/ONTDEKKEN
WAT JE KUNT
EN WILT/
KIES JE
TOEKOMST!
Op het Helen Parkhurst ontdek je in klas 1 en 2 geleidelijk of de
gekozen leerweg bij je past. In de leerroute op de achterkant zie
je de mogelijke keuzes voor je vervolgrichtingen. Welke route jij
gaat volgen is afhankelijk van je resultaten, inzet en interesses.

ROL VAN JOU ALS LEERLING
Drie keer per jaar krijg je de vraag om jezelf een advies te geven
over de te volgen leerroute. Om jezelf een goed onderbouwd
advies te kunnen geven, begeleiden jouw mentoren jou bij het
opstellen van dit advies. Jij betrekt jouw ouder(s)/verzorger(s)
hier bij, want je neemt het zelfadvies mee naar huis om te
bespreken. Dit zelfadvies is één van de gespreksonderwerpen
tijdens het mentorgesprek op school.

ROL VAN OUDERS/VERZORGERS
De rol van ouders/verzorgers bij het opstellen van het zelfadvies
is belangrijk. Zij kennen jou het beste en kunnen bijvoorbeeld
met je praten over wat je leuk vindt, wat je kunt en ook wat niet
zo gemakkelijk gaat. Zij zien hoeveel uur je besteedt aan huiswerk en of dat te combineren valt met andere activiteiten zoals
sport of muziekles. Het is fijn als al die zaken goed op elkaar zijn
afgestemd, zodat je prettig leert en ook op tijd kunt ontspannen.

ROL VAN MENTOREN
Op Helen Parkhurst heeft elke klas in de onderbouw een
mentor. Dat zijn docenten die jou persoonlijk op weg
helpen en begeleiden. Iedere week heb je met jouw klas
1 of 2 mentoruren. In het begin legt je mentor uit hoe je
kunt werken met een planning, leerlijnen en reflectieverslagen. Later bespreek je met de mentor en thuis
welke vakken goed of minder goed gaan en welke
richting je uit wilt.
Zo kom je tot goede keuzes in jouw leerroute
(zie schema rechts). Ook spreek je over andere zaken,
zoals jouw persoonlijke omstandigheden.
In de mentoruren bespreken jullie in de klas de klassenuitjes, de sfeer in de klas en het schoolkamp.
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ORIËNTATIE OP JE (SCHOOL)LOOPBAAN
In de komende jaren ontdek je steeds beter wie je
bent, wat je kunt en wilt. Wij ondersteunen je bij dit
keuzeproces, onder meer met stages, ervaringen en
oriëntatieactiviteiten. Deze activiteiten worden
georganiseerd door onze LOB-coördinatoren. Als je
vragen hebt over keuzes, bijvoorbeeld over welke vakken
je in de bovenbouw kunt kiezen, bespreek je dat met
jouw mentor. Kom je er samen niet uit, dan kun je een
beroep doen op deze coördinatoren.

Wat
kan ik?

Hoe
kan ik dat
doen?

LOOPBAAN

Waar
VRAGEN
kan ik
dat doen?

Wat
wil ik?

Wie
kan mij
daarbij helpen?
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