
WELKOM! 
Ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van leerjaar 2

Donderdag 4 maart 2021



PROGRAMMA

• Welkom;
• Voorlichting bevorderingsreglement en uitstroomperspectief; 
• Voorlichting door docenten in de gekozen afdelingen -       

volgt hopelijk op een later moment. 

De powerpoint van deze presentatie staat morgen op de 
website van de KTS 



BEVORDERINGSREGLEMENT

Tweede rapport

5 april 2021

Derde rapport

deze periode is verlengd tot 5 april. Er is 
met u contact opgenomen als we twijfelen 
over het niveau van uw zoon/dochter.

er wordt voor elke leerling bepaald welk 
niveau voor leerjaar 3 geschikt is. 
Ook is dan de gekozen afdeling (BWI/HBR/
PIE) bekend. 

einde schooljaar - het eindniveau voor 
overgang wordt definitief gemaakt. Er kan 
niet meer van afdeling geruild worden. 



BASISBEROEPSGERICHTE 
LEERWEG VMBO-BL

Leerjaar 2 BL 
naar leerjaar 3 BL

Leerjaar 2 BL 
naar leerjaar 3 KL

• Theoretische vakken 6,0          
gemiddeld of hoger; 

• voldoendes voor alle praktijk-
vakken;

• inzet, werkhouding en sociaal 
welbevinden.

• Theoretische vakken 8,0 gemid-
deld of hoger; 

• voldoendes voor alle praktijk-
vakken;

• inzet, werkhouding en sociaal 
welbevinden.



KADERBEROEPSGERICHTE
LEERWEG - VMBO-KL

Leerjaar 2 KL 
naar leerjaar 3 KL

Leerjaar 2 KL 
naar leerjaar 3 TL

• Theoretische vakken 6,0 gemid-
deld of hoger; 

• voldoendes voor alle praktijk-
vakken;

• inzet, werkhouding en sociaal 
welbevinden.

• Theoretische vakken 8,0 gemid-
deld of hoger; 

• voldoendes voor alle praktijk-
vakken;

• inzet, werkhouding en sociaal 
welbevinden.



THEORETISCHE LEERWEG - 
VMBO-TL

Leerjaar 2 TL 
naar leerjaar 3 TL

• Theoretische vakken 6,0 gemid-
deld of hoger; 

• voldoendes voor alle praktijk-
vakken;

• inzet, werkhouding en sociaal 
welbevinden. 



VERDERE ZAKEN OM REKENING
MEE TE HOUDEN

In de laatste vergadering van het schooljaar (juli 2021) wordt het overgangsniveau 
geaccordeerd. Dit is bindend! 

Als uw zoon/dochter niet voldoet aan de overgangsnorm dan zal hij/zij een niveau 
lager starten in leerjaar 3. 

Bovenstaande betekent dus dat een leerling (die mogelijk zal zakken naar een lager 
niveau) van april t/m juli de tijd en ruimte heeft om toch te laten zien dat hij/zij het 
huidige niveau aankan. 



LEERJAAR 3

De leerling start direct met zijn/haar examen: genoemd als schoolexamen; 

Het schoolexamen staat verwoord binnen het PTA - Programma van 
Toetsing en Afsluiting;

Dit kunnen zijn; proefwerken, SO’s, praktische opdrachten etc.;

De leerling gaat op werkweek - de rekening hiervoor ontvangt u vóór de zomer-
vakantie. 

In oktober 2021 wordt u als ouder/verzorger uitgenodigd voor een voorlichting 
over het examen en het vervolgonderwijs; 



VAKKENPAKKET LEERJAAR 3

Leerjaar 3
Basis

• Nederlands
• Engels 
• Wiskunde
• Economie/Nask1
• Maatschappijleer
• Kunstvakken 1 (CKV)
• LO

Afdeling (15 lesuren)

Leerjaar 3
Kader

• Nederlands
• Engels 
• Wiskunde/Duits
• Economie/Nask1
• Maatschappijleer
• Kunstvakken 1 (CKV)
• LO

Afdeling (12 lesuren)

Leerjaar 3
Technomavo

• Nederlands
• Engels 
• Wiskunde
• Duits
• Nask1
• Economie
• Biologie
• Maatschappijleer
• Kunstvakken 1 (CKV)
• LO

Afdeling (4 lesuren)



SPORTKLAS BOVENBOUW

Is in de bovenbouw LO2 - 3 uur per week;

Aanmelding betekent geen automatisch toelating - er vindt een selectie plaats;

Iedere leerling kan zich aanmelden voor LO2;

Voor een technomavo-leerling is dit een extra examenvak en wordt dit ook zo 
vermeld op het diploma;

Voor kader- en basis-leerlingen is dit een extra vak en ontvangt de leerling na 
afloop een certificaat; 

Om in aanmerking te komen voor LO2, krijgt u medio april een formulier om uw 
zoon/dochter aan te melden. 



NA HET VMBO

Basis-
beroeps-
gerichte

Kader-
beroeps-
gerichte

Techno-
mavo

HBO

HAVO VMBO

Universiteit

VWO

Niveau 2MBO niveau 3 
en 4

Havo 

Kader 
leerjaar 2

Techno-
mavo



BEGELEIDING KEUZEPROCES

Onderbouw

• Mentorlessen
• PSO-lessen
• Kiesdag KTS
• Techniekbus
• Bedrijfsexcursie

Bovenbouw

• Mentorlessen
• Activiteiten binnen de 

afdeling
• Stage leerjaar 3 en 4
• Beroepenmarkt Hoog-

landsekerk
• Voorlichtingsavond 

KTS (november)
• Open dagen MBO/    

Meeloopdagen



BELANGRIJKE DATA

Datum Wat vindt er plaats?

5 april 2021

8 april 2021

6 april 2021

9 juli 2021

16 juli 2021

20 t/m 23 september 2021

Uiterlijke datum voor keuze afdeling 
(BWI/HBR/PIE)
Uitdelen 2e rapport incl. niveau en 
afdeling

Tafeltjesavond 

Definitieve bepaling niveau 
(BB/KB/TL)

Eindrapport leerjaar 2 

Werkweek leerjaar 3 



VERVOLG VOORLICHITNG 
IN DE AFDELINGEN

De voorlichtingen in de afdeling verplaatsen we hopelijk naar een later moment in 
het schooljaar. 

PSO-lessen ter oriëntatie op de afdelingen:

Deze gaan wij langzaam aan weer opstarten. Leerlingen die hiervoor in aanmerking 
komen, krijgen persoonlijk bericht hierover. 



EINDE VOORLICHTING
Indien u nog een persoonlijke vraag hebt, dan kunt u contact 

opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. 

Betreft het een vraag over de afdelingskeuze in samenspraak met de vervolgoplei-
ding (mbo) dan kunt u ook een afspraak maken met onze decaan dhr. Gruis.


