
School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling

Welkom
• Bij de presentatie over het havo – team (1M/H 2 en 3 havo)

• Graag uw microfoon dempen

• Vragen kunt u stellen in de chat en na afloop

• Presentator: Elsbeth Nijhuis



School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling



Opening door de directeur dhr. Grol

School voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling



Team rood 4 - 1M/H  2 en 3 havo

• Henk ter Haar
• Teamleider team havo

• Mentoren

• Docenten

• Overig personeel



Het Stormink, een  grote of kleine school?

• Alleen de eerste pauze samen

• Andere momenten: schooltje in de school

• Per verdieping een niveau

• Docenten kennen leerlingen  



Van basisschool naar voortgezet onderwijs



Een andere wereld…



De kennismaking

• Warme overdracht met basisschool (voorjaar)

• Introductiedag nieuwe klas eind juni
• Overdag voor leerlingen (minilesjes, op de foto

met de nieuwe klas)
• Infoavond voor ouders (kennismaking 

met de mentor) 

• Introductieweek in de eerste schoolweek 
• Kennismaking met de school
• Kennismaking met elkaar E.I.DAG
• Outdoordag



Het echte werk 

Kennismaken met:

• Alle vakken, leerstof, manier van toetsen

• Eigen mentor en andere leraren;

• Digitale systemen van de school
(Somtoday, It ‘s 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



Talentontwikkelprogramma’s TOP

• Waar ben ik goed in? Waar wil ik nog beter in worden?     Of juist……..

• Waar zou ik goed in willen zijn en wat wil ik ontwikkelen?   

• 15 verschillende programma’s!

• Voorbeelden: theater, robotica, koken, wiskunde+, multimedia, beestachtig
IRun2BFit….



Persoonlijk Leren

Werken vanuit leerdoelen!

• Regie over het eigen leerproces en

daarover verantwoording afleggen.

• Het onderwijs doet recht doen aan

verschillen tussen leerlingen.

• Het onderwijs is stimulerend,

uitdagend en verbonden met

de wereld buiten school.



HAVO op Het Stormink

• Zelfstandigheid

• Eigen initiatief stimuleren

• Inspraak 

• Huiswerkbegeleiding in het team, na 

schooltijd

• Behoefte aan duidelijkheid/grenzen



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 
(arrangement nodig!)

• Verdere info over begeleiding volgt nog!



Het Stormink, meer dan lessen

De IJsselloop 2018, Het Stormink doet mee
met 350 deelnemers.



Open Huis

• Fysiek Open Huis op 15 januari gaat niet door

• Hoe krijgt u een goed beeld van onze school?

• Houd 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 PowerPoint staat na afloopt online.

• U vindt via de website ook de links naar onze sociale 
media kanalen.


