
INFORMATIEAVOND 2 MAVO

Schooljaar 2019-2020



Programma

•Welkom
• Introductie door dhr. Rijk
•Decanaat Wendy van der Laan
• Informatie en kennismaking met de mentor



Mentoren

•2mA Marion Bachtahler
•2mB Isabelle Jager
•2mC(TTO) Sanne Kraaier



Missie

Onderwijs in een internationale context met hart voor alle 
leerlingen en hun toekomst.



JPTeaching: 6 componenten
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DEAL

• Dynamisch – Enthousiast
– Aandachtig – Liefdevol

• Levenshouding: 
empathisch, ambitious 
en onderzoekend

• Aangepast aan jaarlaag
• DEAL in de mentorles





Communicatie lijn

•Mentor
•Mentorbegeleider (mevr. Poelman)
•Teamleider

•Teamassistentes
•Vakdocenten

•Ondersteuning coördinator





Tot slot

•Blok 1 (start na de reizenweek 23 t/m 27 september)
•Blok 3, website
•Reizenweek (aangepast rooster / DEALdag)
•Tussenuren

•Schoolfotograaf 2,3 en 4 oktober
•Driehoeksgesprekken in november en maart.



Decaan mavo
Wendy van der Laan



Nieuwe vakken

- Duits
- Economie
- Natuur&Techniek wordt nu natuurkunde (nask1)
- Sports&Lifestyle



Keuzeproces 2 Mavo

•Qompas

•Activiteiten Choice 14 januari
Januari vakkenvoorlichting



Twee vakken kiezen uit:

•Frans of Duits
•Geschiedenis
•Aardrijkskunde
•Nask 2

•Muziek of tekenen

•Extra vak
Gemiddeld een 6,8 bij rapport 2



Aanbevolen voor het mbo

•Techniek: nask2
•Voor toerisme of administratie: Frans of Duits
•Grafische/creatieve richtingen: tekenen
•Dans/zang/theater: muziek



Samenvattend
Verplichte vakken Keuzevakken
Nederlands Duits of Frans
Engels Nask 2
Economie Aardrijkskunde
Wiskunde Geschiedenis
Biologie Muziek of tekenen
Nask 1
Maatschappijleer
Lich. Opvoeding



Profielen
Techniek

Economie
Zorg&Welzijn



Overstap van 4 mavo naar 4 havo

•Duits of Frans verplicht voor profiel Cultuur&Maatschappij
•Nask 2 verplicht natuur profielen
•Geschiedenis aan te raden voor het 
economisch/cultureel profiel



Traject vakkenpakketkeuze

•7 februari voorlopige vakkenpakketkeuze
•Maart rapportvergadering, voorlopige keuze bespreken
•21 april definitieve keuze



Zijn er nog vragen?

Wendy van der Laan, decaan mavo
Dinsdag en donderdag aanwezig
wln@jpthijsse.nl

mailto:wln@jpthijsse.nl


Lokaalindeling

klas mentor Lokaal

2mA Marion Bachthaler A108

2mB Isabelle Jager A109

2mC Sanne Kraaier A110
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