
   

 

Agenda 

16-9 Schoolfotograaf  

17-9 Schoolfotograaf 

17-9 45-minutenrooster i.v.m. 

teamvergaderingen 

23-9 Algemene ledenvergadering + 

vergadering ouderraad 

24-9 Studievoorlichting h4-h5-w4-w5-w6, 

19.30 uur      

27-9 Inleveren onderzoeksvoorstel 

profielwerkstuk h5 

30-9 PTA beschikbaar 

1-10  45-minutenrooster i.v.m. studiemiddag 

1-10 Studievoorlichting  h4-h5-w4-w5-w6, 

19.30 uur 

7-10 Opgave 10-minutengesprekken  

8-10 Maatschappelijke stage markt m3,  

11.00 uur  

8-10 Maatschappelijke stage markt w5,  

13.05 uur  

10-10 Maatschappelijke stage markt h4,  

11.00 uur en 13.05 uur  

10-10 10-minutengesprekken (alleen met 

mentor) 

14-10 Herfstvakantie t/m 18-10

Ouderbijdrage 

De facturen van de ouderbijdrage (26 euro) zijn via e-mail gestuurd. Wij verzoeken u de factuur tijdig te 

voldoen. 

Huiswerk in Magister  
Er zijn vragen gesteld over het plaatsen van huiswerk en toetsen in Magister. Docenten vermelden deze 

informatie op de volgende wijze: 

 

In klas 1 en 2 wordt het huiswerk niet meer genoteerd in Magister, maar in de door school verstrekte 

agenda. Toetsen (proefwerken en overhoringen) worden wel in Magister geplaatst. Leerlingen moeten 

deze toetsen ook overnemen in hun agenda. 

Vanaf klas 3 gelden de oude regels. Huiswerk en toetsen (proefwerken / so) plaatsen docenten in 

Magister.  

Als de docent/sectie werkt met een studieplanner die geplaatst is in Magister volstaat een verwijzing 

naar deze planner. 

Ouderraad 

Via deze weg nodigt de Ouderraad u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 23 september a.s. om 
20.00 uur in de personeelskamer.  
Aansluitend zal de eerste vergadering van de Ouderraad van dit schooljaar plaatsvinden. 
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Onderwijsdialoog / klankbordgroep 

Onze school kent vier onderwijsdialogen voor ouders: 

1. Leerjaar 4, 5 en 6 havo en vwo 

2. Leerjaar 1, 2 en 3 havo en vwo  

3. Leerjaar 1, 2, 3 en 4 mavo  

4. Leerjaar 1 en 2 domeinonderwijs 

In een onderwijsdialoog wordt samen met de afdelingsleider gesproken over het welbevinden op school.  

De afdelingsleider agendeert vaak ook een thema dat betrekking heeft op de ontwikkeling in zijn afdeling 

of op school. Daarbij vraagt hij naar de mening van ouder(s)/verzorger(s). Deze informatie wordt weer 

gebruikt bij het ontwikkelen of bijstellen van het beleid op school. 

 

De onderwijsdialogen staan gepland op: 

1. Maandag 2 december, 19.30 uur  

2. Maandag 16 maart, 19.30 uur  

3. Maandag 15 juni, 19.30 uur 

U kunt zich als deelnemer voor de eerste onderwijsdialoog aanmelden via info@drknippenbergcollege.nl 

onder vermelding van naam en onderwijsdialoog, ook als u vorig schooljaar heeft deelgenomen. 

Wijziging huiswerkbegeleiding 

Op school hebben wij enige jaren huiswerkbureau HBS de ruimte gegeven om begeleiding aan 

leerlingen te geven. Vorige week is deze begeleiding echter door HBS per direct gestopt. Ze kunnen 

geen personeel leveren om deze begeleiding in te vullen. Dit was voor ons een onverwachte actie. 

Vooral voor leerlingen (en ouders) die gebruik maakten van deze dienstverlening een heel vervelende 

situatie. 

 

Inmiddels zijn we een samenwerking met Lyceo aangegaan. Dit bureau gaat de huiswerkbegeleiding 

verzorgen. Lyceo is nog bezig met de organisatorische invulling. Zodra bekend is wanneer zij kunnen 

starten zullen wij u informeren. 

  

mailto:info@drknippenbergcollege.nl


 

 

Telefoongebruik  

Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens lessen niet toegestaan tenzij de docent daar toestemming 

voor heeft gegeven. Telefoons worden bij aanvang van de les opgeborgen in de telefoontas in het lokaal 

(gebruik op eigen risico leerling) of zijn in het kluisje opgeborgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopbaancentrum 

Agenda 

 Studievoorlichtingsavonden: 24 september en 1 oktober 

 Onderwijsbeurs Zuid: 27 en 28 september 

 Ouder- en leerlingavond M4 ‘Studiekeuze’: 22 oktober 

 Ouder- en leerlingavond H3 ‘Profielkeuze’: 29 oktober 

 Ouder- en leerlingavond W3 ‘Profielkeuze’: 31 oktober 

Open dagen 

De komende tijd staan bij veel mbo’s, hogescholen en universiteiten de open dagen op de agenda. Een 

goede voorbereiding hoort bij het bezoek aan de open dag, voorbeelden van vragen zijn hier te vinden. 

