
 

 

 

 

 

 

De afgelopen week zijn er online vragenuurtjes geweest 

voor ouders, leerlingen en leerkrachten uit groep 8.  

Wij hebben voor jullie een samenvatting gemaakt van de 

veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.  

Ook vind je veel links naar meer informatie in het bestand.  

Veel succes met het maken van de keuze voor een passende 

middelbare school! 

 

Hartelijke groet! 

Leerlingen en medewerkers Het Stormink 

 

  



 

ALGEMEEN 

 

Ik zou graag weten of de eerstejaars op 1 verdieping zitten? 
Nee, de eerstejaars zitten per niveau op hun eigen verdieping. Alle leerlingen Mavo/havo bij elkaar, 

alle leerlingen havo/ vwo enz. Is dit een antwoord op je vraag? 

Onze zoon houdt erg van sporten/bewegen. Hoeveel afwisseling is hier 

tussen op een dag? Of zit je veel achter een laptop/tafel? 
De leerlingen hebben twee blokuren gymnastiek. Daarnaast is er ook een talentprogramma sport. Als 

je dat programma kiest, volg je drie uur extra sport in de week. 

Hoeveel huiswerk krijgen de leerlingen ongeveer in het eerste jaar? En zijn er 

toetsen om de 10 weken? En een mentor per schooljaar? 
De hoeveelheid huiswerk wordt door leerlingen heel verschillend ervaren. Ze kunnen vaak tijdens 

lessen aan de slag en doen dan al veel. Andere leerlingen vinden dat ze gemiddeld een uur per dag 

aan het werk zijn thuis. Kortom, soms meer, soms minder. De mentor gaat sowieso een schooljaar 

met de klas mee, als het wenselijk is ook meerdere jaren, maar dat hangt van verschillende factoren 

af en gebeurt niet altijd.   

Er zijn toetsen door het jaar heen, geen toetsweken (pas in het derde leerjaar van mavo/havo/vwo 

gaan we met toetsweken aan de slag, zodat leerlingen daar ook vast aan wennen richting het 

eindexamen. 

  



 

 

 

Hoeveel uur techniek geven jullie op de havo? 
Een blokuur, dus 2 lesuren, per week. 

Onze dochter heeft kader-mavo advies wat voor een soort praktijk vakken 

kan ze verwachten ? 
In de onderbouw geven wij nog niet echte praktijkvakken, dat komt in de bovenbouw. Wel uiteraard 

vakken als techniek, handvaardigheid, tekenen. Daarnaast hebben wij ook veel praktische 

talentprogramma’s waar alle leerlingen aan deel kunnen nemen. Een overzicht vindt u hier.  

Hoeveel VWO brugklassen zijn er op het Stormink? 
Dat wisselt per jaar. Op dit moment zijn het er twee. Is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.  

Kom ik automatisch bij mijn klasgenoten van groep 8 in de klas? (Ik woon in 

Twello) 
Als je dit op het aanmeldformulier aangeeft, proberen we dat zo veel mogelijk te doen. Meestal lukt 

dit ook! 

Kun je ook na de onderbouw Havo naar een andere locatie dan het Vlier? 

Bijvoorbeeld naar de Vrije school Zutphen, voor de bovenbouw Havo? 
Ja, die keus is vrij. Bijna alle leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan wel op Het Vlier, wij hebben 

ook het meest zicht op de aansluiting op Het Vlier omdat dit een locatie van onze school is.  

Onze dochter heeft Kader/Mavo 

advies. Klopt het dat als ze MAVO zou 

gaan doen dat ze dan 4 jaar op het 

Stormink kan blijven? 
Dat kan inderdaad. Mits er wordt gekozen voor de 

profielen die het Stormink aanbiedt. Deze 

profielen zijn te vinden op de website (link)  

Welke vakken hebben de leerlingen in 

de bovenbouw mavo op Het Stormink? 
Hier ziet u alle vakken en de opzet van de 

bovenbouw mavo.   

