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Even voorstellen

Mevr. M. Malgrom mentor klas V3A

Dhr. T. Uijtdewilligen mentor klas V3B

Mevr. H. Koffeman mentor klas V3C

Mevr. M. Lagendijk decaan vwo

Dhr. E. Pegels teamleider vwo 



Ontwikkelingen Hoeksch Lyceum

- Flexuren

- Studievaart

- Toetsweken

Opbrengsten:

- Slagingspercentage vwo: 97%

- Doorstroomcijfer: 85%

- Tevredenheid

- Klankbordgroep



Ontwikkelingen Hoeksch Lyceum

Maatregelen Corona:

- Leerlingen volgen de looprichting in de school.

- Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school. 

- Iedereen draagt een mondkapje. In het klaslokaal mag het mondkapje af.

- Leerlingen en medewerkers die nog niet als immuun worden beschouwd 

kunnen zich twee keer in de week thuis preventief testen. 

- Iedereen houdt zich aan de basisregels: o.a. handen wassen en bij 

klachten thuisblijven en testen bij de GGD.

- Houd je aan de beslisboom. Ben je thuis dan volg je de lessen online. 

- Jaarplanning onder voorbehoud



Profielkeuze



o In vwo 3 eindigt de basisvorming.

o Vwo 4, 5 en 6 vormen de tweede 
fase (bovenbouw).

o Leerlingen kiezen een passend 
vakkenpakket (profiel).

o Kiezen met behulp van: mentor, 
vakdocenten, decaan en ouders.

Keuze maken 

Wat 
wil ik? 

Wat 
kan ik?

Wie 
ben ik?

Profielkeuze



Vakken vwo bovenbouw (verplicht)

Gemeenschappelijk deel 
atheneum:

Gemeenschappelijk deel 
gymnasium:

Nederlands Nederlands

Engels Engels

Frans/Duits Latijn/Grieks/kcv

Maatschappijleer (klas 4) Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding

CKV (klas 5) Studieles

Studieles Profielwerkstuk

Profielwerkstuk



Vakken vwo bovenbouw (keuze)

Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek

profielvakken verplicht profielvakken verplicht profielvakken verplicht
profielvakken 

verplicht

Geschiedenis Geschiedenis Biologie Wiskunde B 

Kies 1 wiskunde Economie Scheikunde Natuurkunde

О Wiskunde A Wiskunde A Kies 1 wiskunde Scheikunde

О Wiskunde C О Wiskunde A

О Wiskunde B

profielkeuzevakken profielkeuzevakken profielkeuzevakken profielkeuzevakken

Kies 1 maatschappijvak Kies 1 vak Kies 1 vak Kies 1 vak

О Aardrijkskunde  О Bedrijfseconomie O Natuurkunde O Informatica 

О Economie  О Aardrijkskunde O Aardrijkskunde O Biologie

Kies 1 cultuurvak

О Filosofie

O Tekenen

O Handvaardigheid

kies 1 vrij keuzevak kies 1 vrij keuzevak kies 1 vrij keuzevak kies 1 vrij keuzevak



Keuzeproces

o Keuze tussen verbreden of verdiepen

o Dubbelprofiel kiezen is mogelijk.

o Extra examenvak is een optie.

o Extra curriculum (bijvoorbeeld Cambridge)

o Voorbereiden plusdocument

Meer informatie op de Profiel Informatie Avond

(27 januari, onder voorbehoud)



Aanvullende eisen

Uit bevorderingsrichtlijnen van jaar 3 naar jaar 4:

o Een leerling die kiest voor wiskunde B moet minimaal een 7 
voor wiskunde hebben.

o Een leerling die kiest voor het profiel NG of NT met één of meer 
van de vakken wiskunde B, natuur- en/of scheikunde moet voor 
elk vak afzonderlijk een voldoende hebben en het gemiddelde 
van de afgeronde cijfers van alle drie de vakken moet minimaal 
6,7 zijn, voor de keuze van twee van deze vakken 6,5. 



