
Welkom
Bij de presentatie over het havo-team
(mavo/havo- havo)

Presentatoren: 
Ine Cents
Rob Wiegman

Vragen kunt u mailen aan:                             
i.cents@ettyhillesumlyceum.nl
r.wiegman@ettyhillesumlyceum.nl
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Onderwijs aanbod op Het Stormink
- Wat hoort er bij het Havo-team?



Van basisschool naar voortgezet onderwijs
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Van basisschool naar het voortgezet onderwijs
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Een andere wereld…



• 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
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De kennismaking



Het echte werk

Kennismaken met:
• alle vakken, leerstof, manier van toetsen;

• eigen mentor en andere leraren;

• digitale systemen van de school
(Somtoday, Teams, Sharepoint);

• tijdens de lessen: mobiele telefoons in de mobielbak.
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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?

• Vervolgens: begeleide keuze naar talentprogramma’s die aansluiten bij interesse leerling
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• 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.
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Talentontwikkelingprogramma’s TOP



• Met én van elkaar leren in klas-overstijgende groepen

• 15 verschillende programma’s in leerjaar 1

• Voorbeelden: theater, robotica, koken, 
multimedia, sportoriëntatie, beestachtig,

IRun2BFit….
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Talentontwikkeling



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!
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Persoonlijk leren
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Streven binnen de school
Eigen verdieping in de school: havo op verdieping 4, atheneum op verdieping 2

Kleinschalig team van docenten, oog voor uw kind

Positieve, sociale sfeer

Goede doorstroom naar Het Vlier

Leren van en met elkaar (TOP)



• Henk ter Haar
• Teamleider team 4

• Olivier Droin & Lasse Jaarsveld
• Teamcoördinatoren team 4

• Docenten zijn tevens mentor
• 23 docenten

• Overig personeel
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Team 4 – Havo             1M/H    2H    3H



HAVO op Het Stormink
• Zelfstandigheid

• Eigen initiatief stimuleren

• Inspraak  

• Behoefte aan duidelijkheid/grenzen

• Onderwijs is een gezamenlijk iets

• TOP
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• Vragenuurtjes/maatwerkuur: 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
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Extra ondersteuning



• Kennismaking met mentor, persoonlijk gesprek

• Ouderavonden met specifieke thema’s omtrent kind en school

• Ouderspreekavonden – meerdere 10 minuten gesprekken in het jaar 

• Nieuwsbrief met de laatste updates van en over Het Stormink
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Communicatie



• 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.
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Belangrijke informatie



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

• Etty-tour groep 7: volgt meer info over

Dank voor uw aandacht en tot ziens op Het Stormink!
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Tot slot!



vmbo basis en kader leerjaar 1 en 2, mavo leerjaar 1-2-3-4
havo, atheneum, tweetalig havo en atheneum (tto) leerjaar 1-3

Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?
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Versterkt Engels onderwijs
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