 

Woensdag 14 September 2022



Programma 1. Voorstellen

2. Ouderraad

3. Start schooljaar

4. Voorlichting decaan

5. Kennismaking mentor



Voorstellen

• Flint van de Gronden

• Rector

• grd@lyceumypenburg.nl

• Michelle Stouten

• Afdelingsleider 1-3 atheneum, gymnasium

• sto@lyceumypenburg.nl

• Vera Smit (tot aan de kerstvakantie)

• Afdelingscoördinator 1-3 atheneum, gymnasium a.i.

• smi@lyceumypenburg.nl

• Bo Boersma (na de kerstvakantie)

• Afdelingscoördinator 1-3 atheneum, gymnasium

• bma@lyceumypenburg.nl

• Barbara Dijkhuizen

• Decaan vwo

• dhz@lyceumypenburg.nl

mailto:grd@lyceumypenburg.nl
mailto:sto@lyceumypenburg.nl
mailto:sto@lyceumypenburg.nl
mailto:bma@lyceumypenburg.nl
mailto:dhz@lyceumypenburg.nl


Wat is een ouderraad?

Een afvaardiging van ouders die …

➢ een belangrijke schakel in communicatie tussen school en
ouder(s)/verzorger(s) is

➢ dient als klankbordgroep voor school (vanuit ouderperspectief)

➢ de school ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals:
diploma uitreikingen, open dagen voor nieuwe leerlingen, opa- en oma
dagen, thema-avonden, beroepenvoorlichtingsbijeenkomsten etc.

Welkom namens de ouderraad (OR)



Vindt u het leuk om…

➢ Mee te denken met de schoolleiding?

➢ Dichter bij het onderwijs van uw kind te staan?

➢ Onderdeel te zijn van een leuk team van ouders die hier sturing aan 
geven?

Dan zijn wij misschien wel op zoek naar u!

❖ Meer informatie via: ouderraad@lyceumypenburg.nl

❖ Het is altijd mogelijk vrijblijvend een vergadering bij te wonen.

❖ Ook als u vragen, ideeën of suggesties voor ons heeft, graag iets wilt   
bijdragen aan school zonder in de Ouderraad deel te nemen (bv uw 
ervaringen delen in een beroepenmarkt) wij horen het graag!         

mailto:ouderraad@lyceumypenburg.nl


‘Opa- en-oma-dag is zó leuk om te doen. 
Zij vertellen over vroeger en hun 
schooljaren. Heerlijk om naar ze te 
luisteren’ – Diana (voormalig lid 
ouderraad)

‘Excursies, kerstgala, filmavond, 

voetbaltoernooi en nog vele andere 

activiteiten, die voor de leerlingen worden 

georganiseerd vind ik echt een pluspunt voor 

de school’ – Inke (ouderraad)

‘Theatergroep Playback 
is geweldig! Een 
voorstelling die 
leerzaam, soms 
doordringend en 
confronterend kan zijn. 
Het zet je aan het 
denken’ – Esther 
(ouderraad)

‘De talentklassen Sport, 

Atelier, Muziek, Theater en 

Digital Science vind ik echt 

een extra aanvulling op de 

reguliere lessen’ –

brugklasouder(ouderraad)

‘De Open Dag voelt als een feestje! Leuk, om aan nieuwe 
aankomende leerlingen met hun ouders informatie te kunnen geven 
en te vertellen wat onze school allemaal te bieden heeft’ – Lid 
(ouderraad)

‘Mijn zoon vond het best 

spannend om naar de 

brugklas te gaan, maar door 

het brugklaskamp heeft hij zijn 

klas beter leren kennen en 

voelt hij zich helemaal thuis op 

school’

brugklasouder
Saai hoor die Corona tijd 

;(



Speciaal voor brugklasouders

Als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat verandert er veel, ook voor ouders. Even 
kletsen op het schoolplein zoals op de basisschool is er niet meer bij. Luizenpluizen, 

leesgroepen, begeleiding bij uitjes … Het is verleden tijd 

Toch willen ouders vaak betrokken blijven bij het schoolleven van hun kind, sparren 
met andere ouders, wie zijn die andere ouders?

Zeker in het eerste brugklasleerjaar is dit bijzonder effectief gebleken ☺

Daarom
- Leer elkaar kennen.