Let op: bij veel universiteiten is inschrijving vooraf vereist en zijn de open dagen snel volgeboekt! 

Let op: op 6 oktober heeft Sint Lucas (mbo, creatief) al de eerste open dag. 

 

Voortgang studiekeuze eindexamenleerlingen 

Mavo: tijdens de lessen van het profielwerkstuk (onderzoek opleiding en beroep) is mevrouw Born 

aanwezig om vragen van leerlingen te beantwoorden en gesprekken te voeren met hen die echt geen 

idee hebben hoe dit aan te pakken, waar de interesse naar uit gaat etc. 

Havo/ vwo: een enquête is uitgezet onder de leerlingen om te inventariseren wat de status is van de 

voortgang. De mentoren worden op de hoogte gebracht van de resultaten en monitoren de verdere 

stappen die leerling mag zetten voor het studiekeuzeproces. 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQxO7_Cbi78qZ1pH3B8YZs3zw8uNg1yHf2KwfXBR83ahQj2Kb6CYDT4aBkwssHdPmYG-LcENkM7jVi0/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSTiYLCoHLqxEtW_giTQuqcmnx0YyzTu-w8LTJOF5Ieg3pAZd4K_LoXedN9WQCV6Ko70v0CDGFP-kP-/pub
https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl
https://www.studiekeuze123.nl/wegwijzer/studie-kiezen/maak-kennis-open-dagen/slimme-vragen-stellen-tijdens-een-open-dag
https://www.komjijhetmaken.nl/aanmelden/?_ga=2.10474613.1590761868.1568101314-878604573.1527153444


 

 

Mavo 

- Aanmelden mbo – vanaf 1 november of later 

 M4: informatie hierover op ouder- en leerlingavond 22 oktober, uitnodiging volgt. 

 Andere leerjaren: informatie hierover via het Loopbaancentrum. 

Havo/ vwo: 

- Studiekeuzespecial VVSL  

Aanmelden hbo-wo – vanaf 1 oktober – via studielink 

Opleidingen met numerus fixus  

 Voor het hbo en wo worden de opleidingen met numerus fixus op 1 oktober bekend gemaakt. Let 

op: soms duurt het even voordat alles op de lijsten verwerkt is. De opleidingen die op de lijst 

staan kunnen tot 1 december wijzigen en wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld aantal plaatsen 

of aantal keer meedoen met selectie. 

 Houd de deadline van 15 januari in de gaten, soms willen opleidingen dan al informatie 

ingezonden hebben. Bekijk dus goed wat er verwacht wordt. 

 De voorwaarden bij aanmelden numerus fixus zijn gewijzigd, naast dat maar één aanmelding bij 

geneeskunde, tandheelkunde, mondzorgkunde en fysiotherapie geldt is dat ook voor verloskunde 

het geval. Klik hier voor meer informatie.  

Let op: niet elke instelling hanteert numerus fixus voor bijvoorbeeld fysiotherapie, verpleegkunde 

etc.  

 

Webinar studiefinanciering en aanmelden hoger onderwijs voor eindexamenkandidaten 

en ouder(s)/ verzorger(s) 

Op 26 september is het eerste webinar. Hierin wordt de regeling studiefinanciering uitgelegd. Het 2e 

webinar is in het voorjaar gaat over praktische zaken die de aankomend student moet regelen. 

Aanmelden is nu al mogelijk.  

Sociale media 

Regelmatig zullen via Facebook en Twitter actuele berichten worden verstuurd, zodat u altijd up-to-date 

blijft van het wel en wee van onze school. Meld u dus snel aan! 

 

U kunt ons vinden op: 

www.twitter.com/drknippenberg 

www.facebook.com/drknippenbergcollege 

mailto:loopbaancentrum@drknippenbergcollege.nl?subject=Aanmelden%20mbo
https://portal.dr-knip.nl/Ouders/Loopbaancentrum.aspx
https://student.sl-cloud.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/welke-fixusopleidingen-met-selectie-zijn-er
https://www.studiekeuze123.nl/selectie/voorwaarden-bij-aanmelden-numerus-fixus
https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-hoger-onderwijs-hoe-werkt-het.jsp
http://www.twitter.com/drknippenberg
http://www.facebook.com/drknippenbergcollege

