
Ouderavond klas 5
29 september 2022



Wie? mentoren

Groep 1: mentoren (lokaal) Groep 2: mentoren (lokaal)
Imka Buurke (T10)
Hero Boonstra (T11)
Kayleigh van Bussel (T14)
Yvonne Frankema (T13)
Dominick Keus (T21)
Karla Thie (T23)
Wybe Houkes (T22) 

Jurjen Broers (T10)
Mario Cioffi (T11)
Eelco Everaars (T12)
Katherine Gardiner (T13)
Marion Kanbier (T21)
Ineke Leuning (T22)



Wie? 

Lidwien Smeur – bovenbouwondersteuner 
l.smeur.praedinius@o2g2.nl

Alderik Visser – conrector bovenbouw 
a.visser.praedinius@o2g2.nl

mailto:l.smeur.praedinius@o2g2.nl
mailto:a.visser.praedinius@o2g2.nl


Rolverdeling KLAS 5 EN 6

Mentoren: eerste en belangrijkste aanspreekpunt

Bovenbouwondersteuner Mw. Smeur: tweede aanspreekpunt
voor praktische leerlingzaken en maatwerk-oplossingen

Decanen Mw. Reinalda en Mw. Frankema 

Conrector: organisatie & verantwoordelijkheid bovenbouw



Nieuw / anders in klas 5

Verder richting het examen: 
meer schoolexamentoetsen (SE’s) dan vorig jaar =
Stevige studielast

Ivm corona veranderingen voor decentrale selecties:
Gemiddelde cijfers tellen niet mee of
Gemiddelde schoolexamencijfers klas 6 in januari 2023

Volgend jaar?

Herkansingen - verstandige omgang ermee en regels er omheen – van 
groter belang



Programma van toetsing en
afsluiting

Wettig document over de schoolexamentoetsen op het Praedinius

Ook in klas vier al van belang; in klas vijf nog relevanter

Morgen verspreid onder leerlingen en geplaatst op de site van de school



Drukdrukdruk…

Intensief jaar: veel toetsen en veel huiswerk

Studielasturen = lessen en lesvoorbereiding = 40 klokuren per week op het vwo.
Gymnasium ivm klassieke taal/talen 43

Balans school – vrije tijd / hobby – baantjes ?



Extra ondersteuning

Huiswerkklassen (‘gewoon’) – reeds gestart

Huiswerk plus – vanaf periode 2; specifieke vakken & gericht op 
‘leren leren’

NPO-gelden (corona) inzet op sociale activiteiten & gerichte
ondersteuning van lln met bepaalde moeilijkheden

(Onderzoek naar beleving schoolstress)



Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Twee activiteiten, allebei met verslag

1. Eén open dag Universiteit of Hogeschool bezoeken.
Mogelijk bezoek open dag RUG op zaterdag 29 oktober
Hierom: vrijdag 28 vrij ivm eerste toetsweek

2. Studievoorlichting oud-leerlingen 17 maart

Daarnaast maximaal één open dag / meeloopdag aan Universiteit of HBO

LOB klas 5 (it’s learning): informatie en (digitale) studiekeuzegids; 
formulieren voor de extra meeloopdag

Decanen: Mw Reinalda – w.reinalda.pradinius@o2g2.nl
Mw Y. Frankema – y.frankema.praedinius@o2g2.nl

mailto:w.reinalda.pradinius@o2g2.nl
mailto:y.frankema.praedinius@o2g2.nl


Numerus fixus?

Inschrijving pas in klas 6 

Al wel oriënteren voor welke studies het geldt en wat je ervoor moet 
doen

https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024

https://www.studiekeuze123.nl/numerus-fixus/pdf/2023-2024


Rome – en Griekenlandreis J

Rome
ca. 80 leerlingen en 7 begeleiders, zijn in Rome verdeeld in groepen
15 – 22 april
Inclusief bezoek aan Pompeii

Griekenland
ca. 50 leerlingen en 3 begeleiders, reizen als 1 groep
15 – 22 april
rondreis over de Peloponnesus



Vragen


