
Van harte welkom ouders/ verzorgers bij de 
ouderavond van 3 mavo



Even voorstellen……..
• Afdelingsleider Bovenbouw mavo/havo

Mevrouw M.P. Honingh m.honingh@saenredam.nl
• Decaan

Mevrouw L. Meyn l.meyn@saenredam.nl
• Leerlingcoördinatoren 

Mevrouw J. Houtenbos j.houtenbos@saenredam.nl
Mevrouw Y.C. de Rooij yderooij@saenredam.nl



Agenda 

• Goed om te weten
• Programma van toetsing en afsluiting
• Loopbaanoriëntatie Begeleiding
• Stage
• CKV-week
• Reizen 
• Belangrijke data



Mentoren leerjaar 3 mavo

3MA dhr. Y. Kaman y.kaman@saenredam.nl
3MB mw. D. Ramautar d.ramautar@saenredam.nl
3MC mw. J. Verburgh j.verburgh@saenredam.nl
3MD mw. M. Prinsen m.prinsen@saenredam.nl



Goed om te weten

• Mobiele telefoon: in de telefoontas tijdens de les 
(geluid uit)

• Jas en pet in kluis
• Trui/ vest in kluis



PTA = programma toetsing en afsluiting
• M3: deel cijfers/onderdelen telt mee voor het examenprogramma
• Wettelijk verplicht om per 1 oktober te publiceren op website

• Aardrijkskunde
• Biologie
• Geschiedenis 
• Nask1
• Nask2

• LO, CKV en LOB
• Fictiedossier Nederlands 

• https://www.saenredam.nl/schoolexamens/



LOB = Loopbaanoriëntatie Begeleiding
Invulling programma: 
• Qompas
• Gesprekken met leerlingen 
• Stage
• Programma “Over de streep”
• TRIAS beroepenmarkt
• Open dagen kalender vervolgopleidingen
• Wie? Leerling, u, mentor, decaan



Stage als onderdeel LOB-programma
• Verplicht onderdeel voor de overgang 
• Wanneer? 16-20 januari  2023
• Stagecontract: inleveren voor 12 december 2022



Vakkenpakketkeuze 

• Decaan komt langs om uitleg te geven
• Turboroute RegioCollege
• Vakkenpakketkeuze: via Zermelo en mentor 
• Inleveren vóór 1 april 2023



Van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Doorstromen naar havo?

Nu les in 8 vakken  4 mavo examen 7 vakken



Van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Doorstromen naar MBO?

Nu les in 8 vakken  4 mavo examen in 6 vakken(2 laten vallen) 

• Doorstroom naar MBO opleiding niveau 4   (3 of 4 jaar)  
• Turboroute
• Sommige opleidingen specifieke eisen

Bijv. techniek: wiskunde en nask1

Tip: https://www.kiesmbo.nl



Vier profielen mavo



Gewenste vakken voor profielen havo



Belangrijke data
• 2022
• 29 november mentorspreekmiddag/-avond leerjaar  1-4
• 12 december uiterlijk inleveren stagecontract

• 2023
• 16-20 januari stage
• 9 februari ouderspreekmiddag/-avond leerjaar 1-4
• 1 juni scholen- en beroepenmarkt (loc. TRIAS) 
• 26-30 juni toetsweek
• 14 juli rapporten uitdelen
• 17 – 20 juli  reisweek 



Lyceo
Contactgegevens
• Vestigingscoördinator: Monica Lauritano
• Telefoonnummer: 071 7900040
• Email: monica.lauritano@lyceo.nl



Mentoren leerjaar 3 mavo

3MA y.kaman@saenredam.nl   lokaal 2.05
3MB d.ramautar@saenredam.nl lokaal 1.04
3MC j.verburgh@saenredam.nl lokaal 1.09
3MD m.prinsen@saenredam.nl lokaal 2.14
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