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Agenda

• Ouderavond online
• Corona
• Informatie over de opleiding
• Ondersteuning
• Kennismaking 

studieloopbaanbegeleider
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Ouderavond online
• Microfoon uit en camera uit, dit zorgt voor 

een meest optimale verbinding

• Bij vragen “hand” opsteken of vraag in de 
chat stellen



Corona
• Naleving maatregels RIVM op school (bij  

binnenkomst handen ontsmetten en tijdens 
beweging door school mondkapje verplicht

• Gevolgen voor aanpassingen rooster

• Maatregelen vooralsnog t/m 19 september



Dagelijkse leiding MBO

Peter Veenhuizen, teamleider mbo

Jeannette Rutgers, assistent teamleider mbo

Evelien de Vries, coördinator ondersteuning)



Over 15 jaar… 



Emmeloord anders
• Economie / Engels  (N2+N3)
• Doorstroomvakken (N4)
• Doorlopende leerlijn HBO (Aeres)
• Betrokken bedrijfsleven (periferie) 
• Basis ondersteuningsprofiel
• Je kunt blijven zitten
• Opstroom naar hoger niveau
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Herziene kwalificatiestructuur (hks)



• Vakspecifiek keuzedeel (N2/N3/N4) 
melken, teeltspecialisatie

• Engels (N2/N3)
• Ondernemend gedrag (N2/N3/N4)
• Inspelen op innovaties (N2/N3/N4)
• Ondernemerschap (N4)

Voorbeelden van keuzedelen



Coördinator ondersteuning

• Evelien de Vries
• Rol en taken 
• Faciliteitenpassen
• Dyslexiebegeleiding

• e.de.vries@aeres.nl
• ma, di-ochtend, do, vr-ochtend
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Bespreekpunten door 
studieloopbaanbegeleider

• Rol van de mentor

• Schoolregels

• Lestijden

• Schoolsysteem Eduarte

• Gemiste toetsen

• Informatie website



De rol van de slb’er?

• 1e Aanspreekpunt vanuit school

• Communicatie graag via de mail (“noodgevallen” via 
mobiel/school)

• Wijzigingen van gegevens 
(adres/mail/telefoon/mobiel) graag z.s.m. doorgeven 
aan slb’er/administratie

• Verwachtingen vanuit ouders?



• Ziek melden voor 09.00 uur (ook op stagedagen)

• Verlof; tandarts, rijexamen etc. persoonlijk bij dagcoördinator
(of VEP/RUJ)

• Te laat komen; deur dicht, geen toegang tot de les. Volgende 
les weer toegang

• Uit de les gestuurd; opvolgen aanwijzing docent, ‘gele kaart’ 
dagco eventueel melden bij VEP/RUJ

• Buspas; alleen voor lesuur 8.15 en/of 16.00 (richtlijn om 18.00 
uur thuis kunnen zijn) Student kan via mail aanvraag indienen 
bij RUJ

• Vakanties/schoolplanning. Bij afwijkend verlof, langer dan 2 
dagen, 3 maanden van te voren schriftelijk aanvragen bij dhr. 
Dijk (locatiedirecteur).

• Verkeer rondom school

• Roken

Schoolregels



Lestijden
1e uur;     8.15-9.00

2e uur;     9.00-9.45

Pauze

3e uur;   10.00-10.45

4e uur;   10.45-11.30

Pauze

5e uur;   12.00-12.45

6e uur;   12.45-13.30

Pauze

7e uur;   13.45-14.30

8e uur;   14.30-15.15

9e uur;   15.15-16.00

10e uur; 16.00-16.45



Eduarte

• Digitaal systeem voor cijfers / notities / absentie etc.

• Eduarte/Rooster app ➔ studenten hebben een inlogcode 
gekregen om in app cijfers / absentie / rooster (wijzigingen) te 
kunnen zien. 

• Ouders via inlogcode van de student

• Inloggen ➔ Rooster / cijfers / schoolmail

• Cijfers bekijken via laptop/pc.



Gemiste toetsen?

• Toets met geoorloofd verzuim gemist = inhalen i.o.m. docent.

- Tot die tijd komt er een tijdelijke 1,1 te staan.

• Toets met ongeoorloofd verzuim gemist = automatisch een 1,0

• 1,1 Tijdelijk & 1,0 Vast 

• Per jaar 2 herkansingen ➔ 6 juli 2022; 2 Herkansingen

• Cijfer van de herkansing telt.



• Opleidingsbrochure
• Mijn aeres

schoolmail
itslearning
studiegids mbo

• Belangrijke data
• Downloads
https://www.aeresmbo.nl/emmeloord/mijn-aeres

Website

https://www.aeresmbo.nl/emmeloord/mijn-aeres

