
Samen leven,  

samen leren,  

samen doen.

Kennismakingsavond 
derde klas atheneum, 

technasium & gymnasium
Teamleider vwo onderbouw: Loes van Weenum
Decaan: Donald van Lidt de Jeude



Samen leven, samen leren, samen doen.

Programma

➢ De start van het jaar

➢ Wie is wie?

➢ Begeleiding

➢ Magister

➢ Algemene afspraken

➢ Anders in V3

➢ Profielkeuze

➢ Door naar de coach



De start van het jaar

• Introductiedag

• Coaching en groepsles

• Magister, studiewijzers

• Breulberichten

• Driehoeksgesprekken



Wie is wie?
• Afdelingsassistent: Rita van Staa Absentie, verzuim & verlof

r.vanstaa@de-breul.nl Verwijderingen & nablijven

Werkdagen: ma, wo, do

• Teamleider: Loes van Weenum Aansturing vwo coaches
l.vanweenum@de-breul.nl Besluitvorming & regelgeving

Werkdagen: alle dagen t/m kerstvakantie
(ivm zwangerschapsverlof)

• Afdelingsmanager: Barend Klop Aansturing gehele vwo-afdeling
b.klop@de-breul.nl

Werkdagen: alle dagen

• Decaan: Donald van Lidt de Jeude Loopbaanbegeleiding
d.vanlidtdejeude@de-breul.nl Vakkenkeuze in de derde klas
Werkdagen: ma, wo, do, vrij



Samen leven, samen leren, samen doen.

Coaches

AG3A Robbert Rooseboom Astrid Willemsen
Docent klassieke talen Docent Engels

A3B Claudia Delfgou Karlijn Smits
docent Nederlands docent aardrijkskunde

AT3C Maurice van Cleef Jorick Pitlo
docent aardrijkskunde docent economie



Begeleiding

Docent

Vakinhoudelijk: eerste 
aanspreekpunt

Coach

Algemeen beeld: eerste 
aanspreekpunt
Studieresultaten
Gedrag en sociaal-
emotioneel welbevinden

Afdelingsassistent
Kamer 139 als 
laagdrempelige plek voor 
leerlingen om hun verhaal 
kwijt te kunnen
Absentie

Aanvragen bijzonder verlof

•



Samen leven, samen leren, samen doen.

Teamleider

Ondersteuning coach en 
vakdocenten 
Aansturen coaches en 
vakdocenten

Monitoring pedagogisch 
klimaat

Zorgteam

Professionele Momenten
Remedial Teaching

Begeleiding op sociaal-
emotioneel gebied

Begeleiding op cognitief 
gebied

F- training 
(faalangstreductietraining)

Rotonde



Samen leven, samen leren, samen doen.

Coaching 

• Coach is eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder

•De doelstellingen van de coaching zijn: zelfstandiger werken, meer 

zelfredzaamheid, betere zelfkennis en inzicht in het eigen leerproces, 

eigenaarschap

•De coaching maakt gebruik van en/of zoomt in op de ontwikkeling 

van executieve functies.

•Groepsles (3 keer per periode: donderdag 7e lesuur)



Magister

▪Cijfers en feed-forward van vakdocenten
▪Rooster
▪Huiswerk en periodeplanner / studiewijzer
▪Absentie (en rol jeugdarts en leerplichtambtenaar)
▪Te-laat-komen
▪Verwijderingen

▪In te zien met behulp van uw eigen inlogcode



Algemene afspraken

•Niet van het terrein af
•Rookvrije school voor iedereen
•Mobielvrije klas
•Ziekmelden via Magister voor 8.25 uur (dagelijks)
•Medische afspraken en aanvraag verlof via afdelingsassistent 
r.vanstaa@de-breul.nl
•Afdelingsassistent neemt altijd contact met thuis op in het 
geval van afwezigheid
•Communicatie vanuit school per e-mail en via BreulBerichten

mailto:j.kelderman@de-breul.nl


Samen leven, samen leren, samen doen.

Corona

•We volgen de richtlijnen van het RIVM.
www.de-breul.nl → beslisboom

•We bieden geen online onderwijs meer aan. 
Bij afwezigheid volgt de leerling de studiewijzer / 
periodeplanner van elk vak.

