
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 

tijdens de twee voorlichtingsrondes. 

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

de heer R. Okken
0577-401927

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
keuzemoment 1e en 2e voorlichtingsronde

Opening (aula)

Pauze (aula)

Voorlichtingsronde          

Koffie/thee en ontmoeting

Voorlichtingsronde 2
sluiting in lokaal

19:15-19:30

19:30-20:00

20:00-20:20

20:30-20:55

20:20-20:40

20:40-21:00

Vmbo
Op de Fruytier zijn alle vormen binnen het vmbo te volgen. Dat betekent 
dat leerlingen les kunnen krijgen op de basisberoepsgerichte leerweg 
(bl), de kaderberoepsgerichte leerweg (kl), de gemengde en de 
theoretische leerweg (gl/tl). Naast de theorie, is de praktijk voor 
vmbo-leerlingen belangrijk. In het vmbo zijn veel leerlingen die graag 
leren door te doen. Hoopt uw kind in te stromen in het vmbo, dan kunt u 
tijdens deze voorlichtingsronde hier meer over horen.

Havo/vwo
In Uddel bieden we de onderbouw voor havo en vwo aan, met de optie 
om uit te stromen naar TTO (tweetalig onderwijs) Apeldoorn voor de vwo 
leerlingen. Omdat het soms nog onduidelijk is welk niveau bij een 
leerling past, hebben we combinatie klassen TL/Havo en Havo/Vwo. Hoe 
de onderbouw wordt vormgegeven, kunt u horen in deze 
voorlichtingsronde.

Rondetafelgesprek
Heeft u al meerdere kinderen op onze school gehad en weet u al hoe het 
onderwijs/de begeleiding op onze school wordt vormgegeven? Kom dan 
meepraten bij het rondetafelgesprek. Wat ervaart u op onze school? Wat 
gaat er goed en waar liggen nog kansen voor onze school en voor de 
ouder(s)/verzorger(s)? 

Ouderplatform
De vestiging Uddel heeft een eigen ouderplatform. Er gebeurt veel in de 
samenleving waar wijzelf en uw kind deel van uit maken. Daar komt bij 
dat uw kind in een onzekere fase van het leven is gekomen. Hoe gaan we 
als kinderen met elkaar om (onderweg, bij ziekte, op social media, 
vriendschappen, enz.)? Wat kunnen wij, als ouders, voor elkaar 
betekenen in de opvoeding van onze kinderen? Tijdens deze 
voorlichtingsronde wordt hier meer informatie over gegeven. Ook is het 
mogelijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat ons als ouders 
bezig houdt.

Keuzewerktijd (KWT)
Leerlingen in 1 en 2 vmbo maken meerdere uren per week een eigen 
keuze voor een vak. Dat doen ze aan de hand van een weektaak en 
planners. Waarom werken we op deze wijze en hoe ziet dat er in de 
praktijk uit? In dit voorlichtingsmoment krijgt u meer te horen over deze 
werkwijze.

Leerplein
Leerlingen verschillen in wat ze in een les nodig hebben van de docent. 
De één wil uitleg, de ander wil tijd om te werken. Juist bij vakken als 
wiskunde, aardrijkskunde, scheikunde en natuurkunde zijn de verschillen 
groot. Daar hebben we als havo/vwo op ingespeeld door deze vakken 
aan elkaar te verbinden in een leerplein, waardoor er ruimte ontstaat 
voor persoonlijke aandacht en hulp. Over het waarom, de werkwijze, de 
voordelen en wat het van een leerling vraagt, hoort u meer in deze 
voorlichtingsronde.

Coaching
Onze leerlingen worden gedurende de periode dat ze op onze school 
zitten gecoacht. Iedere leerling heeft een persoonlijke coach die hem/
haar regelmatig spreekt door middel van voortgangsgesprekken. De 
leerling is eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. Naast de individuele 
coaching zijn we in sommige leerjaren begonnen met coachkringen, 
waarbij leerlingen van en met elkaar kunnen leren. Tijdens deze 
voorlichting hoort u meer over de inhoud en de vormgeving hiervan. 

Lwoo
Binnen onze afdeling hebben we een lwoo-klas. Lwoo staat voor leerweg 
ondersteunend onderwijs. Dit onderwijs is bedoeld voor bl leerlingen 
met leerachterstanden. Kom meer te weten over deze ondersteuning!

Leerlingenzorg
Het kan zijn dat uw kind meer hulp nodig heeft om goed te kunnen 
functioneren/presteren. Dit kan tijdelijk zijn, maar dit kan ook structureel 
zijn. In deze voorlichtingsronde wordt u meegenomen in de 
zorgstructuur/het zorgaanbod van onze school.

Vto
Vto staat voor versterkt talen onderwijs. Engels is een belangrijke taal om 
te beheersen. Niet alleen omdat er verplicht examen voor gedaan moet 
worden, maar ook omdat het HBO/WO veel studiemateriaal/colleges in 
het Engels voorschrijft. In de onderbouw van het havo/vwo starten we 
hier al mee door meerdere vakken in het Engels aan te bieden. Tijdens 
deze voorlichtingsronde vertellen wij u hier meer over.

Inhoud voorlichtingsrondes


