
Voorlichtingsavond:

ouders van klas 3



Programma

• Voorstelrondje

• Rol mentor & bijzonderheden klas 3

• Covid 19: schoolregels

• Jaaragenda & belangrijke data klas 3

• Steunlessen in banduren

• Ziekmeldprocedure

• Presentatie decaan

• Vragen?

• Sluiting rond 20.00 uur



Corona in de klas

• 1 of 2 besmette leerlingen: ouders en leerlingen
worden geinformeerd. Zelf bepalen of nauw
contact heeft plaatsgevonden.

• 3 of meer besmette leerlingen: ouders en leerlingen
worden geinformeerd. School beschouwt dit als een
uitbraak waarbij alle leerlingen in de klas onderling
nauw contact hebben gehad.



Jaaragenda & belangrijke data

• Woensdag 24 november: studiedag docenten

• Medio december: MOL-gesprekken

• Do 16 & vrij 17 dec: Kerstrapportvergaderingen

• Woensdag 19 januari: voorlichtingsavond 

profielkeuze ouders

• Medio januari: 7-minutengesprekken vakdocenten

• Woensdag 16 maart: studiedag docenten

• Do 7 & vrij 8 april: Paasrapportvergaderingen

• Medio april: invoeren definitieve profielkeuze

• Dinsdag 28 juni t/m dinsdag 5 juli: toetsweek klas 3

• Vrijdag 15 juli: promotie



Steunlessen in banduren

• Alle scholen krijgen van het rijk budget om het 

wegwerken van achterstanden te helpen bekostigen.

• Wij hebben gekozen voor steunlessen in banduren. 

De lesdag wordt daardoor iets langer (ook al zijn de 

lesuren verkort naar 40 minuten). 

• Sommige leerlingen moeten verplicht steunlessen

volgen (voorwaarde bevordering)

• Eerste ronde steunlessen: leerlingen hebben

uitnodiging gekregen zich voor twee steunlessen aan

te melden. 

• We geven advies en kijken wie zich aanmelden en

proberen bij te sturen. Wij gaan niemand dwingen!



Ziekmeldprocedure

• Ziekmeldingen/briefjes graag bij de receptie

• Elke dag ziekte bevestigen (of melden: hij/zij komt

morgen en overmorgen ook nog niet).

• Ziekmelden hele dag kan via Magister.

• Absent melden voor een uur orthodontist o.i.d kan

niet op die manier daarvoor receptie@sghaarlem.nl

mailen of bellen/voicemail inspreken.

• Langer verlof voor gym (blessures) via de 

coördinator!! Bijzondere verlofaanvragen graag

ruim van tevoren bij de coördinator indienen.



decaan: Bas van Os

b.vanos@sghaarlem.nl

Voorlichtingsavond:

PROFIELKEUZE IN KLAS 3



Kahoot Quiz



Profiel:

Cultuur & Maatschappij



Profiel:

Economie & Maatschappij



Profiel:

Natuur & Gezondheid



Profiel:

Natuur & Techniek



Keuzebegeleidingstraject

• December: voorlichting profielkeuze leerlingen door 

decaan en uitdelen profielkeuzeboekjes

• Begin januari: leerlingen starten met opdrachten in 

DeDecaan.net tijdens de mentorlessen

• Woensdag 19 januari: voorlichtingsavond profielkeuze 

ouders

• Donderdag 20 januari: proeflessen nieuwe vakken

• Vrijdag 21 januari: externe profielkeuzedag

• Medio februari: leerlingen maken een voorlopige 

profielkeuze

• Maart: mentoren en docenten voeren gesprekken met 

leerlingen

• Begin april: leerlingen maken definitieve profielkeuze



Vragen?