Onze dochter heeft MAVO-HAVO 

advies, als ze kiest voor de 

dakplanklas, is dat voor 1 jaar of 2 

jaar? 
Alle leerlingen komen in het eerste jaar in een 

dakpanklas. Vanaf het tweede jaar stromen zij dan 

in een bepaald niveau in.  

 

https://hetstormink-ehl.nl/images/Informatieboekje_TOP_leerjaar_1_2019-2020.pdf
https://hetstormink-ehl.nl/praktisch#Bovenbouw-mavo
https://hetstormink-ehl.nl/images/Documenten_19-20/Presentatie_team_3_mavo-3_febr._2020.pdf


 

 

 

Hoeveel leerlingen zitten er ongeveer per klas bij de havo? 
Dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, het zijn er in principe nooit meer dan 32, meestal 

rond de 30. 

Is de fietsenstalling beveiligd? 
De fietsenstalling is niet beveiligd, maar het politiebureau kijkt erop uit. :) Ook zijn er camera's 

Hoeveel mentoruren heb je per week op de havo? 
In de eerste 10 weken hebben we versterkt mentoraat. Dan heb je drie mentoruren per week en 

wordt er veel gewerkt aan positieve groepsvorming. Ook leren de leerlingen dan veel over zichzelf. 

Over hoe zij zouden kunnen leren, wat past bij hen en over hoe wij daar rekening mee proberen te 

houden. Daarna de rest van het jaar en de jaren erop 1 mentoruur in de week. 

Welke vreemde talen worden op Kaderniveau aangeboden? 
In klas 1 kader/mavo alleen Engels.  

In klas 2 kader alleen Duits en Engels en in 2 mavo Duits, Frans en Engels. 

Krijgt MAVO/HAVO in het eerste jaar al wel Frans? 
Ja. In Mavo/havo wordt er wel Frans gegeven. 

Krijgen de ouders ook inzage in de cijfers die ons kind behaald via een app? 
Ouders kunnen digitaal inloggen op een online systeem. Ouders kunnen dus altijd meekijken met de 

resultaten van hun kind. 

Hoe laat begint het eerste uur op de havo? 
Alle niveaus hebben het eerste lesuur om 8.15 uur. 

 

Kan ik een keer een dagje achter in een klas mee kijken? 
Dat zouden we maar al te graag willen, maar op dit moment worden onze lessen alleen online 

gegeven vanwege corona. Als we weer open gaan, kun je contact opnemen met school om de 

mogelijkheden te bespreken. 

Hoe is de sfeer in het docententeam? 
Wat een leuke vraag! Wij zien ons zelf als een hecht team en we werken met veel plezier samen. 

Leerlingen genieten hier ook van. 

Wat zijn de eisen om over te gaan naar een volgend leerjaar? Bijv. van klas 1 

naar klas 2? 
Op de site vind je onze overgangsrichtlijnen. Deze vind je via de link. 

  

https://hetstormink-ehl.nl/images/Documenten_20-21/EHL_Overgangsrichtlijnen_20-21_definitief_vastgesteld_in_MR.pdf


 

 

 

TALENTONTWIKKELING 

Hoe lang is een periode van een talentprogramma? En kan je altijd het talentprogramma 

volgen van je 1e keuze, of zit het wel eens vol? 

In de eerste periode van 10 weken volgen alle leerlingen Versterkt Mentoraat.  Daarna zijn er nog 3 

mogelijkheden van 10 weken. Soms zit een talentprogramma vol, daarom worden er drie keuzes 

gevraagd. Veelal komen de leerlingen in eerste of tweede keus terecht. Een overzicht van de 

aangeboden programma’s vind je ook in dit document. 

Als ik voor talentontwikkeling sport zou kiezen hoe ziet dat er dan uit? 
Tijdens de uren sportoriëntatie maak je kennis met verschillende sporten. Naast de sporten die wij in 

de gymlessen geven, maken wij ook uitstapjes naar andere sporten, zoals kickboksen, freerunning, 

schermen, waterpolo en bootcamp. Wij 

sluiten af met een sportmiddag voor alle 

leerlingen die aan de sportoriëntatie hebben 

meegedaan. Een uitdaging voor leerlingen 

die niet stil willen zitten! 