Keuzeproces
o Studielessen: methode Qompas

o 27 januari (onder voorbehoud): informatieavond over profielkeuze
o Kennismaken met nieuwe vakken, bijv. bedrijfseconomie, filosofie, etc.

o Verschillen tussen soorten wiskunde

o Voor ouders én leerlingen

o Gesprekken met decaan (in groepen)

 Voorlopige profielkeuze (11 februari)



Keuzeproces

o Advies van vakdocenten in SOM

o Adviesvergadering met mentor, decaan, vakdocent en 
teamleider n.a.v. adviezen en rapport 2

o Adviesbrief

o Contact met mentor, decaan of vakdocent

 Definitieve profielkeuze (11 maart)



Opstart profielkeuzetraject 

Studielessen – opdrachten Qompas

Groepsgesprekken met decaan

27 januari: informatieavond voor leerlingen en ouders

11 februari: deadline voorlopige profielkeuze

Advies vakdocenten aan leerlingen en ouders

11 maart: deadline definitieve profielkeuze

Contact: m.lagendijk@hoekschlyceum.nl



Kennismaken met de mentor



Mentoren

Mevr. M. Malgrom mentor klas V3A

Dhr. T. Uijtdewilligen mentor klas V3B

Mevr. H. Koffeman mentor klas V3C



• Direct aanspreekpunt

• Vertrouwenspersoon

• Bewaken van het leerproces

• Spil begeleidingsproces

Rol van de mentor



Begeleiding in klas 3

Mentoren:

• Iedere leerling krijgt een kennismakingsgesprek.

• Mentor volgt de prestaties van de leerlingen. 

• Mentor is contactpersoon voor de ouders.

Oudercontact:

• Indien nodig

• Ouderspreekavond rapport 1

• Ouderspreekavond rapport 2

• Contact voor het eindrapport



Begeleiding in klas 3

Mentor: Aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

Vakdocent: Vaklessen en vakspecifieke begeleiding

Extra begeleiding via ondersteuningscoördinator:

o RT - Dyslexie

o Jeugdprofessional (gemeente)

o Schoolarts – Jeugdverpleegkundige JGZ (GGD)

o Schoolmaatschappelijk werk

o Rouwverwerking

o Professionele hulpverlening

o Ondersteuning leerstrategieën en planning

Middelen

o Leerlingvolgsysteem SOM

o Mail / Telefoon



Periode Datum Activiteit

1 15 september Algemene ouderavond

17 december Rapport 1

15 en 16 december Ouder/leerlingavond n.a.v. rapport 1

2 27 januari Profielinformatieavond

11 februari Voorlopige profielkeuze

16 februari Advies profielkeuze

11 maart Definitieve profielkeuze

6 en 7 april Ouder/leerlingavond n.a.v. rapport 2

8 april Rapport 2

3 12 juli Rapport 3

Begeleidingskalender 2021-2022  



Buitenschoolse activiteiten*

• Dordrechts Museum

• Valkhof Gymnasium

• Triathlon Sportklas

• Snuffelstage

• Kerst

• Lille

* Onder voorbehoud



Snuffelstage

o 28 en 29 juni

o De leerling op de werkvloer:

o meekijken

o ervaring opdoen

o verdieping van de profielkeuze

o eerste ideeën studiekeuze?

o Aanmelden vanuit initiatief van de leerling (eigen kring). 



Als u naar aanleiding van deze presentatie telefonisch contact 

wilt met de mentor, dan kunt u dit aangeven door een mail te 
sturen naar:

Mevr. M. Malgrom mentor klas V3A

m.malgrom@hoekschlyceum.nl

Dhr. T. Uijtdewilligen mentor klas V3B

t.uijtdewilligen@hoekschlyceum.nl

Mevr. H. Koffeman mentor klas V3C

h.koffeman@hoekschlyceum.nl
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mailto:t.uijtdewilligen@hoekschlyceum.nl
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