
Welkom

Mentor klas M2..

Naam



De introductiedag

Kennismaken met klas en mentor

• Hoe gaan we met elkaar 
om?

• Bootcamp 



Nieuw in klas 2

Mavo 
Excellent

Nieuw;
Duits, half jaar techniek, 
natuur/scheikunde



Contact

• Mentor eerste aanspreekpunt, belangrijk 
is de driehoek leerling, ouders en 
mentor

• Begeleiding op meer afstand dan in klas 
1

• Mentorles
• Vakspecifieke vragen via vakdocent. 



Dynamische driehoek

Leerling

DocentOuder



Informatie

• Website, Facebook en Twitter

• De Focus via e-mail en op de 
website

• Schoolgids digitaal op de 
website

• E-mail

• Belangrijke mededelingen via 
de website



Magister

• Huiswerk en toetsen
• Cijfers
• Afwezigheid leerling
• Boeken vergeten en huiswerk niet gemaakt
• Inschrijving 10-minutenavond via link
• Jaarcijfer gebaseerd op gemiddelde van alle cijfers 

(PTO)
• PTO- boekjes worden uitgedeeld en komen op de 

website



• Mentorles

• Huiswerkklas (volgt zo meer informatie)

• Vertrouwenspersoon (mevrouw van 
Kooperen en de heer Moolhuijsen)

• Zorgteam (mevrouw Heijlaerts en 
mevrouw Mulder)

• Externe zorg zoals schoolarts, 
schoolverpleegkundige

Extra begeleiding



Huiswerkklas

• Deze huiswerkklas is een rustige plek 
binnen school waar je huiswerk kan maken 
of leren.

• Maandag t/m donderdag het 7e en 8e lesuur

• Er zijn docenten aanwezig uit verschillende 
secties ter ondersteuning.

• Inschrijfformulier via de mentor of via het 
OLC.



Graag even aandacht voor…

• Rookvrije school
• Absentieregeling - graag naar school bellen bij 

afwezigheid
• Te laat – regeling; in januari gaan we niet meer 

opnieuw beginnen met tellen en na 12 keer te laat 
moeten wij een melding doen bij de 
leerplichtambtenaar

• Regels rond mobiel 
• Blauwe kaart
• Pesten bespreekbaar maken
• Doubleren mavo 2 niet mogelijk
• 10 minuten avond in december en maart
• Klankbordgroep ouders; graag 1 ouder per klas en 

liefst ook reserve per klas



• Alles wat met gezondheid van de 
leerlingen te maken heeft

• Leerlingen kiezen onderdelen en 
presenteren aan het einde van de 
week wat ze hebben gedaan

Projectweek Gezond verstand



• Wat is het?

• Doel? 

• Kan alleen doorgaan wanneer 
ouders willen helpen op de 
dag

Maatschappelijke stage



Maatschappelijke stage

• 1 dag gericht op natuurbehoud met 
medewerking van recreatie 
Midden-Nederland, waarbij de klassen 
gaan snoeien en knotten.

• Seizoensgebonden (november-maart):
- gaat altijd door, tenzij…
- warme regenkleding, waterdichte schoenen en muts
- tuinhandschoenen
- begeleiding door docenten, vrijwilligers en ouders

- graag e-mail adres bij de mentor achterlaten.

• Vragen aan coördinator snoeien en knotten; Huub 
Janssen jan@hetvlc.nl



Maatschappelijke stage



Maatschappelijke stage



Eigen invulling



Einde

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


