
Welkom

Mentor klas M3..
Naam



De introductie werkweek

Kennismaken met medeleerlingen 
en mentor



Mentor

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

• Begeleiding steeds op meer afstand.

• Mentorles

• Vakspecifieke vragen via vakdocent. 



Dynamische driehoek

Leerling

DocentOuder



• 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



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)
• Schoolexamen (pta) cijfers



Nieuw in mavo 3

• Schoolexamens en cijferkaart

• Wat is het?
• Mavo 3 in oktober nog niet, start 

januari PTA week
• Schoolexamen periodes en CSE
• Boekjes worden voor 1 oktober 

uitgedeeld



3 schoolexamen periodes in mavo 3

Januari; 1 herkansing

April; 1 herkansing

Juni; 2 herkansingen

Cijfers SE tellen mee voor eindcijfer 
mavo 4

Rekentoets telt (nog) niet mee voor zak/ 
slaagregeling

Programma van Toetsing en 
Afsluiting



Graag even aandacht voor…

• Rookvrije school

• Absentieregeling -graag naar school 
bellen bij afwezigheid

• Regels rond mobiel etc

• Blauwe kaart

• Pesten bespreekbaar maken

• 10 minuten avond in december en maart

• Klankbordgroep ouders; graag 1 ouder en 
liefst ook reserve per klas



Mavo Excellent



Informatie

• Website, Facebook en Twitter.

• De (nieuwe) Focus via e-mail 
en op de website.

• Schoolgids 2014-2015.

• E-mail.

• 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



VLC-Duurzaam

Project rond duurzaamheid. DRV zijn 
een duurzame gemeente.

• Onderzoek naar duurzaam

• Duurzame kunst



Loopbaan Oriëntatie & 
Begeleiding  

• Mentor geeft de LOB-lessen

• Begeleiding bij het kiezen van 
een vakkenpakket en 
vervolgstudie.



Loopbaan Oriëntatie & 
Begeleiding 

Een goede keuze maken:

• Online methode Qompas

• Gesprekken (thuis, decaan, vrienden, etc)

• Open dagen en oriëntatie dagen 
bezoeken

• Startkwalificatie



Loopbaan Oriëntatie & 
Begeleiding  

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Niveau 4 middenkader/specialisten 
opleiding

Niveau 3 vakopleiding

Niveau 2 basisberoepsopleiding

Niveau 1 assistent opleiding

Veel keuze op niveau 3 & 4! Dus kijk rond.

Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO)



Loopbaan Oriëntatie & 
Begeleiding 

• Van mavo 4 kan er overgestapt 
worden naar havo 4.

• De leerling moet dan wel aan 
verschillende eisen voldoen (bijv. 
gemiddelde cijfer en advies 
docenten)

• Raden leerlingen aan een extra 
vak in klas 4 te kiezen en Mavo 
Excellent te doen



Loopbaan Oriëntatie & 
Begeleiding  

• sept/jan Decanaatslessen

• 23 nov Opleidingsavond 

• 22&23 jan Beroepen stagedagen 

• 30 jan Voorlichting keuze mavo 4

• mrt/apr Individuele gesprekken

• apr Ouder & leerling gesprekken

• 16 apr Inleverdatum vakkenpakket

mavo 3



Maatschappelijke stage M3

• 20 uur

• Vrijwilligerswerk

• Vereniging/instelling

• Eigen keuze (stagemarkt 6 oktober)

• Zelf regelen

• Afronden: contract, opdrachtenboekje & 
certificaat



Eigen invulling



Einde

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


