
Ouderavond 10 september
3 HAVO



Inhoud

o Organisatie en communicatie

o Rol mentor

o Het derde leerjaar

o Rapportage en overgangsnormen

o Decaan en profielkeuze

o Maatschappelijke stage

o Verzuimcoördinator

o Ondersteuningsaanbod



HAVO 3 A/B/C

Gegevens mentor: naam …………@damstede.net

Aanwezig op school: maandag t/m vrijdag

Gegevens school: Rode Kruisstraat 83

1025 KM Amsterdam

020 – 635 23 60

www.damstedelyceum.nl



Directeur: Dhr. A. van der Want a.van.der.want@damstede.net

Afdelingsleider: Dhr. B. Amenchar b.amenchar@damstede.net

Leerjaarcoördinator: Dhr. J. Brink j.brink@damstede.net

Mentor: ………………….. ………………………….

Decaan: Mevr. O. Klabbers o.klabbers@zaam.nl

Verzuimcoördinator: Mevr. H. Anches h.anches@damstede.net

Zorgcoördinator: Mevr. D. Ferkenius d.ferkenius@damstede.net

Overige informatie:     020 – 635 23 60 www.damstedelyceum.nl

Organisatie



THUIS SCHOOL

Up-to-date van de juiste NAW gegevens

o Via e-mail damstede@damstede.net

o Inloggegevens Magister gus@damstede.net

o Jaaragenda op de website www.damstedelyceum.nl

Communicatie



o Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

o Voeren van het Mentor – Ouder – Leerling (MOL) gesprek

o Leerlingen activeren en stimuleren

o Contactpersoon tussen ouders en vakdocenten

o Bewaken van resultaten (Magister) en sociaal-emotioneel 

welbevinden

o Bewaken van aanwezigheid (Magister) 

Mentor



Welkom

Bron: College voor Toetsen en Examens

Belangrijk jaar:

o Laatste jaar basisvorming en opstap naar Tweede Fase;

o Eerste oriëntatie op vervolgstudie;

o Profielkeuze;

o Veel verschillende vakken (economie is nieuw);

o Toetsweken.

Het derde leerjaar



o 3 maal per jaar krijgen de leerlingen een cijferrapportage uitgereikt.

o Cijfers zijn een voortschrijdend gemiddelde die leiden naar een eindcijfer.

o Inzet wordt gewaardeerd met een lettercode: Z – O – V – G 

Zelf te volgen via Magister

In de schoolgids zijn de overgangsnormen te vinden.

Rapportage en 
overgangsnormen



Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB) tijdens mentoruur:

o Voorlichtingsactiviteiten t.b.v. profielkeuze;

o Sterkte-zwakte analyse vaardigheden;

o Lessen (nieuwe vakken) volgen van profiel.

 Ouders / verzorgers spelen ook een rol in het proces

Decaan



o C&M: cultuur en maatschappij

o E&M: economie en maatschappij

o N&G: natuur en gezondheid

o N&T : natuur en techniek

o Voorlichting ouders profielkeuze: info volgt.

Profielkeuze



Maatschappelijke stage

o Leren door vrijwilligerswerk doen in non-profit organisatie;

o Week van 14 oktober

o Bij voltooien 30 uur certificaat

o Zelf stageplek zoeken

o Stagecontract

o Stagewerkboek/logboek bijhouden



Mevr. H. Anches h.anches@damstede.net, coördineert het verzuimbeleid. 
Samenwerking met de schoolleiding, Leerplicht en de Schoolarts.

Communicatie  THUIS SCHOOL

o Ziekmelden z.s.m. invoeren via Magisteraccount ouder(s) / verzorger(s). 

o Vooraf melden van afwezigheid (dokter, tandarts, etc.) 

Géén afspraken plannen tijdens toetsen en in de toetsweken!

o Verlof voor gewichtige omstandigheden en vakantieverlof (richtlijnen 

Leerplicht) Tijdig aanvragen en volledig ingevuld inclusief relevante 

documentatie.

Verzuimcoördinator

Meer informatie verzuimbeleid:
https://damstedelyceum.nl/images/_bestanden/Damstede20172018/Verzuimp
rotocol.pdf
Meer informatie richtlijnen Leerplicht: https://damstedelyceum.nl/praktische-
info/237-formulieren



Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt de leerling 
door de leerjaarcoördinator en de mentor doorverwezen naar het 
ondersteuningsteam.

Het ondersteuningsteam, onder leiding van Mevr. D. Ferkenius
d.ferkenius@damstede.net, bestaat uit:

o Vertrouwenspersonen

o Dyslexiecoördinator 

o Docent Faalangst

o Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) 

o Ouder – Kind – Adviseur (OKA)

Ondersteuningsaanbod



Vragen


