
Samen met je klasgenoten volg je de komende twee (havo) of 
drie (vwo) jaren een aantal algemene, voor iedereen verplichte 
vakken zoals Nederlands en Engels. En daarnaast volg je de 
vakken die horen bij je profielkeuze. In de Tweede Fase start 
je traject op weg naar het eindexamen! En daarna op weg naar 
het HBO (Hoger Beroepsonderwijs) of naar het WO 
(Wetenschappelijk Onderwijs). 

Daarom zijn in klas 4 sommige zaken dan ook anders geregeld 
dan je gewend was in klas 3. In deze nieuwsbrief vind je een 
beknopt overzicht hiervan. 

Stam- / clustergroepen
In de eerste fase zit je grotendeels in stamgroepen. Dit houdt in 
dat je de meeste lessen volgt met dezelfde klasgenoten. In de 
tweede fase krijg je echter ook te maken met clustergroepen. 
Het kan dus zo zijn dat je veel lessen met verschillende klasge-
noten hebt. Het indelen van een stamgroep wordt in de tweede 
fase gedaan op basis van het rooster. Dit betekent dat we geen 
rekening kunnen houden met wensen. Ook is het daardoor niet 
mogelijk om van stam- of clustergroep te wisselen. 

Rooster
Door de vele keuzemogelijkheden zijn er in de tweede fase 
over het algemeen meer lesvrije uren dan in de eerste fase. 
 Tijdens deze lesvrije uren kun je uiteraard rustig aan het werk op 
onze verschillende leerpleinen. Je rooster wordt gepubliceerd 
in Zermelo en is leidend t.o.v. de gegevens die in SOM staan.

Handboek/documenten
In september ontvang je het handboek tweede fase, de PTA’s 
(programma voor toetsing en afsluiting) en studieschema’s. 
Deze documenten voorzien je van belangrijke informatie.  
Vergeet dan ook niet om deze goed door te lezen. 

Pakketkeuze 
In klas 3 heb je een weloverwogen besluit genomen over het 
profiel dat je in de tweede fase gaat volgen. Je hebt de advie-
zen van jouw docenten in klas 3 meegenomen in je keuze. 
Dat laatste is belangrijk omdat het wisselen van een 
vak / profiel gedurende het
schooljaar meestal niet 
mogelijk is. 

Je maakt de overstap van het derde naar het vierde leerjaar, van de Eerste Fase naar de Tweede Fase. Het lijkt 

maar een kleine stap, maar je zult gaan ervaren dat het best wel een grote stap in je schoolcarrière is. In het 

derde leerjaar heb je al een belangrijke beslissing gemaakt: welk profiel en welke vakken kies ik? Een belang-

rijke keuze voor je toekomst. 
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Mentor
Elke leerling heeft uiteraard een mentor. 
Je mentor zorgt voor een goede intro-
ductie in de tweede fase. In de tweede 
fase volgt de mentor de leerlingen in 
principe t/m het eindexamen. Je hebt  
gesprekken met je mentor, je mentor 
volgt je op de voet qua welbevinden,  
bespreekt je resultaten met je en helpt je, 
samen met het decanaat, met je verdere 
studiekeuze. Je mentor is dan ook altijd 
je eerste aanspreekpunt. 

Informatielijnen
Via verschillende kanalen worden jij en 
je ouders/verzorgers geïnformeerd over 
de belangrijkste zaken in de tweede 
fase: Het Handboek Tweede Fase is de 
eerste, belangrijke bron van informatie.
Op de website www.quintus.nassau  
college.nl staan onder ‘downloads’ 
diverse informatiebrochures.
De coördinator leerlingenzaken komt 
regelmatig in de klas om nog extra op 
een aantal zaken te wijzen of eventueel 
een nadere toelichting te geven. Ook 
de mentor geeft regelmatig belangrijke 
informatie door. 
Steeds vaker verstrekken wij informatie 
via de mail. Het is dan ook uitermate 
belangrijk om dagelijks je schoolmail te 
lezen.

VWO 2e fase

Coördinator leerlingenzaken: 

 mw. N.J.B. Anbergen 
 anb@dr.nassaucollege.nl

Coördinator leerlingenzaken
& GO 2e fase: 

 mw. C. Barlag 
 bag@dr.nassaucollege.nl

 Decaan atheneum en gymnasium:

 mw. F.R. Korhorn 
 kor@dr.nassaucollege.nl

Havo 2e fase 

Coördinator leerlingenzaken: 

 mw. M.G. van Dijk 
 dij@dr.nassaucollege.nl

Coördinator leerlingenzaken: 

 dhr. M. Eising 
 eim@dr.nassaucollege.nl

Decaan: 

 mw. M. Trijssenaar
 try@dr.nassaucollege.nl

 Dhr. H. Dol
 Afdelingsleider   
 havo 2e fase

 mw. M.T. Hatzmann
 Afdelingsleider
 atheneum 5-6 & GO

 mw. E.R.J.M. Post
 Afdelingsleider   
 Gymnasium
 Afdelingsleider   
 Atheneum 4 

Cultuur & Maatschappij

Wij wensen je veel succes en plezier in de 2e fase!

 

Contactgegevens 
Als je nog vragen hebt, dan kun je terecht bij 
de betreffende coördinator. Zie de contact-
gegevens hiernaast. 

Natuur & Techniek

Economie & 
Maatschappij


