Sint-Janscollege
Hoensbroek

Bijeenkomst klankbordgroep TTO - woensdag 27 juni 2018
Aanwezig: Babette Ahrens, Susan van Waterschoot, Nikki Beulens, Jean Kisters, Nancy Schermer,
Agnes van der Horst, Ellen Offermans, Martin Molenaar Ger Zwitserloot, Laurien Sakic
Afgemeld/afwezig: Leon Boereboom, Peter Kraus, Ivana Budé

1 + 2. Opening + notulen vorige bijeenkomst d.d. 21-03-2018
Notulen waren niet rondgestuurd: excuses!
N.a.v. notulen 21-03-2018:
- wiskunde TTO-wordlist wanneer krijgen ze die?  4e klas
- Keulen klas 2
De notulen worden goedgekeurd.
3. Visitatie 31-05-2018
We zijn geslaagd!!
Nogmaals dank aan de aanwezige ouders!
De commissie was over het algemeen heel positief, lovend over enthousiaste en betrokken
docenten, leerlingen en ouders, goede sfeer, veel gevarieerde en leerzame EIO-activiteiten.
Ook enkele aandachtspunten: niet verrassend, hier gaan we mee aan de slag (bijv. beperken van
afstroom, onderzoeken van mogelijkheden voor portfolio, meer thematische
verdieping/samenwerking bij uitwisselingen e.d.). Verder punt van zorg: vertrek van Ger Zwitserloot
over één jaar, we moeten ervoor zorgen dat TTO gewaarborgd blijft in de schoolleiding.
4. Terugblik activiteiten 2e en 3e trimester
klas Activiteiten 3e trimester
1
- Dover project + excursie (8+9 mei)
- Around the world in 2 days project (verplaatst naar TTO-2)
2
- Informatieavond TTO-2 m.b.t. uitwisseling in TTO-3 (9 april)
- EU-project + stopmotion project
- Excursie Keulen
3
- Cambridge Checkpoint Examen TTO-3*
- Bezoek van Servische school (16-21 april)
- Kennismaking met Cambridge Global Perspectives/social studies bij history
- Speeddate met TTO-5 m.b.t. internationale stage in de bovenbouw
- Uitreiking certificaten (4 juli)
4
- Uitwisselingsproject Burggymnasium Essen Model European Parliament + excursie
gouvernement/Maastricht (13 april)
- 2-daags bezoek aan Brussel met Burggymnasium Essen
5
- Afronding International Experience (stage)
- Masterclass 3
- Speeddate met TTO-3 m.b.t. internationale stage in de bovenbouw
6
- IB-examen (7+8 mei)
- Etentje ter afsluiting van TTO-traject (8 mei)