Ben je verplicht om meerdere 

talentontwikkelingen te kiezen? 
Ja. In de brugklas kies je 3 verschillende 

programma's, daarna in de 2e en 3e klas 

vindt er verdieping plaats. Dan duurt een 

programma een half jaar. Een overzicht van 

de programma’s uit het eerste jaar zoals dat 

dit jaar is aangeboden vind je via deze link. 

Doe ik talentontwikkeling alleen 

met kinderen van mijn afdeling of 

ook van andere afdelingen? 
De Talentprogramma's worden schoolbreed 

gegeven. Leerlingen van verschillende 

niveaus en klassen kunnen dus gemengd in 

een programma worden geplaatst. 

  

https://hetstormink-ehl.nl/images/Informatieboekje_TOP_leerjaar_1_2019-2020.pdf


 

 

 

WERKEN MET EEN LAPTOP 

Hoeveel uur werken jullie op de laptop? 
Dat is onder andere afhankelijk van de docent en het vak. We werken zowel met boeken als met de 

laptop. De leerling kan daar in het kader van Persoonlijk Leren ook zelf keuzes in maken. Wel moeten 

alle leerlingen de beschikking hebben over een laptop.  

Hoeveel kost het huren van het laptop? 
Hier is alle informatie over de laptop te vinden.   

Mag/kan er op het Stormink gewerkt worden met een Chromebook? (i.p.v. 

laptop) 
Je kunt kiezen voor een Chromebook. Helaas kan het dan soms wel voorkomen dat bepaalde sites of 

programma's die in de les gebruikt worden niet goed werken. Ook kunnen we minder ondersteuning 

bieden wanneer er een keer iets mis gaat met de laptop. 

 

EXTRA BEGELEIDING 

Mijn vraag gaat over de extra begeleiding. Kan dit ook geboden worden 

zonder een diagnose? En dan gaat het om begeleiding bij structuur, plannen 

etc. En is er ook gelegenheid tot een rustige werkplek? 
Zeker. Daar is op zich geen diagnose voor nodig. Wel een advies van de basisschool. Neemt u gerust 

contact met school op en vraagt u naar de coördinator van de ondersteuning, mevrouw 

Timmermans. Zij kan u verder informeren. 

Mijn kind is prikkelgevoelig. Is de omgeving bij jullie erg prikkelrijk? 
Op een school met veel leerlingen zijn er altijd veel prikkels. Voor leerlingen die daar heel veel 

problemen mee hebben, kan extra ondersteuning geboden worden op advies van de basisschool. U 

kunt voor meer informatie contact opnemen met mevrouw Timmermans. Zij coördineert de 

ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. 

  

https://hetstormink-ehl.nl/onderwijs/persoonlijk-leren?highlight=WyJyZW50IiwiY29tcGFueSIsInJlbnQgY29tcGFueSJd


 

 

PERSOONLIJK LEREN  

Kunt u iets vertellen over het 

persoonlijk leren? Is dat iets wat in 

elke les (bij elk vak) wordt 

toegepast? Of moet ik dat meer 

zien als een keuzevak? Of een les 

in de week waar je op zoek gaat 

naar de manier van leren die bij 

jou past? 

Persoonlijk leren krijgt bij ons een plek op 

alle niveaus en in alle leerjaren. Het is als het 

ware onze manier van lesgeven op Het 

Stormink. Centraal daarbij staat dat de 

leerling leert hoe hij zelf het best leert, welke strategieën hij/zij kan kiezen, etc. In de eerste periode 

van het eerste jaar krijgen de leerlingen een dagdeel in de week 'versterkt mentoraat'. Gedurende 

die lessen besteden we daar veel aandacht aan. 

 

TWEETALIG ONDERWIJS 

Het volgen van tweetalig onderwijs. Is dat iets waar ze al in de 1e klas voor kunnen kiezen. 

