
Welkom bij
de ouderinformatieavond van
5 atheneum en 5 gymnasium



Programma

 Introductie (kort)

 LOB in 5 vwo (uitgebreid)

 Kennismaking met mentor (intensief)



Afdeling vwo bovenbouw

 Rik Beyer (bey)
− afdelingsleider 4 - 6 vwo
− bereikbaar via: 070-4132050 (ma t/m vr)
− docent aardrijkskunde

 Maaike Vonk (vnk)
− coördinator 4 - 6 vwo 
− docent lichamelijke opvoeding

Barbara Dijkhuizen (dhz)
− decaan vwo 
− docent Nederlands



Op weg naar 6 vwo…



Schooljaar ‘22/’23 in vogelvlucht

 Wat is onveranderd?

 In 5 vwo wordt de basis verstevigd voor het CE én 
grotendeels al gelegd voor de vervolgopleiding!
 4 toetsweken
 Participatie LO en CKV / handelingsdelen
 Meer dan 100 bevlogen docenten
 8 fantastische 5 vwo mentoren 



Schooljaar ‘22/’23 in vogelvlucht

 Wat is er veranderd:

NPO 2.0
Meer groepsvorming en teambuilding
Huiswerkbegeleiding
BLY-lessen: Ne/Wi café 

Starten weer om 08.00
Verzuimwijzer / ziek naar huis



Oproep 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, thema-avonden, LOB-bijeenkomsten 

• Vindt u het leuk om…
• Mee te denken met de schoolleiding?
• Dichter bij het onderwijs van uw kind te staan?

• 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, wij horen het graag!         



Informatieavond
5 vwo 
Decaan: Barbara Tazelaar-
Dijkhuizen
Aanwezig: ma t/m vr
Tel. 070-4132050
dhz@lyceumypenburg.nl



Programma
1. LOB + oriëntatie op ‘later’
2. Fase 5 vwo: oriënteren en verdiepen

- op school/buiten school
- wat kan er en wat past bij jou?
- extra uitdaging

3. Tips voor u: ouders en studiekeuze 
4. Vragen? 



Oriëntatie op ‘later’



Wat is LOB?

• Wat is LOB?
− Loopbaanoriëntatie en begeleiding
− Leerlingen verwerven kennis en inzicht in wat ze 

willen en kunnen (en wat niet). 

• Decaan:
− Adviserende taak, geven van voorlichting en informatie
− Ook een belangrijke rol voor mentor, ouders, vrienden, 

docenten, mede- en oud-leerlingen! 



Fases LOB: 5 vwo

• 4 vwo: oriënteren en verkennen
• 5 vwo: verdiepen (en keuze maken?)
• 6 vwo: knoop doorhakken



Oriënteren en verdiepen

• Op school:
 Opdrachten maken in de Studiekeuzeapp (nieuw!)
 Voortgangsgesprekken met mentor en decaan
 17 november: LOB-festival 

• Thuis/buiten school:
 Websites bekijken, opleidingen vergelijken
 Informatie aanvragen (brochures, studiegids)
 (Online) open dagen bezoeken/sfeer proeven
 Meeloopdagen, proefstuderen
 Praten met ouders, vrienden, familie, studenten,

docenten



Een studie kiezen?



Oriënteren en verdiepen

Wat kan er en wat past bij jou?

Universiteit (wo)
- onderzoekend leren
- niet of weinig stage lopen
- veel zelfstudie 
- onderwijs in colleges
- wo-bachelor én -master
- brede opleiding; beroep 
vooraf minder duidelijk

Hogeschool (hbo) 
- kennis toepassen in praktijk 
- veel stage lopen  
- veel samenwerken 
- klassikale lessen
- hbo-bachelor (evt. master)
- beroep vooraf vaak duidelijk



Oriënteren en verdiepen

Open dagen: okt/nov en feb/mrt

Bijvoorbeeld: 
 Erasmus Universiteit: 15 oktober 2022
 Universiteit Leiden: 22 oktober 2022
 TU Delft: 21/24 oktober 2022
 Rijksuniversiteit Groningen: 29 oktober 2022
 Radboud Universiteit: 4/5 november 2022
 Tilburg University: 5 november 2022
 Universiteit Utrecht 18/19 november 2022

Meeloopdagen/proefstuderen: verschillende 
momenten

Ervaren/sfeer proeven!



Tussenjaar?

Vaak nuttig en leerzaam! Maar... geef invulling en zorg voor 
een plan.

Dagbesteding 
Werken (in het buitenland)  
Reizen (met een opdracht; talencursus, au pair)
Zelfontplooiing (Breekjaar)
Vrijwilligerswerk  

Tips: www.tussenjaarkenniscentrum.nl



De nieuwe Studiekeuzeapp

Het in 3 en 4 vwo opgebouwde portfolio wordt (door de leerling) overgezet naar de nieuwe app. 

Niet laten afschrikken. 

Goed informeren naar 
aannameprocedures.



Oriënteren en verdiepen

Nu al op zoek naar extra uitdaging?
 5/6v: Leiden Pre-University Classes/College (jan. – april)
 5v: TU-Delft Pre-University Programme (N&T)
 5v: Erasmus Summerschool Geneeskunde
 Etc. 



Tot slot

• 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 .

• Bekijk en vergelijk studies op www.studiekeuze123.nl/uw-kind-gaat-kiezen
(zie de folder!)

• Weblog WUR: ouders en studiekeuze
(studiefinanciering, hbo/universiteit etc.)



Vragen?

dhz@lyceumypenburg.nl

Tel: 070-4132050



Kennismaking met mentoren

• 5v.mnt1 – mentor Ton Donker – lokaal 220
• 5v.mnt2 – mentor Katja Klumpers – lokaal 301
• 5v.mnt3 – mentor Hermie Post Uiterweer – lokaal 209 
• 5v.mnt4 – mentor Michel de Neef – lokaal 105

• 5v.mnt5 – mentor Hassan El Hajhouji – lokaal 219
• 5v.mnt6 – mentor Erik Dees – lokaal 104
• 5v.mnt7 – mentor Co Hagoort – lokaal 111
• 5v.mnt8 – mentor Wim Mortier – lokaal 311

Tot ziens!


