
17-1-2023 
voorlichtingsavond

Fijne avond!
Op deze dinsdagavond praten we u graag bij 
over hoe het er op onze school aan toegaat. 

Daarnaast kunt u meer informatie krijgen over 
het onderwerp waar uw interesse naar uit gaat 
door het kiezen van workshops in twee rondes. 

We willen u vragen om van tevoren uw keuze 
voor de workshops door te geven.

Inge ten Hove
ing@jfsg.nl

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan 

horen wij dat graag!

voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8

Inschrijven voor 
workshops via 

www.jfsg.nl/
inschrijven

deadline: 
13-1-2023



Programma

Inloop (aula)

Opening
mevr. D. Voortman, directeur

Pauze (aula)

Workshopronde          

Workshopronde

Napraten, hapje en drankje (aula)

19:00-19:30

19:30-19:55

20:00-20:25

20:30-20:55

21:00-21:25

21:30-22:00

Door ervaren leert men
U kent vast de uitspraak ‘al doende leert men’. Ervaringsleren 
gaat verder dan ‘zomaar’ wat doen. Het is een actieve manier 
van leren waarbij met name reflectie en bewustwording 
centraal staan. We gaan vanuit een situatie met elkaar het 
gesprek aan. U bent van harte uitgenodigd om hier zelf 
onderdeel van te zijn en een ervaring rijker te worden. 

Maak uw kind studievaardig!
Help... woordjes leren voor Frans, Duits, Nederlands! Wat kunt 
u doen als uw kind moeite heeft met het maken van een 
samenvatting? Kom tijdens deze workshop te weten hoe u uw 
kind kunt helpen zich voor te bereiden op een toets.

Praktijkoriëntatie
Is uw kind een echte doener? In deze workshop wordt u 
geïnformeerd waarom wij praktijkvakken aanbieden in het 
vmbo-basis en hoe deze worden georganiseerd. Tevens geven 
we u een inkijkje hoe onze leerlingen aan het werk zijn.

Christelijk burgerschap
Debatteren kun je leren! Waarom is debatteren belangrijk? 
Hoe overtuig je je tegenstander? Ontdek samen de basis en 
het belang van debatteren in de klas, tijdens de workshop van 
de werkgroep Burgerschap in samenwerking met de vakgroep 
Nederlands.

Communiceren met pubers
“Je zeurt altijd!”,  “Ik mag hier nooit wat!”, gevolgd door 
gestamp op de trap en een klap van het dicht doen van hun 
kamerdeur, typisch tieners. De frustratie loopt af en toe aardig 
hoog op bij het praten met tieners, toch is het uiterst van 
belang dat je met ze blijft communiceren. Hoe doe je dat?

Becoming excellent in English
In deze workshop krijgt u informatie over het 
verdiepingsprogramma Engels dat opleidt voor de officiële 
Cambridge Certificates in English. Kom meer te weten over het 
waarom, de aanpak, de examens en de waarde ervan. 

Talentbegeleiding
Passend onderwijs is er op onze school ook voor de (hoog)
begaafde leerling. (Hoog)begaafdheid is een mooi talent maar 
brengt ook moeilijkheden met zich mee. Hoe biedt het 
onderwijs voldoende uitdaging en leerervaring aan deze 
leerling? Welke rol speelt de Talentbegeleider hierbij? 

Rondetafelgesprek over schoolcultuur
Schuif aan, praat en denk mee over onze schoolcultuur.

Onderwijssoorten > vmbo bl/kl, gl/tl, havo, vwo*
Uitleg over de verschillende niveaus binnen het voortgezet 
onderwijs. Heeft uw kind een dubbeladvies gekregen van de 
basisschool volg dan de workshop op het hoogste niveau.

Mentoraat
Elke leerling heeft een mentor of mentrix. Graag willen wij u 
tijdens deze ronde vertellen wat een mentor doet en wat het 
mentoraatsprogramma inhoudt.

Leerlingenzorg
Wat doen we als school als een leerling vastloopt? Wat zijn de 
mogelijkheden? Denk aan inzet: leerlingenbegeleider, 
vertrouwenspersoon, schoolmaatschappelijk werker, SOVA-
training, faalangstreductietraining, etc.

Lwo, schakelklas en zorgaanmeldingen
Tijdens deze workshop wordt uitgelegd hoe we extra zorg 
geven aan leerlingen met een zorgindicatie, op cognitief en 
sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast leggen we uit hoe de 
zorgaanmelding verloopt.

Leesvaardigheid/tekstbegrip
In deze workshop houden we een pleidooi voor lezen. Wat 
maakt lezen leuk en hoe krijg je iemand (of uzelf) aan het 
lezen?
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