Of speelt dit pas later? 
Dat kan gelijk van af klas 1 op havo en vwo niveau! 

Moeten leerlingen als ze tweetalig onderwijs willen volgen al uitblinken in Engels? Mijn 

zoon/dochter heeft nu maar 1x per week een uur Engels. 
Nee dat hoeft helemaal niet. Er zijn grote verschillen tussen de basisscholen wat niveau Engels 

betreft. Zodra ze TTO doen vervaagt dit omdat ze erin 'ondergedompeld ‘worden. Het gaat om de 

interesse. Bij de intake voor TTO wordt daarover uitgebreid gesproken.  

Met hoeveel kinderen zou ik in een TTO atheneum klas zitten? 

Dat hangt af van het aantal leerlingen dat dit wil 

kiezen. We maken een of meerdere klassen 

afhankelijk van het aantal aanmeldingen.  

En heb je contact met niet TTO klassen? 

Zeker. Want je zit samen op 1 verdieping dus je komt 

elkaar zeker weer tegen! 

 

 



 

 

 

Wat maakt TTO naast de Engelse taal leuk om te kiezen? 

Je leert niet alleen de Engelse taal heel goed, maar je leert ook veel over andere landen en culturen. 

Ook zijn er bijvoorbeeld buitenlandse excursies.  Je vindt hier meer informatie over TTO. Ook is er 

nog een high tea waar je meer informatie kan krijgen over Tweetalig Onderwijs. Zie de tekst in het 

kader op de volgende pagina. 

 

Wat is meestal de verhouding van een TTO 

atheneum klas van jongens en meisjes? 
Dit verschilt per jaar, maar ongeveer half/half. 

Hoe is de overgang van het TTO naar Het 

Vlier?  
Op dit moment wordt er geen TTO aangeboden op Het 

Vlier. Wel zit je voor je examen Engels natuurlijk gebakken 

met je stevige TTO-basis. De ervaring leert ons dat de 

overstap van TTO naar Het Vlier dan ook geen probleem 

is.  

Is havo ook tweetalig mogelijk 
Absoluut! 

 

 

En als TTO dan toch allemaal niet heel erg bevalt kan je dan nog van TTO naar 

regulier overstappen?  
Indien dit noodzakelijk is wordt er een gesprek georganiseerd tussen leerling en ouders om de 

situatie te bespreken, maar dit komt eigenlijk nauwelijks voor. 

Als ik start met TTO is het dan extra wennen t.o.v. regulier atheneum? 
Nee, eerlijk gezegd ervaren leerlingen dat niet zo omdat ze allemaal samen deze fase tegelijk 

doormaken. 

 

Let's spill the tea! Beste meisjes en 

jongens, onze High Tea op Het 

Stormink kan helaas niet doorgaan. 

Maar we gaan wel online! Op 

donderdagmiddag 18 februari om 

16:00u kun je live deelnemen aan 

een Geography les, gevolgd door 

een voorlichting en Q&A over 

tweetalig havo/atheneum. Dus als 

je nieuwsgierig bent naar wat 

tweetalig onderwijs (TTO) precies 

inhoudt, join us and click on the 

link!  

 

Hope to see you on the 18th in our 

online classroom! 

 

https://hetstormink-ehl.nl/images/Documenten_19-20/STM_flyer_tto__definitief-gecomprimeerd.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc5YjY5YzMtMzRmMi00ODlhLWEwOGYtYTczMDFmOGVhNGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ccc6ac-6d1b-4306-b160-96aaf239df61%22%2c%22Oid%22%3a%226d47ee63-9a61-40ec-899e-74998ad9ae31%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc5YjY5YzMtMzRmMi00ODlhLWEwOGYtYTczMDFmOGVhNGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ccc6ac-6d1b-4306-b160-96aaf239df61%22%2c%22Oid%22%3a%226d47ee63-9a61-40ec-899e-74998ad9ae31%22%7d

