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Titel

TEKST



Decaan Havo

➢ Dennis Boor

➢ Verantwoordelijk voor LOB (Loopbaan Orientatie Begeleiding)
➢ Bb

- Profielkeuze
- Studiekeuze
- Qompas
- Open Dagen – Meeloopdagen – Proefstuderen
- Motivatieproject

➢ Bereikbaar via mail: d.boor@sanctamaria.nl



Mentor
Wat kunnen jullie van mij verwachten?

1. Waken over het sociaal welbevinden 
(m.a.w. er op letten of het goed met ze gaat)

2. De schoolprestaties in de gaten houden 
(maar zij moeten het dit jaar gaan doen!)

3. Ze helpen om een pakket te kiezen 
(maar zij moeten het dit jaar gaan doen!)



OPEN LEERHOUDING
INTERESSE, NIEUWSGIERIGHEID

CONCENTRATIE
DOORZETTEN, VOLHOUDEN

ZELFSTANDIGHEID
PLANNEN

BETROKKENHEID
INVOELEN, MEELEVEN

DISCLIPLINE
SPULLEN OP ORDE, DOE JE WERK

KEUZE MAKEN
VAKKENPAKKET, BEROEPEN?COMMUNICEREN

MET DOCENTEN EN OUDERS

Uw Kind – we vragen nogal wat van ze

Dat eisen we van ze

Dat trainen ze

Dat leren we ze

Daar helpen we ze mee

Dat kan soms zo moeilijk zijn

Dat maakt ons trots

Dat komt ooit eens goed



we moeten ze soms even wat helpen

ONZEKERHEID
WIE BEN IK?

ONZEKERHEID
KAN IK HET ALLEMAAL WEL? ONZEKERHEID

LAAT ME MAAR EVEN MET RUST

WE GAAN JE HELPEN
JE MAG ONTDEKKEN WIE JE BENT, 

WAT JE WILT EN WAT JE KUNT

OUDERS SCHOOL



1. Mentor is het EERSTE aanspreekpunt
2. Docent is het aanspreekpunt bij vakspecifieke zaken
3. Teamleider: mevrouw Vlieghuis
4. Ondersteuningsteam
5. Decaan: meneer Boor

De rol van de school
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K e n n i s m a k e n
M e n t o r g e s p r e k
A r d e n n e n

ke u ze p ro c e s

r e s u l t a t e n



LEERLINGBESPREKING.NL
VIA MAGISTER VAN UW KIND



Keuzeproces Kiezen van een profiel

Uw kind gaat ontdekken waar zijn/haar talenten ligt en gaat een 
belangrijke beslissing nemen over zijn/haar toekomst. 

Cultuur
& 

Maatschappij

C&M

Economie
& 

Maatschappij

E&M

Natuur
& 

Gezondheid

N&G

Natuur
& 

Techniek

N&T









H3 Ardennen

2022-2023



✓ Goede positieve start van het jaar neerzetten waarvan 

we de rest van het jaar profijt zullen hebben.

✓ Elkaar leren kennen

✓ Elkaar helpen

✓ Uit je comfortzone komen

Doel



Programma Dag 1

woensdag 21 september

✓ 8.30 uur vertrek vanaf Sancta met de bus

✓ Rond 13.00 aankomst in Rocher de la Vierge. 

✓ Dropping met kaart en kompas.

✓ 17.00-19.00 uur avondeten

✓ 19.00-22.00 avondprogramma

‘s avonds hebben we tijd om te relaxen, bij te 
kletsen, een kampvuur te maken en kunnen we 
misschien ook wel zwemmen enz. 



Programma Dag 2

donderdag 22 september

✓ 8.00-9.00u ontbijt en lunchpakket maken

✓ 10.00-13.00u activiteiten

✓ 13.00-14.00u lunchpakketje

✓ 14.00-17.00u activiteiten

✓ 17.00-19.00u avondeten

✓ 19.00-22.00u avondprogramma



Programma Dag 3

vrijdag 23 september

✓ 8.00-9.00u ontbijt en lunchpakket maken

✓ 10.00-13.00u activiteiten

✓ 13.00-14.00u lunchpakketje

✓ 14.00 vertrek uit de Ardennen

✓ Rond 19.00u terug in Haarlem. 



VRAGEN


