Decaneninfo ~ klas 5 ~ module 1 ~ 21-22
Beste leerlingen van klas 5,
Plotseling ben je over de helft en moet je serieus gaan nadenken over het leven na het Stedelijk. Gelukkig
is daar hulp bij! Je ouders, je mentor én de decanen staan voor je klaar. In deze flyer vind je belangrijke
informatie over allerlei zaken rondom het decanaat.

1. Beschikbaarheid decanen
Je vindt de decanen aan het einde van de B1-gang, trapje af tussen B14 en B15/16.
• Je kunt zonder afspraak langskomen.
• Verder mag je ook altijd mailen voor een afspraak op een ander moment:
r.vanleeuwen@gymnasiumleiden.nl en h.vandentooren@gymnasiumleiden.nl

2. LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
Studiekeuze en selectie
•

Belangrijke data bij de studiekeuze (in klas 6):
o inschrijven voor 15 januari 2023 voor studies met een numerus fixus;
o inschrijven voor 1 mei 2023 voor andere studies.

•

Let op! Je cijfers van eind klas 5 worden bij de selectie gebruikt.

LOB-activiteiten en verlof
•

Je moet in klas 5 minstens twee LOB-activiteiten ondernemen (online of op locatie).
Hieronder vallen bijvoorbeeld: een open dag, een meeloopdag, proefstuderen, meelopen met een
professional in een beroep dat jou interesseert.

•

Je mag twee keer verlof aanvragen om tijdens schooltijd een LOB-activiteit te ondernemen. Vaker mag
alleen in overleg met de decaan.

•

Het verlofbriefje voor een LOB-activiteit haal je ongeveer een week van tevoren op bij Pauline bij de
receptie. Je levert het ondertekend uiterlijk 2 schooldagen van tevoren bij de administratie in.

•

Te laat = geen verlof!

•

Je kunt alleen verlof aanvragen buiten de toetsweken, op dagen waarop je geen andere toetsen of
verplichte activiteiten hebt (bijv. referaat, excursie, Keuzefestival).

Data dit najaar
Voorlichtingsactiviteiten van universiteiten en HBO’s zijn momenteel voornamelijk online. Meestal moet je
je van tevoren aanmelden. Kijk hiervoor goed op de sites van de opleidingen zelf.
•

Leidse voorlichtingsavonden: woensdag 3, dinsdag 9 en woensdag 10 november 2021. Meer
informatie volgt.

• Data dit najaar
Voorlichtingsactiviteiten van universiteiten en HBO’s zijn momenteel voornamelijk online. Meestal moet je
je van tevoren aanmelden. Kijk hiervoor goed op de sites van de opleidingen zelf.
•

Meeloopdagen en proefstuderen: meestal eind november, maar sommige opleidingen later en
sommige eerder.

•

De algemene open dagen van de universiteiten zijn dit najaar op de volgende data:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 oktober: TU Eindhoven - fysiek
4 oktober: Q&A avond TU Delft - online
9 t/m 16 oktober: UvA Bachelorweek - misschien online
29 en 30 oktober: Universiteit Leiden - online
30 oktober: Erasmus Universiteit Rotterdam - online
30 oktober: Universiteit Wageningen - fysiek
? november : TU Delft – online - Exacte data onbekend
5 en 6 november: VU Amsterdam - online
5 en 6 november: Radboud University Nijmegen - fysiek
6 november: Universiteit Wageningen - fysiek
6 november: Tilburg University - fysiek
6 november: Maastricht University - fysiek
12 november : Rijksuniversiteit Groningen - fysiek
19 en 20 november : Universiteit Utrecht - online
20 november : University of Twente - fysiek

3. Handig online
•

Er zijn allerlei sites die je kunnen helpen bij het LOB-traject, bijvoorbeeld:
o studiekeuze123.nl: een onafhankelijke website boordevol informatie.
o leiden.studiekeuzeplein.nl van de Universiteit Leiden (account is gratis): verschillende testjes voor
verschillende fases in je keuzeproces.
o studeermeteenplan.nl: de studiekeuzewebsite van de overheid.
o icares.com (account is gratis): studies zoeken en een studiekeuzetest doen.
o Overweeg je geneeskunde? Kijk eens op ikwildokterworden.nl.

•

Je kunt verschillende universiteiten ook online proefstuderen bij sommige opleidingen: een heel goede
manier om echt te ervaren of de inhoud van een opleiding bij jou past. Het aanbod is wisselend, zoek
op “online proefstuderen”.

•

Overweeg je een studie in het buitenland of een tussenjaar?
o Kijk eens op wilweg.nl.
o Op 26 en 27 november 2021 is de Buitenlandbeurs: buitendlandbeurs.nl.

4. Extra's in klas 5
Wil jij wat extra’s doen? In klas 5 kun je je voor twee universitaire programma’s opgeven.

TU Delft Pre-University Program
•
•

Leerlingen kunnen zich zonder tussenkomst van school rechtstreeks aanmelden, tot 18 oktober.
https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/tu-delft-pre-university-programme/

Pre-University Classes Universiteit Leiden
•
•
•
•
•
•

± 7 bijeenkomsten in het voorjaar in klas 5.
Colleges op een specifiek vakgebied, zeer uitgebreid aanbod.
Selectie op basis van cijfers en motivatiebrief.
Eerste selectie door decanen.
Inschrijven via decanen, na de herfstvakantie (precieze data volgen).
www.universiteitleiden.nl/pre-classes

5. Pakketwijzigingen in klas 5
We krijgen veel vragen over de mogelijkheden om iets aan je pakket te veranderen. Hieronder vind je alles
op een rijtje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakken ruilen kan niet meer in klas 5. Wel bestaat de mogelijkheid om ná module 1 eventueel een
keuzevak te laten vallen.
Een vak laten vallen kan nog tot ná het centraal examen. Houd je opties dus zo lang mogelijk open en
vergroot je kansen.
Je volgt sowieso de hele eerste module, inclusief toetsweek, het pakket waarmee je in klas 5 bent
gestart.
Als dat pakket echt te zwaar blijkt, ga je eerst praten met je ouders en je mentor. Daarna kom je langs
bij de decanen. Let op: niet iedereen krijgt altijd toestemming om een vak te laten vallen.
Als je van de decanen toestemming krijgt, geven we je een formulier mee. Dat formulier moet
ondertekend worden door je mentor, je ouders en de docent van het vak dat je wil laten vallen.
Pas als het formulier ondertekend bij ons is ingeleverd, wordt de wijziging verwerkt. Het gaat altijd in
op een maandag. Tot dat moment moet je aanwezig zijn bij de lessen van het betreffende vak.
Formulier niet ingeleverd = geen wijziging.
Als je een vak laat vallen, volg je de rest van klas 5 verplicht wekelijks een uur remediëring (een ‘hut’).
Let op: het vak waar je je PWS bij maakt, kan je niet laten vallen.

