
Welkom 
ouder(s)/verzorger(s) van de 

leerlingen van leerjaar 2
u vindt de presentatie terug op 

onze website! 
www.teylingen-college.nl 

http://www.teylingen-college.nl


Programma 
- Welkom
- bevorderingsreglement 
- begeleiding afdelingskeuze  
- belangrijke data
- kennismaking mentor 



Mevr. H. van Heeringen 

Teamleider leerjaar 2 

Werkdagen:

maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag 

E-mail:

h.v.heeringen@teylingen-college.nl 

mailto:h.v.heeringen@teylingen-college.nl


Dhr. T. ten Have 

coördinator klassen K2B2 t/m K2B4 

Werkdagen:

maandag - dinsdag - woensdag en vrijdag 

E-mail:

t.t.have@teylingen-college.nl 

mailto:t.t.have@teylingen-college.nl


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 
praktijkvakken

- inzet, 
werkhouding en 
sociaal 
welbevinden

- Theoretische 
vakken 8,0 
gemiddeld of 
hoger; 

- voldoendes 
voor alle 
praktijkvakken

- 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 
gemiddeld of 
hoger; 

- voldoendes 
voor alle 
praktijkvakken

- inzet, 
werkhouding en 
sociaal 
welbevinden

- Theoretische 
vakken 8,0 
gemiddeld of 
hoger; 

- voldoendes 
voor alle 
praktijkvakken

- inzet, 
werkhouding en 
sociaal 
welbevinden



Theoretische leerweg - VMBO-TL 
Leerjaar 2 TL naar 
Leerjaar 3 TL 

- Theoretische 
vakken 6,0 
gemiddeld of 
hoger; 

- voldoendes 
voor alle 
praktijkvakken

- inzet, 
werkhouding en 
sociaal 
welbevinden 

Alle niveaus 

- Uw zoon/dochter 
mag niet meer dan 
1 tekort hebben op 
het rapport;

- Indien er meerdere 
tekorten zijn dan is 
doorgaan op 
hetzelfde niveau 
niet mogelijk. 



Leerjaar 3 
Elke leerling start direct met zijn/haar schoolexamen; 

Elke leerling volgt een PTA - programma van toetsing en afsluiting. 



Oriëntatie afdelingskeuze 

oriëntatie voor een 
juiste afdelingskeuze in 
leerjaar 2 

maart 2020 heeft de 
leerling definitief 
gekozen 

PSO-lessen
5 rondes

OTIB - 
techniek 

bus

CHOICE

bedrijven
excursie 



Begeleiding afdelingskeuze 
mentor 
monitort 

ouders en 
leerlingen 

kunnen terecht 
bij de decaan: 

dhr. Gruis 

Leerling en 
ouders/verzorgers 

opdrachten 
maken in LOB 

programma 



Belangrijke data 
Datum Activiteit 

23 t/m 27 september 2019 werkweek leerjaar 3 - aangepast rooster 

21 november 2019 1e rapport 

19 februari 2020 voorlichting ouders leerjaar 2 
u gaat zelf de afdelingen in en krijgt 
verdiepende informatie over leerjaar 3

2 april 2020 rapport incl. plaatsing niveau lj. 3 en 
gekozen afdeling. Op 10 juli 2020 is de 
definitieve vergadering over het niveau. 

12 maart 2020 bedrijfsecxursie
uw hulp is hierbij van harte welkom! 



Einde presentatie 



Kennismaking mentoren 
klas mentor lokaal klas mentor lokaal 

K2B1/K2K1 mevr. Tobi D03 K2K3 mw. Sikking D06

K2B2 dhr. Smit D04 K2K4 dhr. Dekker B07

K2B3 dhr. van Bommel & 
dhr. Gruis 

D05 K2K5 mw. van Kampen B08

K2B4 mw. Mattemaker B05 K2KT6 mw. Werter & dhr. 
Reehoorn 

D07

K2BK2 mw. Buikstra  B06 K2KT7 dhr. Gerdes en 
mw. Oliemans 

D08


