
Welkom
Voorlichtingsavond

Klas 2 mavo
13 oktober 2021



Informatie over:

• Opening: Oase

• De ouderraad

• Technologie & Toepassing (T&T)

• Leerlingbegeleiding & mentoraat

• Overgangsnormen

• LOB en het decanaat



Opening: Oase



Ouderraad Emelwerda College
• 4 x per schooljaar samen met andere 

ouders:

• meepraten

• meedenken

met directeur mavo/havo/vwo

over het onderwijs op het 

Emelwerda College



Ouderraad Emelwerda College

Voor informatie, vragen of input kan  
gemaild worden naar:

ouderraad@emelwerda.nl

mailto:ouderraad@emelwerda.nl


Bèta Challenge

Het vak Technologie &Toepassing
Dubbelklik: uitleg en oefenen Excel
Projecten met echte opdrachten 
Samenwerken
Oplossingsgericht en opbrengstgericht
Presenteren

Pilot 3 mavo T&T
Praktisch examen T&T in klas 4 mavo



Leerlingbegeleiding

Mentor: Begeleidingsuur met gesprekken

Groepsproces

Resultaten

Afdelingsleider (Mevr. Dragt)

Decaan: Loopbaan Oriëntatie Begeleiding 

(Mevr. Boerema)

Leren leren en plannen (Mevr. vd zee/leercoach)



Bevordering naar 3M

• Voortschrijdend gemiddelde

• Maximaal 3 tekorten op alle vakken!

• Maximaal 1 tekort op de kernvakken: wiskunde, Engels en
Nederlands

• In alle andere gevallen wordt de leerling besproken

• Details staan in de schoolgids op de website



Overgangsnormen 

RTTI/OMZA
We willen recht doen aan de leerling.
We willen kijken naar de ontwikkeling van leerlingen en niet 
een leerling afrekenen op wat hij/zij nog niet beheerst.

We kijken bij de overgangsnormen uitsluitend naar de 
ontwikkeling: Zijn de blokken (van de laatste periode) groter 
dan de strepen (voorgaande perioden). 





- ouders eigen inlogcode RTTI-Online
- leerlingen vullen zelf logboek (acties) in
- leerlingen maken voortgang notities in Mijn Portfolio 
- leerdoelenkaart in RTTI-Online is PTD (Programma 

van Toetsing en Doorstroming) 









Samen in RTTI-Online kijken naar de voortgang van uw kind:

- de OMZA, ingevulde feedback en feedforward door 
de docent en de leerling

- de analyse van de gemaakte toetsen, zowel door de 
docent als de leerling zelf

- feedback en feedforward op de gemaakte toetsen
- actiepunten in het logboek



Informatieavond donderdag 27 januari 2022

• Voorlichting decaan:
Vakkenpakketkeuze van 2M → 3M

• Belangrijk deze avond vrij te houden!!
(19:30 – 20:30 uur)



2m(s)1 Men. van Diepen
m.vandiepen@emelwerda.nl

2m(s)2 Mevr. van Rijs
h.vanrijs@emelwerda.nl

mailto:m.vandiepen@emelwerda.nl
mailto:h.vanrijs@emelwerda.nl


Gelegenheid tot het stellen van 
vragen



Bedankt voor uw aandacht

en wel thuis!


