
 

Ouder-informatieavond 
klas 1 - vmbo bl/kl

27 september 2022



 

Doel: Ouders informeren over belangrijk 
onderwijskundige zaken die dit schooljaar 
spelen zoals onder andere maatwerk, LOB 
en taalondersteuning.

Vragen beantwoorden vanuit zaal of
     huiskamer via de chat.

Doel van de avond



Even voorstellen

➢ Gespreksleider Tim de Haan - Teamleider
➢ Gewenst Gedrag & Maatwerk  
➢ Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) Tim Bijpost - Docent Decaan
➢ Ondersteuning algemeen
➢ Dyslexie/taalondersteuning Martine Rooker - Ondersteuningscoach
➢ Chathost Marjan van der Zaag - Teamleider



Programma (19.00 - 19.45 uur)
➢ Doel 
➢ Algemeen
➢ Maatwerk
➢ Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)
➢ Dyslexie/taalondersteuning
➢ Vragen via chat 
➢ Afronding

Agenda 



 

Gouden Driehoek



 

             Gewenst Gedrag



 

Maatwerk

➢ In leerjaar 1 focus op intensieve 
ondersteuning (3 lesuren in het rooster)

➢ In leerjaar 2 intensieve ondersteuning én 
plus (5 lesuren in het rooster)



Maatwerk

Intensieve ondersteuning:

➢ leerlingen die meer tijd nodig hebben
➢ Meer aandacht in kleinere groepen gericht 

op specifieke behoefte
➢ Mogelijk bij Nederlands, Wiskunde, Engels, 

Mens & Maatschappij en Science
➢ Docent heeft de regie 



Maatwerk

Plus (leerjaar 2):

➢ Gericht op verdieping en uitdaging
➢ Mogelijk bij LO, Wiskunde, Science, Mens & 

Maatschappij, Mens en Cultuur en Muziek 
➢ Leerling schrijft zelf in
➢ Cursus duurt zes weken
➢ Minimaal 2 van 5 periodes per jaar
➢ Wordt afgerond met een certificaat voor het 

loopbaandossier



 

Loopbaanoriëntatie- en 
begeleiding



Leerlijn 
LOB jaar 1 t/m 4
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Wie ben ik? Ik in de toekomst Wat wil ik? De wereld en ik Reflectie: Wat 
heb ik gedaan?

Themataken



Thuisopdracht: 
beroepen verkennen 
(november 2022)

Leerlingpresentatie    
(28, 30  november  en 1 
december 2022)

Herfst

Kerst

(Snuffel)stage
(14 t/m 16 februari 2023)

LOB-week
(20 t/m 24 februari 2023)

Voorjaar

Thuisopdracht: 
kwaliteiten              
(maart 2023)

Ouderavond: 
preprofileren, motieven, 
kwaliteiten en beroepen                      
(4 april 2023)        

Mei

Profieloriëntatie preprofileren                  
(januari t/m juli 2023)

Leerlingpresentatie                 
(3 t/m 5 juli 2023)

Kennismakingsgesprek 
(augustus 2022)

Ouder informatieavond 
(27 september 2022)

Zomer

Zomer

LOB-activiteitenkalender

klas 1 vmbo bl/kl - 2022/2023



Preprofileren

➢ Vanaf januari gaan de leerlingen in roulatie 
langs de leerroutes

➢ Leerlingen kiezen uit drie leerroutes:

● Techniek
● Leefstijl
● Regulier



 

Leerroute: Techniek

➢ 7 lesuren in de week
○ 2 uur theorie natuur-scheikunde
○ 5 uur praktijk

➢ Lessen vanuit de profielen Bouw, 
Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit en 
Transport (M&T) en Produceren, 
Installeren en Energie (PIE)



 

Leerroute: Leefstijl

➢ 7 lesuren in de week
○ 1 uur biologie
○ 6 uur praktijk

➢ Lessen vanuit de profielen Horeca, Bakkerij 
en Recreatie (HBR) en Zorg en Welzijn  (Z&W)



 

Leerroute: Regulier

➢ Alles lessen worden hetzelfde gegeven zoals in 
het eerste leerjaar

➢ Profieloriëntatie langs de zes profielen uit de 
bovenbouw

● Mobiliteit en Transport (M&T)
● Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
● Produceren, Installeren en Energie 

(PIE)
● Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
● Zorg en Welzijn (Z&W)
● Dienstverlening en Producten (D&P)



Uitgelicht: Preprofileren

➢ Ouderavond: preprofileren, motieven, 
kwaliteiten en beroepen (4 april 2023)

➢ Leerlingen maken eind april 2023 een 
definitieve keuze welke leerroute ze 
willen volgen



Ondersteuningsteam VBK

➢ Ondersteuning op de Emmalaan
Marijke Muller (ondersteuningscoach)

Wanneer wordt ondersteuning ingeschakeld?
● Wanneer een leerling vastloopt in zijn/haar 

leerproces, zowel op cognitief als sociaal 
emotioneel vlak.



 

➢ Coördinator taalondersteuning Martine Rooker

➢ Aanspreekpunt dyslexie/dyscalculie onderbouw 
Kirsten van der Waal

➢ Overzicht van alle leerlingen met dyslexie

➢ Maatwerkpas

➢ Ondersteuning in de klas en/of maatwerk

➢ De docenten worden geïnformeerd en 
geïnstrueerd 

Dyslexie/taalondersteuning



Dyslexie/taalondersteuning

➢ Alle leerlingen gesproken
➢ Instructie gehad over TextAid
➢ Bezoek 2x per jaar 
➢ Tussentijds via mentor of een e-mail naar 

mevrouw Van der Waal (WAK)
➢ Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid, 

zelfvertrouwen en het inzetten van 
ondersteunende middelen



Dyslexie/taalondersteuning

➢ De dyslectische leerling schrijft altijd een 
duidelijke D bovenaan zijn/haar toetsblaadje

➢ De docenten houden rekening met 
handschrift en spelfouten bij toetsen

➢ Een dyslectische leerling krijgt 20 procent 
meer tijd om zijn/haar toets af te maken



Dyslexie/taalondersteuning

➢ Gebruik van het hulpprogramma TextAid
➢ Ook voor leerlingen die moeite hebben met 

spellen
➢ Toetsen kunnen op verzoek ook worden 

gemaakt in TextAid
➢ Mediatheek
➢ Bij vragen contact opnemen via e-mail: 

wak@regiuscollege.nl 

mailto:wak@regiuscollege.nl


Vragen?

➢ Vanuit de huiskamer of de zaal?



 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Teamleider dhr. De Haan 
htd@regiuscollege.nl

LOB: Decaan dhr. Bijpost 
bij@regiuscollege.nl

Maatwerk: dhr. Van der Linden
lin@regiuscollege.nl

Dyslexie/taalondersteuning: mevr. Rooker of 
mevr. Van der Waal
roo@regiuscollege.nl of wak@regiuscollege.nl 

Specifieke vragen?

mailto:htd@regiuscollege.nl
mailto:bij@regiuscollege.nl
mailto:lin@regiuscollege.nl
mailto:roo@regiuscollege.nl
mailto:wak@regiuscollege.nl


Dank voor uw aandacht. 
Deze presentatie terugkijken? Op de 
website wordt een link geplaatst van deze 
informatie-bijeenkomst. Ook zullen wij de 
presentatie op de site plaatsen. 

Fijne avond!

Team VBK

Terugkijken?


