
School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling

Welkom
Bij de presentatie over het atheneum- team (havo/vwo- atheneum- TTO- niveau)

• Presentator: Alexander Pouw

• Vragen kunt u mailen aan:                                    
a.pouw@ettyhillesumlyceum.nl

mailto:a.pouw@ettyhillesumlyceum.nl


Opening door de directeur dhr. Grol

School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling



School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling



Het Stormink



Team rood 2 - atheneum

• Yvonne Zweverink
• Teamleider team 2

• Wouter van Laar
• Coördinator team 2

• 22 vakdocenten

• Iedereen is ook mentor

• Overig personeel



Team rood 2 - atheneum



Team rood 2 - atheneum



Van basisschool naar voortgezet onderwijs



Een andere wereld…



De kennismaking

• Warme overdracht met basisschool

• Introductiedag kennismaken met de nieuwe klas in juni

• Overdag voor leerlingen

• Informatieavond voor ouders

• Introductieweek in de eerste schoolweek 

• Kennismaking met de school

• Kennismaking met elkaar

• Hele week met de mentor samen

• Goede start van het schooljaar



Het echte werk 

Kennismaken met:

• alle vakken, leerstof, manier van toetsen;

• eigen mentor en andere leraren;

• digitale systemen van de school
(Somtoday, Its Learning);

• tijdens de lessen: mobiele telefoons in de mobielbak.



Versterkt mentoraat

• Eerste 10 weken 4 mentorlessen per week
• daarna 1 mentorles en 3 talenturen

• Kennismaken met de school – de klas – jezelf

• Methode ‘Knap Kind’

• Hoe leer ik? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
Waar liggen mijn talenten en mijn mogelijkheden?

• Doel: begeleide keuze naar talentprogramma’s



Talentontwikkeling

• Waar ben ik goed in? 

Waar wil ik nog  beter in worden?   

• Of… Waar zou ik goed in willen zijn? 

Wat wil ik ontwikkelen?

• Ontwikkelen van de vaardigheden: 

• Presenteren 

• Samenwerken

• Reflecteren

• Daarnaast specifieke doelen bij het talentprogramma

• vergroten van (vak)kennis over bepaalde onderwerpen 

• en/of het ontwikkelen van creativiteit.



Talentprogramma’s

• Met én van elkaar leren in klas-overstijgende groepen

• 15 verschillende programma’s in leerjaar 1

• Voorbeelden: theater, robotica, koken, 

multimedia, sportoriëntatie, beestachtig,

IRun2BFit….



Persoonlijk Leren

Werken vanuit leerdoelen

• Pijlers:

• Meer keuzevrijheid t.a.v. het eigen leerproces

• Recht doen aan verschillen

• Wereld van buiten naar binnen halen

• Op Het Stormink is een laptop 

geen doel, maar een middel!



Het Stormink, meer dan lessen



Extra begeleiding

• Vragenuurtjes: wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Duits
voor alle leerlingen

• Ondersteuning dyslexie: algemene info voor iedereen, daarna persoonlijke 
begeleiding op vraag

• Rots-en-watertraining  stimuleren zelfbewustzijn leerlingen   

• Leerlingbegeleiding kinderen met speciale (tijdelijke) problemen

• Expertisepunt voor leerlingen met een complexe begeleidingsvraag



Communicatie

• Kennismaking met mentor, persoonlijk gesprek

• Ouderavonden

• Ouderspreekavonden – 10 minuten gesprekken

• Nieuwsbrief ‘Het Schoolplein’



Onderzoekend leren binnen Team Rood 2 atheneum

• Onderzoek in zes stappen

• In de reguliere lessen 

• Versterkt en vakoverstijgend in de projectweken

• Opbouw van onderzoeksvaardigheden van klas 1 naar 3

• Rondom een thema zoals Da Vinci of D@W



LEONARDO DA VINCI
P R O J E C T  A R T C A D I A               L E E R J A A R  1



HV en atheneum regulier - Tweetalige havo en atheneum 

• De basisschool plaatst de leerling
• Bij twijfel raadplegen zij ons soms voor advies

• Verschil dakpan HV en atheneum
• HV zijn de leerlingen die nog moeten groeien en       

atheneum in zich hebben

• Leerroute tto (geaccrediteerd)

• Vanaf 2020 ook voor havo-leerlingen

• Zie presentatie over het tto voor meer informatie



Cambridge English

• Versterkt programma Engels voor alle leerlingen van team 2

• Zit voor de reguliere leerlingen binnen de lestabel van 32 uur

• Het Stormink is een erkend Cambridge instituut

• Andere lesmethode

• Keuze om examen te doen

• Cambridge First



Keuze voor het atheneum-team, toekomstgericht

• Voorbereiding Wetenschappelijk onderwijs - Onderzoekend leren 
in projectweken

• Persoonlijk leren, andere aanpak

• Mogelijkheid voor alle atheneumleerlingen om Cambridge First te 
kunnen behalen. Extra lessen Engels in het curriculum.

• Kleinschalig team van docenten, oog voor uw kind

• Positieve, sociale sfeer

• Goede doorstroom naar Het Vlier



Open Huis

• Fysiek Open Huis op 15 januari gaat niet door

• Wij zijn op dit moment aan het nadenken over manieren 
waarop wij jullie als leerlingen en ouders toch een goed 
beeld kunnen geven van onze school. 

• Hou daarom onze sociale media en onze website in de 
gaten: 

• Volg Het Stormink op Facebook en op Instagram. Wij 
kondigen onze activiteiten daar zoveel mogelijk aan.

•
Deze presentatie staat na afloop van deze avond online. 
U vindt via de website ook de links naar onze sociale 
media kanalen.



Tot slot

• Groep 8 meeloopochtend of –middag (opgave via de basisschool)

• Open Huis: volgt meer info over

• High tea met minilesje tto: volgt meer info over

• Etty-tour groep 7: volgt meer info over

• Hebt u nog vragen? Stel deze in de chat.

Dank voor uw aandacht en tot ziens op Het Stormink!