*Resultaten Checkpoint examen TTO-3:
Scores gaan van 0.0 tot 6.0.
Gemiddelde resultaten voor beide klassen samen:
English overall 4.0 (vorig jaar 3.6)
Reading 4.2 (vorig jaar 3.4)
Writing 3.9 (vorig jaar 3.5)
De benchmark voor B2 is 3.8 , dus dit is prima!
De leerlingen ontvangen op 4 juli hun statement of achievement. Als zij hun resultaat al eerder willen
weten, kunnen ze contact opnemen met Laurien Sakic (hier komt nog mail over).
5. Uitwisseling TTO-3 2018-2019 stand van zaken
Reizen vinden plaats in de week van 8 oktober (Servië: 8 t/m 13 oktober, China 8 t/m 17 oktober)
Tickets voor China en Servië zijn geboekt: details worden gemaild.
Er zullen voorlichtingsbijeenkomsten voor de leerlingen zijn in september. Op maandag 24
september vindt er een infoavond plaats voor ouders en leerlingen.
Kosten China hoger uitgevallen. Redenen:
- De kosten waren geraamd uitgaande van een groep van 20 deelnemers. Dit aantal is nu een
stuk lager uitgevallen (15)
- We gingen er vanuit dat we een subsidie zouden ontvangen: deze VIOS-subsidie blijkt nu
echter niet meer te gelden voor landen buiten de EU.
- We gingen uit van lagere ticketprijzen, maar deze bleken uiteindelijk toch een stuk hoger uit
te komen dan verwacht/dan voorgaande jaren (mogelijk vanwege herfstvakantie).
Let wel: we hebben de begroting bewust ruim genomen, waardoor mogelijk naderhand een
gedeeltelijke restitutie kan plaatsvinden.
6. financiële verantwoording boekjaar 2017
De ouders van de klankbordgroep ontvangen een financieel overzicht over kalenderjaar 2017 (januari
t/m december). In het onderwijs wordt gewerkt met kalenderjaren i.p.v. schooljaren
Geen vragen/opmerkingen van ouders.
Duidelijk te zien dat de school ook nog een groot deel zelf bijdraagt.
7. Uitslag IB-examens en IB-uitreiking
Resultaten op dit moment nog niet bekend: uitslag wordt bekend op 6 juli. Scores per leerling
worden bekendgemaakt via magister (bericht op de site). Op het IB-certificaat dat de leerlingen
ontvangen in oktober staat het precieze puntenaantal.
Er is bij IB op zich niet sprake van geslaagd/niet geslaagd, maar TTO-scholen handhaven de regel: 4 is
geslaagd (vergelijkbaar met cijfer 6-7).
 4 = 6-7 / 5= 7-8 / 6= 8-9 / 7= 9-10
Bij de eerste vergadering in september zullen we de gemiddeldes bekijken en ook hoe onze TTOleerlingen hebben gescoord t.o.v. van de reguliere vwo-leerlingen m.b.t. het CE Engels en
Nederlands.
Uitreiking IB-certificaten: volgend schooljaar (aangezien we de certificaten niet vóór de
zomervakantie zullen ontvangen): vrijdag 5 oktober, 19:00 uur (ouders en leerlingen zijn al ingelicht).
VERZOEK: we zijn nog op zoek naar ouders/leerlingen die een speech willen houden!
Examens IB volgend jaar: weer niet in de meivakantie, maar wel midden in de CE-periode, namelijk:
donderdag 16 mei (geen clash met vwo-examens) en zaterdag (!) 18 mei.
Global Perspectives: 10 mei examen

8. Mentoren TTO-klassen 2018-2019
-

TTO-1:
TTO-2:
TTO-3:
TTO-4:
TTO-5:
TTO-6:

B1GT (gym) mevr. Frenken
A2CT mw Kersjes
A3DT mevr. Vogel
V4DT dhr. van Greevenbroek
V5DT dhr. Hillen
V6CT mevr. Schreurs

B1HT (ath) mevr. van Ierland
G2AT dhr. Hensgens
G3AT dhr. Slapak
V4ET dhr McMorland
V5ET mevr. E. Frenzel
V6DT mevr. van Hoof

9. Data en leden klankbordgroep 2018-2019
We nemen afscheid van dhr. Boereboom. Wij danken dhr. Boereboom heel hartelijk voor zijn
kritische en zeer waardevolle inbreng van de afgelopen jaren!
De overige leden blijven aan.
Volgende vergadering: woensdag 12 september 2018, 19:00 uur, daarna telkens de woensdag in de
proefwerkweek. Alle data:
- woensdag 12 september 2018
- woensdag 12 december 2018
- woensdag 20 maart 2019
- woensdag 26 juni 2019
10+11. ingebrachte agendapunten/ W.V.T.S.K.
- Nieuwe brugklassen TTO: dit jaar 2x 32 leerlingen.
- Slagingspercentage: 83% havo, 91% vwo (t.o.v. de hele regio vallen deze percentages mee).
12. Rondvraag + sluiting
- Mw Braakhuis vertelt over het Sabstock festival van de vorige school van haar dochters als
afsluiting van het schooljaar, zou dit iets voor onze school zijn?  mw Braakhuis stuurt
nadere info/filmpje
- Veel afvallers in de brugklas?  is gebruikelijk, niet meer dan andere jaren.
- Meneer Kisters: zijn bedrijf heeft veel vertaalwerkzaamheden, zou dat misschien iets zijn
voor onze TTO-leerlingen?  meneer Kisters stuurt nadere info

Wij danken alle ouders voor hun inbreng het afgelopen schooljaar en wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie toe!
Volgende vergadering: woensdag 12 september 2018, 19:00 uur

