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Welkom

M. Dragt – Mintjes
Afdelingsleider Mavo
Emelwerda college

m.dragt-mintjes@emelwerda.nl

https://youtu.be/-FgYfFkX_7U

mailto:m.dragt-mintjes@emelwerda.nl
https://youtu.be/-FgYfFkX_7U


Dakpanklas mavo/havo

• gemengd advies: 
mavo (vmbo-t) en vmbo-t/havo

• doorstroom naar havo



Eigen gebouw ‘de Wilg’

• veiligheid 
• geborgenheid  
• persoonlijke aandacht
• structuur 
• blended learning

• Filmpje conciërges: 
https://youtu.be/c2OvjzKVUdg

•

https://youtu.be/c2OvjzKVUdg


Leerlingbegeleiding

• Mentor: studievaardigheden 

sociale vaardigheden

• Huiswerkklas: begeleid huiswerk maken (HOT)
• Steunles: 2 x per week
• 1 op 1 begeleiding: leercoach

Leren leren en leren plannen (grote agenda)

Faalangst/sociaal welbevinden

Dyslexie



Contact

• Magister/RTTI-Online
• Spreekavonden rondom de voortgang
• MLO gesprekken
• Mailen
• Telefonisch 



Innovatief

• Nadruk leggen op de leerprocessen 
door de leerontwikkeling te 
stimuleren

• Van een cijfercultuur naar een 
feedbackcultuur 

• Van summatief toetsen naar 
formatief evalueren

• Minder toetsen
• RTTI & OMZA m.b.v. het 

computerprogramma RTTI-online





• Formatief toetsen is als de kok de soep proeft:

• Gericht op de voortgang en ontwikkeling; moet er nog wat aan de soep worden toegevoegd?

• Summatief toetsen is als de klant de soep proeft:

• Gericht op het toekennen van een oordeel; is de soep van voldoende kwaliteit?

Formatief versus summatief





Zo ziet een ontwikkelrapport eruit:

Docentplus.nl 22 september 2008





Onderwijsconcept BCP: Bèta Challenge 
Project 
Technasium voor de mavo

Technische vaardigheden en
competenties:
• Proces: samenwerken en

onderzoeken, plannen en organiseren
• Product: materialen en middelen

inzetten, kwaliteit leveren
• Presentatie: presenteren voor de 

opdrachtgever



7 bètawerelden van 
techniek ontdekken

1. Onze planeet

2. Menselijk lichaam

3. Wetenschap en ontdekken

4. Creatief en ontwerpen

5. Verkeer, transport en ruimte

6. Voeding en gezondheid

7. Geld en handel
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• Brugklaskamp 

• Sportdagen / toernooien

• Excursies / studiereizen

• Internationalisering

• Culturele activiteiten

• Klassenactiviteiten

• Eindgala

Bijzondere activiteiten



Zaterdag 21 januari 2023, 
10.00 – 12.00 uur

Woensdag 25 januari 2023, 
15.00 – 18.00

Dinsdag 14 februari 2023, 
19.00 uur – 20.30 uur

www.emelwerda.nl

http://www.emelwerda.nl/


Afsluiting
Bedankt voor uw aandacht!

Vragen: communicatie@emelwerda.nl

mailto:communicatie@emelwerda.nl

