
Ouderavond 4H

WELKOM



Programma

• Voorstellen
• 2e Fase 
• pauze
• Kennismaken met de mentor



Voorstellen I.M. Simon

• Sinds 1986 werkzaam in het onderwijs
• L.O.; Duits; coördinator; teamleider, conrector
• Vertrouwen
• Veilig (heid)
• Verantwoordelijkheid nemen
• Reflectie



Voorstellen mentoren

• Dhr. van der Waart Dhr. Eenhoorn
• Dhr. van der Steen Dhr. Stam
• Mw. Muilwijk Mw. Endedijk
• Mw. Martens Dhr. Heselaars
• Dhr. Louwrier Dhr. Kievit
• Mw. Hazejager



Doelstelling

• Resultaat: overgang havo 5 met op langere termijn 
diploma

• Kennis en vaardigheden …... HBO vaardig en waardig
• Proces is van belang
• Persoonlijke ontwikkeling 
• Wie ben ik, wat kan ik, welke sturing kan ik geven aan 

mijn eigen leerproces?

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en reflectie



Schoolplan 2021-2025



samenwerkingSamenwerking
leerling

ouder school

1e : de mentor
2e : Mw. Hilhorst



Mail uw vragen en opmerkingen aan ove@emmauscollege.nl
U vindt ons ook tijdens ouderavonden met een stand in de hal

mailto:ove@emmauscollege.nl


Wat doet de OVE precies?
... overlegt met de schoolleiding over schoolzaken. 

... heeft drie leden in de Medezeggenschapsraad (MR). 

... controleert de besteding van de ouderbijdragen.

... is aanspreekpunt voor alle ouders en verzorgers over algemene schoolzaken.

... organiseert één keer per jaar een thema-avond voor alle ouders over actuele
onderwerpen op het raakvlak van opvoeding en onderwijs, waarbij een gastspreker
wordt uitgenodigd.

... informeert ouders over de contacten met school.

... organiseert klankbordavonden.



OVE Emmauscollege
- Alle ouders zijn automatisch lid

- ALV in november, alle ouders welkom!

- Tijdens ALV verkiezing nieuwe bestuursleden; iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen



Mw. Hilhorst

• Docent wiskunde 
• Afdelingscoördinator H4 

• C9
• 010-4212144



Organisatie
• Klassen en clusters
• Profielen en vakken
• Lesrooster

mentoruren
EMC-uren
Projectmiddagen

• 3 periodes + 3 rapporten + 3 toetsweken
• Jaaroverzicht op de website



Havo 4 

In de bovenbouw: 
• Leren, leren
• Van korte termijn naar lange termijn ( denken en doen)
Er wordt meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verwacht

Het begint bij:

• Aanwezig zijn in de les, op tijd met de juiste spullen EN
voorbereid  ( huiswerk = leren en maken)



tenslotte

Bedankt voor uw aandacht
Een goede samenwerking en een mooi jaar gewenst



Indeling lokalen

A47 Dhr. van der Waart A1 Dhr. Eenhoorn
A48 Dhr. van der Steen A20 Dhr. Stam
A49 Mw. Muilwijk A13 Mw. Endedijk
A50 Mw. Martens A14 Dhr. Heselaars
A51 Dhr. Louwrier A15 Dhr. Kievits
A52 Mw. Hazejager


