Schooljaar 2019-2020
Naam
Adres
Woonplaats

De resultaten van de afgelopen periode zijn bekend. Het opleidingsteam van de afdeling Schoonheidsverzorging informeert u graag over de voortgang van
uw dochter.
Het rapport is verdeeld in 5 categorieën. Minimaal 50% van deze 5 categorieën moet voldoende zijn om een positief bindend studieadvies te krijgen. Deze
categorieën zijn onderverdeeld in verschillende onderdelen waar opdrachten en toetsen worden beoordeeld. Aan de onderzijde van dit rapport vindt u
wanneer een categorie voldoende of onvoldoende wordt beoordeeld.

Gemaakte afspraken met de student:
[ RUIMTE OM AFSPRAKEN TE NOTEREN – DENK HIERBIJ AAN VERZUIM, VERWIJDERING, STOREND GEDRAG, MOTIVATIE ]

Wij hopen u met dit overzicht een beeld te geven van de studievoortgang van uw dochter. Heeft u vragen of opmerkingen , dan kunt u contact opnemen
met de studieloopbaanbegeleider.
Met vriendelijke groet,
Vitalis college
Opleidingsteam schoonheidsverzorging

Crebo:

25403

Team:

Schoonheidsverzorging

25404
Naam kwalificatie:

Allround schoonheidsspecialist / Schoonheidsspecialist

Cohort:

Cohort
2019

Onderdeel diploma +
beroepshouding

Nominale lijn periode 1

Leerweg:

BOL

P1

Niveau: 3/4

Nominale lijn periode 2

V/O
1. Kerntaken van het
kwalificatiedossier*





A/F/P - kennistoets
Tvdp - kennistoets
Ondernemen - kennistoets

2. Beoordeling van de
BPV






NVT



3. Nederlands en
rekenen

Bezoek 1
Opdrachten periode 1 & 2
afgerond
Beoordeling werkhouding
volgens BPV werkhoudingslijst

Nominale lijn periode 3

V/O

Week 2 - Voorlopig BSA







A/F/P - kennistoets
Tvdp - kennistoets
Ondernemen – kennistoets
Bezoek 2
Opdrachten periode 3
afgerond
Beoordeling werkhouding
volgens BPV werkhoudingslijst

Rekenen

Rekenen

Rekenen

 Deelname aan domeintoets
Nederlands

 Deelname aan domeintoets
Nederlands

 Deelname aan domeintoets
Nederlands


4. Loopbaan &
burgerschap

A/F/P - kennistoets
Tvdp - kennistoets
Ondernemen - kennistoets
PvB chnv**

P2

Resultaat toets lezen voldaan

Loopbaan


Inleveren portfolio en
presentatie geven



Resultaat toets luisteren
voldaan
Loopbaan


Inleveren portfolio en
presentatie geven
Burgerschap



Resultaat brief schrijven en
toets spelling voldaan
Loopbaan


Inleveren portfolio en
presentatie geven
Burgerschap

P3
V/O

Week 22 - BSA

5. Beroepshouding



Min. 10 voldoende




Deelname aan toets
Inleveren reflectie




Deelname aan toets
Inleveren reflectie



Min. 12 voldoende



Min. 15 voldoende

A/F/P= anatomie/fysiologie/pathologie
Tvdp = theorie van de praktijk (Vaktheorie)

* Minimaal 2 onderdelen moeten voldoende zijn om categorie 1 ‘kerntaken van het kwalificatiedossier’ een voldoende te scoren.
** Deze toetsen moeten voldoende zijn en minimaal 2 andere onderdelen moeten voldoende zijn om tot een voldoende te komen.

Beoordelingslijst studiehouding school /

beroepshouding
Naam student

SLB’er

Docent:

Basisgroep

Datum studentenvergadering

Docent:

Opleiding

Docent:

Houding/gedrag

Dit betekent dat je:



1.

Afspraken nakomen


2.

Onderwijsactiviteiten
voorbereiden





3.

Communicatie







4.

Schoolwerk op tijd in
leveren




afspraken nakomt
op tijd en helder
communiceert over de
redenen als dit niet lukt.
verantwoordelijkheid neemt
voor je eigen leerproces
voorbereid in de les komt;
alle benodigde materialen bij
je hebt;
huiswerkopdrachten uitvoert
vriendelijk en beleefd bent;
een correct taalgebruik hebt;
naar anderen luistert;
een actieve, geïnteresseerde
houding hebt;
op de juiste manier omgaat
met feedback.
op tijd je schoolwerk inlevert;
op tijd en helder
communiceert over de
redenen als dit niet lukt.

V O

Toelichting

Afspraken



5.

Samenwerken en
overleggen met
studiegenoten





initiatief neemt en inzet toont;
bereid bent om taken op je te
nemen en uit te voeren;
over groepsopdrachten
overlegt en afstemt met
studiegenoten;
een constructieve bijdrage
levert aan het leerklimaat in de
klas.

Bij …… onvoldoende(s), is de eindbeoordeling van de studiehouding onvoldoende!

Datum:
Handtekening SLB’er:

Voor gezien, handtekening student:

