
Welkom
kennismaking en voorlichting 

Vakcollege 3



Programma

- Algemene informatie 

- Informatie over decanaat

- Met de mentor in de klas voor verdere informatie en  

gelegenheid tot vragen stellen.



Structuur afdeling Vakcollege

Locatie directeur

Afdelingsleiders
Decaan
(LOB)

Leerlingbegeleiding

Mentoren en vakdocenten 

Coördinator 
leerlingenzaken Teamcoördinatoren



Examen

In klas 3 begint het examen

1. Schoolexamen (SE) 2 jaar

- Toetsen

- Mondelingen

- Praktijk werkstukken

2. Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) april klas 4

3. Centraal Schriftelijk Examen (CSE) mei klas 4

4. Rekentoets (bij geen wiskunde) eind klas 3



Vakcollege Rekentoets/wiskunde

Leerlingen die geen wiskunde in hun 
eindexamenpakket hebben moeten een rekentoets 
maken/hebben gemaakt. 

In klas 3 maken alle leerlingen een school rekentoets. 

voldoende = geen rekenen in klas 4. 

onvoldoende = rekenen in klas 4. 



Samen slagen!

• Afgelopen schooljaar 2021 – 2022

• 157 examenkandidaten.

• 156 geslaagd.



Vakcollege Gemiste Toetsen

Dinsdagmiddag het 7e lesuur is het PIM uur 
(of op afspraak met vakdocent)

Proefwerken Inhaal Moment

Leerlingen die ongeldig afwezig zijn krijgen voor een gemiste toets het 
cijfer 1,0 toegekend.

(te vaak een 1,0 kan uitsluiting van het eindexamen betekenen )



Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

- Kleinere klassen (waar mogelijk)

- Extra tijd mentoren (ondersteuning leerlingen)

- Inzet extra ondersteuning per afdeling (OLC onderwijsassistenten)

- Inzet extra ondersteuning sociaal- en emotionele ontwikkeling

- HuisWerkC@fé per afdeling 
(voor alle leerlingen beschikbaar)

- Sport- en spelprogramma (buiten) school 
(sport+)



Moeite met thuis huiswerk maken? Moeite met plannen? 
Moeite met motivatie?   

- Vrije toegang of op afspraak met mentor

- Ma t/m do tot 16.30 uur

- Kopje thee & koekje

- Ondersteuning plannen & leerstrategieën 

- ‘Huiswerkvrij’ naar huis! 

HuisWerkC@fe vakcollege



Stage/Maatschappelijke stage

Stage in klas 3 en 4 is onderdeel van PTA

Maatschappelijke stage (MAS) eind klas 3 afronden

Leerlingen:

- houden zelf de uren bij. (inloggen via website stage.nassaucollege.nl)

- dienen zelf gemaakte uren in ter goedkeuring.  

Totaal MAS uren (examenjaar 22-23) = 24 uur.

Ingestroomd in klas 2 12 uur

Ingestroomd in klas 3 12 uur



Vakcollege (leren buiten de klas)

klas 3:

- Meerdaagse excursie:  Berlijn of Parijs, Friese Meren, Eifel

klas 4:

- Den Haag ( maatschappijkunde en gs)

- Dagexcursie per afdeling



Financiële mogelijkheden

Kindpakket Assen: ieder kind doet mee! 

Spullen voor school, hobby's, een laptop, een fiets of een verjaardagsfeest. Natuurlijk wilt u 

dat uw kind mee kan doen. Maar vanzelfsprekend is dat niet. Vaak door gebrek aan geld. 

Weet dan: Kindpakket Assen helpt! 

 

 

Stichting Leergeld  
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 

 

Voor vragen over verschillende (financiële) regelingen kunt u altijd terecht bij 

de financiële afdeling op Penta 



Digitaal spreekuur

Digitaal spreekuur GGD Jeugdgezondheidszorg 
We bieden digitaal een spreekuur aan voor ouders. In eerste instantie doen we dit op 

verschillende tijdstippen op de dag en avond, zodat we kunnen onderzoeken waar de 

voorkeur ligt. 

Het eerstvolgende digitale spreekuur is op: 

 Woensdag 14 september tussen 16 en 17 uur 

 Woensdag 21 september tussen 20 en 21 uur. 

Inloggen kan via een QR code 

 

 

 



Decanaat Vakcollege



Kiezen voor klas 4:

E&O/HBR: wiskunde en/of Duits
Zorg en Welzijn: wiskunde en/of maatschappijkunde
PIE/BWI: geen keuze, altijd wiskunde en nask

Oriëntatie op vervolgopleidingen:
Open dagen MBO

Keuzes in klas 3



PTA Loopbaanoriëntatie- en begeleiding 

Kwaliteitenreflectie
(wat kan ik?)

Reflectiegesprek
(november en juni)

Motievenreflectie
(wat wil ik?)

Werkexploratie
(waar kan ik dat doen?)

Arbeidsoriëntatie 

Loopbaansturing
(Hoe kan ik dat doen?)

Klas 4
Open Dagen & Meeloopdagen

Netwerken
(Wie kan mij daarbij helpen?)



Kennis maken met de beroepsbeoefenaar!

7 maart 2023 Beroepenfeest De Bonte Wever

21 maart 2023 DOE DAG Bezoek bedrijven

• leerlingen werken op school in het On Stage Paspoort 

• On Stage leerlingentraining: Junior Networking; 

• leerlingen ontwerpen hun eigen visitekaartjes; 

• leerlingen onderhouden het contact met hun nieuwe 
(beroeps)netwerk

“ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?”



Wat kunt u als ouder/verzorger doen:

Meedoen aan On Stage als beroepsbeoefenaar! 
- We zoeken de automonteur, de secretaresse, de 

advocaat en alles er tussenin

- Het overdragen van enthousiasme voor een beroep 
staat centraal

- Aanmelden kan via : www.regioassenonstage.nl
- Projectleider: J.J. Brouwer mail@regioassenonstage.nl

http://www.regioassenonstage.nl/
mailto:mail@regioassenonstage.nl


Contact



Mentoren klas 3

Klas Lokaal Mentor

3G V14 Dhr. Brouwer/ Dhr. Zegwaard

3HJ V11 Mevr. Bolt

3M V07 Mevr. Rosink

3O V12 Dhr. Pepping

3P V13 Mevr. Vos

3QR M12/M13 Mevr. Kizil

3V V16 Mevr. Prins/Mevr. Kuipers

3W V08 Mevr. Alting/Mevr. Meijer

3Y V09 Mevr. Van der Weg

3Z V17 Mevr. Van Schaik


