
Kader/Theoretische 
leerweg leerjaar 1



Onze kernwaardes

• Betekenisvol onderwijs

• Zelfontplooiing

• Samenwerking
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Welkom

Ik ben: 

Arthur de Vries
Ik geef tekenen, ben mentor en 
organiseer samen met anderen 
CKV/KV1 en een groot aantal 
excursies.
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Sterke punten van onze school

• Klein: we kennen onze leerlingen

• ZKU en ZTU

• Peer2Peer

• Opstromen: kinderen die beter 
presteren dan hun advies krijgen alle 
kansen om op te stromen

• Kansen: als je iets wilt veranderen of 
verbeteren, is daar alle ruimte voor





Rooster 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Bio Sb Eng Fra

Tk Fra Sb Sb Eng 

Ne Ak Ne Mu Ne 

Bio Ne Ment Tk Wi

Eng Gs Ne Ne tn

Zku Wi Dr tn

zku Gs

bio
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1e jaar T/K
• Gemengde klas van TL- en kader-

leerlingen

• Het tweede jaar is er een splitsing 
van TL- en kader-leerlingen

• Het derde jaar moeten de kader 
leerlingen dan een beroepsprofiel 
kiezen. Wij bieden MVI, Z&W en E&O 
aan 8



Van 1TK
naar 2T

Vakken minimu
m 
aantal 
punten

maxima
al aantal
onvoldo
endes

Ne, En, Wi, Fa, Ak, 
Gs, BiVz, Te, SB, 
Tn, Mu/Dr, 

72 3

Klas 1TK
Doorstroom naar 2T
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.

HAVO: halverwege het jaar overstap naar de TL+ klas. 
Maar ga uit van alle vakken boven de 8.0

DOORSTROOM 
2018-2019



Van 1TK
naar 2K

Vakken minimum 
aantal 
punten

maximaal 
aantal
onvoldoe
ndes

Ne, En, Wi, Fa, Ak, 
Gs, BiVz, Te, SB, Tn, 
Mu/Dr, 

55 4 

Doorstroom naar 2K
Let op; het cijfer 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes.
Wanneer een leerling in 1TK op het eerste rapport van december minder dan 54 
punten heeft, vindt er een gesprek plaats over het vervolg.

Wanneer de leerling bij het eindrapport niet voldoet aan bovenstaande normen, 
dan doet de rapportvergadering uitspraak over plaatsing in:
• klas 1TK (doublure), OF
• klas 2B.

DOORSTROOM 
2018-2019



Diploma 
Met een TL-diploma kan een leerling daarna 
doorstromen naar: 

• MBO niveau 4

• HAVO 4

Met een kader diploma kan een leerling 
doorstromen naar:

• MBO niveau 4, als het in het verlengde van 
zijn beroepsrichting is. 

• MBO niveau 3 in elke andere richting.
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Contactmomenten
• Elke leerling start het schooljaar met 

een startgesprek. 

• Drie keer per jaar is er een 
mentorspreekavond.

• Twee keer per jaar is er een 
docentenspreekavond.

• Mailen en bellen kan natuurlijk altijd…, 

althans, van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 
uur. 12



Mentor 

• Begeleidt een klas naar een zo goed 
mogelijk resultaat.

• Eerste aanspreekpunt.

• Contact basisscholen, nieuwe start.

• Mentorlessen.

• Startgesprekken.

• LOB-gesprekken.
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Teamcoördinator 

• Gaat over een leerjaar/niveau. 
Zoals 1 en 2 TL, of 1 en 2 K/B

• Tweede aanspreekpunt of bij een 
heftigere of acute situatie.
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• Directeur 

• Afdelingsleider: 1 voor TL, 1 voor K/B

• Teamcoördinator: 5 

• Mentor: elke klas 1

• Docent:
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NOG EVEN WAT LEUKE DINGEN

• Schoolfeesten

• Eerste jaarschoolreis: De Efteling.

• Museumbezoek: Openluchtmuseum 
Arnhem.

• Theater: zelf een stuk opvoeren in school.

• Sociale stage: Serious Request
kerstmarkt. Dit jaar op 19 december.
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Open lesmiddagen

Op 16 januari en 6 februari 2019 organiseren wij open 
lesmiddagen:

Expeditie Zuiderzee College

Hiervoor kunt u uw zoon/dochter aanmelden via:

www.povo-zaanstreek.nl



Heeft u nog vragen?



Open Avond

Graag zien wij u op de Open Avond 
van 22 januari 2019, vanaf 19.00 
uur.


