Vanuit het decanaat
KLAS 1
Waar liggen talenten en op welk gebied kan de leerling zich ontwikkelen.
Tijdens de mentor les zal de ‘Ik Wijzer’ worden afgenomen. De uitslag van de test geeft
inzicht in wat een leerling belangrijk en minder belangrijk vindt. Maar ook waar de leerling
energie van krijgt en wat hem energie kost.
De uitslag van de test geeft inzicht in persoonskenmerken en geeft houvast waar de leerling
ondersteuning bij kan gebruiken. Tijdens een mentorgesprek zal de uitslag van de test
besproken worden. Voor de leerling is de uitslag beschikbaar
via de portal. U kunt hem thuis dan samen met uw kind bekijken.
KLAS 2 MAVO
Afname ‘Richting Wijzer’ test ter ondersteuning van de Profielkeuze.
Tijdens de mentorles zal de ‘Richting Wijzer’ worden afgenomen.
De Richting Wijzer geeft inzicht en biedt handvatten waarmee de leerling beter
in staat is om zelf een keuze te maken. Het laat zien waar interesses liggen, wat
de leerling bezighoudt en waar de leerling enthousiast over is. Het laat ook zien waar meer
aandacht aan besteedt kan worden.
De Richting Wijzer zal tijdens een mentorgesprek besproken worden en is beschikbaar via de
portal. U kunt de uitslag dan samen met uw kind bekijken.
KLAS 2 HAVO
Afname ‘Richting Wijzer’ test tijdens de mentorles.
De Richting Wijzer laat zien wat de leerling bezighoudt, waar interesses liggen.
Het biedt een startpunt om te kijken hoe de leerling het liefst werkt en leert, waar de
leerling zich het prettigst bij voelt. Het geeft ook tips om aandacht te besteden aan dingen
die de leerling minder leuk, lastig vindt of niet begrijpt.
De Richting Wijzer zal tijdens een mentorgesprek besproken worden en is beschikbaar via de
portal. U kunt de uitslag dan samen met uw kind bekijken.
KLAS 3 MAVO
De stage week is een leerzame en bijzondere ervaring voor de leerlingen uit
klas 3 MAVO geweest.
Er is een enorme diversiteit van bedrijven en instellingen geweest. De stagebegeleiders zijn
onder de indruk geweest van onze leerlingen. De meesten wisten hun draai goed te vinden,
hebben de week met succes afgerond en een positieve beoordeling gekregen. Tijdens de
mentorles worden de ervaringen met elkaar gedeeld.

KLAS 4
24 + 25 november: Studiekeuzebeurs in Utrecht.
Op vrijdag 24 november gaan alle 4e klas leerlingen naar de studiekeuzebeurs.
De beurs is er om leerlingen te helpen bij de keuze voor een passende opleiding. Leerlingen
zien beroepen en opleidingen waaraan ze in eerste instantie misschien helemaal niet
gedacht zouden hebben. Ook zijn er lezingen en presentaties of kunnen met een
professionele studiecoach in gesprek.
Tijdens de mentorles wordt het bezoek voorbereid en nabesproken.
www.studiekeuzebeurs.nl

Kiki tijdens haar stage

