


Even voorstellen
Directrice: Mevrouw Nieuwkerk

Afdelingscoördinator leerjaar 1 en 2: Dhr. De Kok

Domeinleider: Mevr. De Kruif (achter de chat)

Mentoren leerjaar 1: 
Dhr. Nijssen
Mevr. Reijenga
Mevr. Peters
Mevr. Van der Aa
Mevr. Driessen



Programma
• Opening en algemeen: Dhr. De Kok

Daarna mentoren:

• Van basisschool naar middelbare school
• Rol als mentor 
• Tot nu toe
• Informatiebronnen
• Huishoudelijke informatie 
• Chromebook
• Huiswerkklas
• Ziek
• Corona
• Begeleiding
• Dia-toetsen
• Rol ouders 
• Verder…



motivatie als basis voor succes

Opening en algemeen



Tweejarige brugperiode
@mavo 1 - @mavo 2

@mavo 1 - @havo 2 (Frans & Duits gevolgd)

@havo 1- @havo 2

    

Totaal 5 brugklassen dit schooljaar!
128 leerlingen

Twee soorten eerste klassen:

• @mavo 1

• @havo 1

beide een route naar brugjaar 2
@mavo en @havo op de 
Norbertus Gertrudis Mavo



motivatie als basis voor succes



Ouderraad

De ouderraad is een adviserend orgaan en tevens   
klankbord voor de directeur.

Wens: een vertegenwoordiging van ouders van alle leerjaren

Reden: het bevorderen van overleg tussen school enerzijds 
en ouders/leerlingen anderzijds.



Ouderraad
Onderwerpen: 

-Ontwikkelingen in het onderwijs/op school 
-Voortgang nieuwbouw, 
-Kwaliteit 
-Buitenschoolse activiteiten 
-Meedenken met de school

5-6 keer per jaar vergaderen

Gezocht: 
-Drie ouders met een kind in de brugklas
-Eén ouder met een kind in leerjaar 2
-Twee ouders met een kind in leerjaar 3



Ouderraad

De ouderraad heeft UW vertegenwoordiging 
nodig als ouder.

Twijfelt u? Op de 1e vergadering
kunt u ook als toehoorder aansluiten 

en daarna beslissen of u wilt deelnemen.

Vragen, opmerkingen of aanmelden via:

ouderraad@ngmavo.nl



Tijdelijk op de Bovendonk!





Start bouwwerkzaamheden: december 2020
Verwachte oplevering: december 2021



Basisschool middelbare school

• Van de oudste naar de jongste leerlingen
• Van een leerkracht naar 10-12 docenten
• Van vast klaslokaal naar rooster met veel

lokaalwisselingen
• (Vrijwel) elke dag huiswerk
• Een kluisje
• Overhoringen per vak (cijfer)
• Meestal verder weg van huis



Rol als mentor
• Mentorles en studieles
• Aandacht voor leren, plannen, welbevinden, cijfers, 

klas/groepsgebeuren, rekenen, Cito, ICT-vaardigheden en …
• Agenda
• Tumult: digitaal en uit de boeken

– Sociaal-emotionele vaardigheden
– Studievaardigheden
– Ouderkaarten

• Wachtwoorden
– Magister, Chromebook, schoolcomputers



Rol als mentor
• Wennen op school + overstap basisschool
• Vertrouwenspersoon

– Gesprekjes
– Individuele begeleiding waar nodig

• Monitoren van het schooljaar: studieresultaten, 
aantekeningen huiswerk/spullen niet orde (Magister), 
afwezigheid, stempels

• 1e contactpersoon met ouder(s)/verzorger(s)
• Plaats in de klas geven 
• Informatie doorspelen aan docenten



• Magister
– Cijfers
– Aanwezigheid, aantekeningen
– Leermiddelen
– Ouders en mentor houden vinger aan de pols

• Rooster? Magister!
– Leidend
– Leerling- en ouderaccount

• Website www.norbertusgertrudismavo.nl (www.ngmavo.nl)
– Jaaragenda
– Digitale nieuwsbrief

