Sint-Janscollege
Hoensbroek
Bijeenkomst klankbordgroep TTO - woensdag 12 september 2018
Aanwezig: Gaby Gijsberts, Ruby van Dinther, Babette Ahrens, Susan van
Waterschoot, Ivana Bude, Jean Kisters, Nancy Schermer, Agnes van der Horst,
Martin Molenaar, Ger Zwitserloot, Laurien Sakic.
Afgemeld/afwezig: Peter Kraus, Ellen Offermans, Nikki Beulens

1 + 2 Opening + Samenstelling klankbordgroep 2018-2019
Per leerjaar twee vertegenwoordigers (één per klas), zo blijft de groep rond twaalf
personen.
Lijst met leden klankbordgroep 2018-2019 wordt uitgedeeld. We hebben nieuwe
leden moeten zoeken voor de nieuwe brugklassen en voor klas V4ET. Nieuwe leden:
Gaby Gijsberts (moeder van Ellen Gijsberts, B1GT + Tom Gijsberts, G2AT)
Ruby van Dinther (moeder van Sophie van Dinther, B1HT); voor klas V4ET hebben
zich geen nieuwe leden aangemeld
Vergaderingen: eerste bijeenkomst in september, daarna telkens de woensdag in de
proefwerkweek. Alle data van 2018-2019:
woensdag 12 september 2018
woensdag 12 december 2018
woensdag 20 maart 2019
woensdag 26 juni 2019
3 Notulen vorige bijeenkomst d.d. 27-06-2018 (zie website)
Stopmotion PROJECT tto-2: zijn de filmpjes getoond in de klas? Kunnen ouders het
ook zien?  vragen we na.
N.a.v. punt 7 (uitslag IB-examens): 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
De gemiddelde resultaten van onze school waren 4,12 voor HL en 4,0 voor SL
Voor ons als tto-school geldt dat 80% van de leerlingen of meer minimaal een 4 moet
hebben, en dat is het geval. Echter, deze resultaten vallen tegen, zeker vergeleken
met de voorgaande jaren. Er was wel een duidelijk verschil tussen de twee klassen.
We zullen samen met de IB-docenten nagaan hoe dit komt en hoe de leerlingen in
de toekomst (nog) beter voorbereid kunnen worden.
Er waren enkele leerlingen met een 3: de vraag is wat dit betekent, moeten zij
herkansen?
Op zich geldt bij IB een score 4 als een 'pass', maar dit speelt alleen als je het
volledige IB-programma zou doen (dus met alle vakken: ook maths, history e.d.), dan
zou je maar een bepaald aantal cijfers onder de 4 mogen hebben. Aangezien wij
maar één onderdeel doen, is dit eigenlijk niet aan de orde. Leerlingen die lager
scoren dan een 4 hoeven het examen dus ook niet te herkansen.

Alle kandidaten ontvangen hoe dan ook gewoon een certificaat, dus ook de
kandidaten die onder de 4 scoren. Zij kunnen dit certificaat zien als een bewijs van
deelname en een soort voortgangsrapportage (vergelijkbaar met het certificaat van
Cambridge Checkpoint in de 3e).
NB: 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.
N.a.v. punt 12: rondvraag: mw Schermer en dhr Kisters zouden nadere info sturen 
zullen zij alsnog doen.
De notulen worden goedgekeurd.
4 Jaarplanning TTO 2017-2018
De jaarplanning wordt uitgedeeld en samen besproken (staat ook op de website).
Niet vermeld op jaarplanning:
vrijdag 21 september: voorbereidingsactiviteiten voor uitwisselingen TTO-3
(Serviëgroep diverse workshops door de begeleiders, Chinagroep
informatiebijeenkomst + bezoek aan Confucius Instituut Maastricht + etentje Chinees
restaurant)
maandag 1 oktober: etentje Servië-groep Balkan-restaurant
1 oktober: Europese dag van de talen brugklas (taallesjes)
5 Uitwisseling klas 3 China en Servië
Momenteel druk bezig met voorbereidingen (buddymatch – programma’s –
verzamelen toestemmingsformulieren – visumaanvraag China), er zijn ook
voorbereidende activiteiten voor de leerlingen: 21 september China-afternoon met
bezoek aan Confucius Instituut Maastricht + etentje bij Chinees restaurant en Serbiaafternoon, 24 september infoavond voor ouders en leerlingen, 1 oktober etentje voor
Servië-groep.
Tegenbezoek: nog onzeker voor beide scholen. De kans dat de Chinese school en
de Servische school tegelijkertijd kunnen komen, is heel klein: als het niet
tegelijkertijd kan, is er dus twee keer een week dat de helft van TTO-3 geen lessen
volgt. Te zijner tijd bekijken hoe we dit praktisch oplossen.
Bus van en naar vliegveld wordt geregeld.
6 Global Perspectives klas 4
Meneer van Greevenbroek gestart in klas 4, 3 components: essay, teamproject +
presentatie en examen (10 mei). Leerlingen hebben syllabus ontvangen en oefenen
bij Social Studies met de vaardigheden en het benaderen van bepaalde ‘issues’
vanuit verschillende perspectieven.
Global Perspectives-infopapier zal nogmaals rondgemaild worden (en/of op ELO) +
nadere info over deadlines e.d.
7 Masterclasses TTO-5
Er was enige onduidelijkheid of de masterclasses wel of niet verplicht zijn voor de
TTO-leerlingen: de Engelstalige masterclasses zijn voor de TTO-leerlingen niet
verplicht (m.i.v. dit schooljaar). De leerlingen van TTO-5 mogen kiezen voor het
volgen van de Engelstalige masterclasses óf het maken van een profielwerkstuk (in
het Engels). De leerlingen hebben inmiddels nadere informatie over de
Masterclasses (+ infoboekje) ontvangen.

8+9 ingebrachte agendapunten/ rondvraag
Straatsburg bezoek: niet via mail gecommuniceerd, kan men zich nog aanmelden?
 is in de klas verteld, navragen bij mevrouw Schreurs of meneer van
Greevenbroek.
Iemand die is blijven zitten in klas 5 moet toch weer volledige bedrag betalen (gaat
niet opnieuw mee op reis), klopt dat wel?  nee, deze leerling heeft recht op een
gedeeltelijke restitutie.
Waarom overstap van Magister naar SOM-today?  Dit is een beslissing van de
stichting LVO, hierop kunnen we als school geen invloed uitoefenen
Waarom meer internationale activiteiten in 3e/4e klas en niet in klas 1 en 2? 
leerlingen zijn dan nog erg jong. TTO-ouderbijdrage wordt uitgespreid over meerdere
jaren: ouders betalen een vast, gemiddeld bedrag per jaar, maar in de praktijk zijn
sommige jaren ‘duurder’ dan de andere.
10 Sluiting
Volgende vergadering: woensdag 12 december 2018, 19:00 uur