•Ziek of in quarantaine? Stel de coach en Willy Traa
w.traa@de-breul.nl op de hoogte via de mail.

http://www.de-breul.nl/
mailto:w.traa@de-breul.nl


Anders in vwo 3

▪ Opnieuw aandacht voor gedrag: “Zo doen wij dat op de Breul”.

▪ We doen een groter beroep op de zelfstandigheid

▪ Hoger tempo

▪ Meer inzichtelijke toetsing met het oog op het formuleren van 
een advies voor de profielkeuze

▪ Nieuwe vakken: economie erbij, geen biologie, opnieuw levo

▪ Het kiezen van een profiel!



Samen leven, samen leren, samen doen.

Kiezen van een profiel in VWO 3

▪ Na de herfstvakantie: start van het profielkeuzetraject.

▪ De profielen: 

▪ Uitgebreide profielkeuzebegeleiding door coach (en decaan).
✓ Via keuzemodule en adviesgesprek(ken) brengen leerlingen hun wensen, talenten, 

interesses en mogelijkheden in kaart.
✓ ”Profieldag” met specifieke voorlichting over de mogelijke vakken in het examentraject

▪ Vakdocenten brengen na periode 2 voor elke V3-leerling een advies uit over de verwachte 
haalbaarheid van het vak richting het eindexamen.

▪ Profielkeuze
Eerst een “voorlopige” keuze waarop nog feedback gegeven wordt door coaches en decaan. 
Daarna nog mogelijkheid tot wijzigen voordat keuze “definitief” wordt.



Samen leven, samen leren, samen doen.

De profielen → vaste vakken

▪ Vier profielen, Algemeen deel:
- Cultuur & Maatschappij (CM) → Nederlands + Engels + Duits/Frans + Wiskunde A/C
- Economie & Maatschappij (EM) → Nederlands + Engels + Duits/Frans + Wiskunde A/B
- Natuur & Gezondheid (NG) → Nederlands + Engels + Duits/Frans + Wiskunde A/B
- Natuur & Techniek (NT) → Nederlands + Engels + Duits/Frans + Wiskunde B

▪ Vier profielen, Profieldeel:
- Cultuur & Maatschappij (CM) → Geschiedenis
- Economie & Maatschappij (EM) → Economie + Geschiedenis
- Natuur & Gezondheid (NG) → Biologie + Scheikunde
- Natuur & Techniek (NT) → Natuurkunde + Scheikunde

▪ Profielkeuzedeel (1 vak, CM 2 vakken) / Vrije deel (1 vak)

▪ Mogelijkheid ontheffing van tweede moderne vreemde taal → Frans/Duits*



Samen leven, samen leren, samen doen.

Ontheffing

▪ Aanvragen van ontheffing mogelijk bij
- een leerstoornis / zintuiglijke stoornis;
- andere moedertaal (max. 5 jaar onderwijs in Nederland);
- eenzijdige bèta.

▪ Aanvraagformulier te vinden in het Downloadcentrum op de website

▪ Deadline aanvragen → vrijdag 17 februari



Samen leven, samen leren, samen doen.

Tijdpad

Periode 2 + 3 Profielkeuzetraject in coachlessen

Do 17 november Driehoeksgesprekken

Wo 14 december Voorlichtingsavond profielkeuze

Februari Profielkeuzegesprekken/driehoeksgesprekken

Februari Profieldag

Vrijdag 17 februari Deadline aanvragen ontheffing 2e MVT

Donderdag 9 maart Invoeren profielkeuze

13 t/m 22 maart Adviesbesprekingen profielkeuze: Coach, 
Decaan, Teamleider

Maandag 3 april Deadline wijzigen profielkeuze



Samen leven, samen leren, samen doen.

Door naar de coaches

AG3A Robbert Rooseboom, 114 Astrid Willemsen, 115
Docent klassieke talen Docent Engels

A3B Claudia Delfgou, 117 Karlijn Smits, 116
docent Nederlands docent aardrijkskunde

AT3C Maurice van Cleef, 112 Jorick Pitlo, 113
docent aardrijkskunde docent economie

Bedankt voor jullie aandacht en nog veel plezier! 


