
Omdat je méér wilt

Schoolinformatie

26 november
& 

11 december

2019



Omdat je méér wilt

Leefklimaat, Identiteit & Sfeer
• Ruimte voor ontwikkeling op 

allerlei gebieden

• Mogelijkheden om te leren 
en groeien

• Zorg voor jezelf en de ander

• Uitdagend onderwijs

• Buitenschoolse activiteiten

• Goede resultaten
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Overgang PO > VO
• Indeling van de klassen

• Overdracht en 
introductieperiode

• Eerste semester 2 mentoruren

• Leefstijllessen

• Verschil tussen PO en VO qua 
zelfstandigheid, tempo en 
huiswerk
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Brugklaswerkweek

• Week voor de herfstvakantie

• Appelscha

• Samenwerken

• Zelfstandigheid

• Voorbereiding tijdens 
mentorlessen
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Dagelijkse gang van zaken

• Een schooldag; 1e – 7e uur

• Onderbouw aaneengesloten rooster

• Omroosteren waar mogelijk

• Huiswerk in Magister

• Overzicht om te plannen

• Zicht op absentie, huiswerk maken en spullen mee
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Huiswerk in Magister
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Monitoren
• Door Magister zicht op cijfers

• Drie rapporten per schooljaar

- we werken met een jaarcijfer

• Gesprekken met mentor over

resultaten

• Studievaardighedenboek

• Ouderworkshop 

“Helpen met huiswerk”
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Laptop
• Alle leerlingen werken met laptop

• Kopen of huren via RentCompany
- met service, garantie en vervangende apparatuur

• Mogelijkheden voor aantrekkelijker, effectiever en 
efficiënter onderwijs

• Meer maatwerk en verantwoordelijkheid voor de 
leerlingen

• Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden 
op de digitale kennismaatschappij
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Contact met ouders

• 1e schooldag : Opening schooljaar

• Na 2 weken : kennismaking mentor & voorlichting

• November : gelegenheid voor:
- voortgangsgesprek met mentor
- 10 min. gesprekken met docenten

• Maart : gelegenheid voor: 
- mentorgesprek n.a.v,. studieverwachting
- 10 min. gesprekken met docenten 
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Basisbegeleiding van de leerling
• Mentorensysteem/ Leef!Stijl!

• Formatieve evaluatie/ feedback

• V-uur voor de kernvakken 

aan het eind van de dag

• B-uur (o.a. plannen & organiseren)

• Tutorbegeleiding door Tutor
(bovenbouwleerlingen)
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Extra begeleiding van de leerling
• Dyslexie screening & dyslexiecoach 

• RT Taal & Rekenen

• SoVa-training, Faalangstreductie & 

Examentraining

• Faciliteiten topsport en andere talenten

• Begeleiding hoogbegaafde leerlingen

• Schooldecaan

• Leerlingbegeleiders

• Vertrouwenspersoon/ Vertrouwensarts

• Lyceo (huiswerkklas/ huiswerkbegeleiding/ coaching)
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Extra ondersteuning 
van de leerling  

Trajectgroep

• Mogelijkheid voor start en afsluiting van de dag

• Mogelijkheid voor time-out 

• Vaste begeleider door de jaren heen

• Vast aanspreekpunt ouders, leerling en hulpverlening

• Intakeprocedure
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Accentmodules of Technasium

• In leerjaar 2 keuze tussen 
Technasium of accentmodule

• Keuze maken eind klas 1

• Accentmodule: plaatsing op 
1e, 2e, of 3e keuze

• Start leerjaar 2
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SpectraScholair
• Voor en door leerlingen

• Inschrijven voor commissie

• Verantwoordelijkheid 

• Leren buiten de lessen om

• Sociale interactie tussen 
verschillende jaarlagen

• Vanuit juryrapport inspectie:
- Spectra is uniek, 
- Leerlingen leren plannen en organiseren
- Leerlingen doen ervaring op met een 

bedrijfscultuur



Omdat je méér wilt

Samenvatting
• Talenten en ambities

• Uitdagend onderwijs

• Breed aanbod

• Goede en veilige sfeer

• Goede resultaten

• Spectrascholair

Omdat je 
méér wilt!
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• Onderwijsconceptncept
• Spectrascholairairir
• Visie en missie

(Schoolplan 2016- 2020)
• Lessentabel 
• Vakinformatie
• Doorstroomgegevens Kwaliteitskaart
• Financiën

Meer informatie http://www.stmichaelcollege.nl

http://www.stmichaelcollege.nl/
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Onze brochure
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HARTELIJK DANK VOOR UW KOMST
EN

GRAAG TOT ZIENS!
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De havo/vwo-klassen
• Eénjarige brugperiode
• Basisprogramma havo/vwo–niveau 
• In maart voorlopig advies havo of vwo
• In juni definitief advies havo of vwo
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De vwo-klassen

• Vwo-programma 

• Verdiepingsprogramma (geen verbreding)
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- havo en vwo

Klas 1: Oriëntatiejaar 
• Het vak O&O (onderzoek en ontwerpen) ,

twee vakoverstijgende projecten
• Keuze maken voor Technasium aan 

het eind van klas 1

Vanaf klas 2
• Het vak O&O (onderzoek & ontwerpen) 

met vier vakoverstijgende 
projecten
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Nieuwbouw Technasiumwerkplaats

- Werkplaats 
330 m2 voor 
3 klassen

- Collegezaal 
100 plekken
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Extra uitdaging 

Projecten en vwo-Xtra-didactiek

Aparte stroom in de onderbouw (klas 1,2,3)

Brede uitdaging

• Cambridge Engels
• DELF Frans

• Goethe Zertifikat (vanaf klas 2)
• TNO (techniek, natuurkunde & ontwerpen)
• Onderzoek (geschiedenis/aardrijkskunde)

• Art & Design

De             -klas
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Doorstroom havo / vwo

HV1

H3

H2 H2T V2

V3TH3T V3

V2T
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Doorstroom vwo-klas

V1

V2 V2T

V3 V3T
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Doorstroom vwoXtra-klas

V1X

V2X

V3X
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Met welk advies naar welke klas?

Havo/Vwo-klassen 
• Havo – advies
• Havo/vwo – advies

Vwo-klassen
• Vwo- advies
• Vwo/Gymnasium – advies

Vwo-Xtra-klas

• Vwo/Gymnasium – advies
• Positief advies basisschool en wens ouders
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