Informatiebronnen

http://www.norbertusgertrudismavo.nl/
http://www.ngmavo.nl/


• E-mail van administratie, mentor, coördinator, vakdocent / 
telefonisch contact
– Ook uitnodigingen voor ouderavonden e.d.
– Graag wijzigingen altijd doorgeven

• Tafeltjesavonden/mentoravonden: t.z.t. uitnodiging
via e-mail
– Belangrijk moment, leerlingen zijn erbij
– 30 november/ 1 december

• 1 rapport (januari) en 1 overgangsrapport (juli)
– Actuele cijfers in Magister
– (Overgangs)normen in de schoolgids

• Sociale media

Informatiebronnen



Huishoudelijke informatie
• Schoolgids 2021-2022: binnenkort op de website

• Contact per mail/telefoon:
adres ouder(s)/verzorger(s)up-to-date? Tel. nr. up-to-date? 

Controle deze week.

• Briefjes: verlof orthodontist, dokter etc. staan op de 
website.

via verzuimcoördinaat (receptie).

• ‘’Lastigere zaken’’? 
Coördinator onderbouw, Dhr. De Kok



Chromebook

• Uitgereikt op woensdag 8 september aan de leerlingen 

• Er wordt intensief mee gewerkt bij diverse vakken en projecten.

• Meer informatie: https://chromebooks.sgtongerlo.nl/



Ziek(niet coronagerelateerd)
• Ziek melden vanuit thuis

– Via Magister (heeft de voorkeur).
– Receptie telefonisch (vanaf 07.45 uur) vóór aanvang lessen.
– Iedere dag opnieuw ziek melden.
– beter melden niet meer nodig.

• Ziek melden gedurende de dag: leerling meldt zich bij de 
afdelingscoördinator en gaat na akkoord naar de receptie.
– Altijd telefoontje naar huis. Bereikbaarheid ouders overdag is 

belangrijk.

• M@zl-project = Medische Advisering Ziekgemelde Leerling
– Bij de 4e ziekmelding in 12 lesweken.
– Of bij langdurig ziek zijn.
– De mentor zoekt contact met u.



Corona

• Vanaf 25 september zijn mondkapjes in de school niet meer
verplicht.

• Bij een positieve uitslag van uw zoon/dochter of een gezinslid
graag telefonisch melden bij de receptie a.u.b.

• Bij een besmetting in de klas zult u ingelicht worden.



Corona

Wanneer? 

• Bij verkoudheidsklachten van zoon/dochter of een gezinslid: 
Graag een zelfstest laten afnemen of een test van de GGD.

• Is de test negatief dan kan uw zoon/dochter naar school.



Begeleiding
(flexuren)

Maandag t/m donderdag het 1e lesuur
8.30-9.05 uur (daarna eventueel de dagstart met de mentor 
tot 09:20 uur) 

3 keer per week 
• Ondersteuning als je het nodig hebt

1 keer per week
• Mentoruur

Start: na de herfstvakantie



Begeleiding

INTERN EXTERN

(leerling)Mentor Leerplichtambtenaar
Coördinator onderbouw Schoolarts
Counselor Jeugdprofessional
Ondersteuningscoördinator GGD/GGZ
Verzuimcoördinator
Vertrouwenspersoon
Antipestcoördinator 
Dyslexiecoördinator Enzovoorts…



Dia-toetsen
(vervanger van de CITO)

• Voortgangstoetsen; waar ‘’staat’’ uw zoon/dochter?
Rond oktober en mei/juni.

• Kernvakken: Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen

• Naar aanleiding van de uitslag gaan we gericht aan
het werk met uw zoon/dochter



Rol ouders…
• Huiswerk: controle en begeleiding
• Juiste plaats en tijd
• Regelmaat in huiswerk
• Ook in het weekend
• Afwisseling met ontspanning
• Plannen van het huiswerk
• Gamegedrag?
• Digitale wereld: Social media en weet u wat uw

kind online doet? 



Tot slot

Woensdag 20 oktober t/m vrijdag 22 oktober

BRUGKLASACTIVITEITEN

Informatie volgt nog



Tot slot
Voorkomen is beter dan…..
Trek tijdig aan de



Bedankt voor uw aandacht.
Nog een prettige avond!

De presentatie wordt u nog toegezonden per e-mail.
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