- Wissel contactgegevens uit (app groep, anders…).
- Welke ouder wil dit op zich nemen?

Hulp nodig? Laat het ons weten, wij helpen jullie graag!



Start schooljaar



Voorlichting decaan
3 vwo 

Decaan: Barbara Tazelaar-Dijkhuizen

Aanwezig: ma t/m vr

Tel. 070-4132050

dhz@lyceumypenburg.nl

mailto:bey@lyceumypenburg.nl


Programma

1. Wat is LOB? 

2. Tijdpad LOB 3 vwo

3. De profielen 

4. Voorwaarden m.b.t. de 

profielkeuze

5. Meer informatie + tip

6. Vragen?



Wat is LOB?

• LOB: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

• Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, 

vervolgopleiding en carrière

• Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen 

en met wie ze hierover praten.  →Ouders, vrienden, mentor, 

decaan, docenten 



Tijdpad: oktober t/m februari

• LOB via de studiekeuzeapp (met de hulp van mentor en 

decaan) → Leerlingen bouwen in 4 jaar een digitaal portfolio 

op

• 16 of 19 december: interactieve voorstelling ‘Later begint nu’

• Voorlichting over vakinhoud bovenbouw door vakdocenten

• Gesprekken met leerlingen uit 4 vwo

• Profielkeuzetesten voor studiegeschiktheid en studie-

interesse 

• Woensdag 1 februari 2023: Profielkeuze-ouderavond 

• Invullen voorlopige profielkeuze in Zermelo



Tijdpad: maart en april

• Docenten geven advies voor hun vak

• Rapportvergadering: profielkeuze, advies en 

bevorderingsnormen worden besproken

• Individuele gesprekken (10 minuten) met decaan (eventueel 

met ouders) en vastleggen definitieve keuze



Tijdpad: juli

• Overgangsrapportvergadering

• Definitieve plaatsing in profiel, afhankelijk 

van adviezen en voldoen aan bevorderingsnormen

– Leerling gaat over naar 4 vwo met gekozen profiel en vakken of de 
profielkeuze moet worden aangepast.

– Leerling doubleert in 3 vwo

– Leerling gaat naar 4 havo (is óók een overgang!)



4 vwo – 4 profielen

• Vier profielen

– Cultuur en maatschappij (C&M)

• Vb. Talen, creatieve beroepen, rechten

– Economie en maatschappij (E&M)

• Vb. Bedrijfskunde, sociale-geografie

– Natuur en gezondheid (N&G)

• Vb. (dier)geneeskunde, fysiotherapie

– Natuur en techniek (N&T)

• Vb. Bouwkunde, technische natuurkunde



Opbouw profielen

• Leerlingen doen in (minimaal) 8 vakken eindexamen

1. Gemeenschappelijk deel (verplicht)

2. Profieldeel (verplicht)

3. Vrije deel (verplicht)

4. Extra vak(ken) (9e vak, vrijwillig en onder voorbehoud)



Keuzeformulier



Keuzeformulier



Keuzeformulier



Keuzeformulier



Keuzeformulier



Randvoorwaarden

• Welk profiel kies je …?

1. Het profiel dat bij je interesses past

2. (In principe) géén tekorten

3. Positief advies voor de vakken

• Extra vak (niet verplicht én onder voorbehoud)

– Een leerling die gemiddeld tenminste een 7.0 
(afgeronde cijfers) op zijn rapport staat voor alle 
gekozen en verplichte vakken 

– Extra vak is vaak niet helemaal in te roosteren



Meer informatie? 

• Presentatie > schoolsite > downloads + bevorderingsnormen

• Vragen m.b.t. LOB-zaken?

Decaan: Barbara Tazelaar-Dijkhuizen

– dhz@lyceumypenburg.nl 

– 070-4132050

• Mentoren:

– Rebecca Audier (3ga1)

– Vera Smit (3a2)

– Samuël Sewdien (3a3)



Registreer u als ouder (alvast) in de Studiekeuzeapp

Zo blijft u op de hoogte van het keuzetraject van uw 

kind en kunt u feedback en begeleiding bieden.

Tip



Vragen?

dhz@lyceumypenburg.nl

Tel: 070-4132050



Kennismaking mentoren

Rebecca Audier (3ga1) in lokaal 201

Vera Smit (3a2) in lokaal 203

Samuël Sewdien (3a3) in lokaal 205


