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Info door mentor



Even voorstellen



Wat gebeurt er in het mentoruur?
• Boekje “Paspoort leerling” invullen en bespreken

• Ruimte voor: LOB (= Loopbaanoriëntatie en begeleiding); 

gebruik online programma Talenteon.

• Leren “leren”, huiswerk maken, plannen, sfeer, 

schoolactiviteiten

• Gesprekjes 

• Klassikale begeleiding

• Individuele begeleiding

→Verplichte aanwezigheid! 

→De mentor geeft aan wanneer hij een leerling wil 

spreken.



• Meer zelfstandig werken / plannen 

• Grotere leerstofgehelen  

• Eigen verantwoordelijkheid, de leerling moet het doen    

( …natuurlijk met de benodigde hulp van thuis en 

school…)

• Magister: informatiebron voor huiswerk, cijfers, mail

• Elke dag moet de leerling zijn magistermail checken op 

informatie.

• VVV-uur (= ondersteuningsles)

Regelmaat in de studie belangrijk:



• Ondersteuning wanneer je dat wilt of als je het nodig hebt
- Leerling (in samenspraak met ouders) kan zichzelf opgeven
- Advies mentor

- Kleine groepen, maximaal 15 leerlingen 
- In eerste bijeenkomst hulpvraag aangeven (vooraf over nadenken)
- Na een periode van 6 weken nieuwe keuze voor ondersteuning

• Start vanaf 26 september: inventarisatie loopt via mentor
• Jezelf opgeven betekent ook verplicht aanwezig zijn

Begeleiding

VVV-uren
(Versterken, Verbreden, Verdiepen)



Begeleiding
(huiswerkklas)

3 keer per week 

Dinsdagen : 14.10 uur tot 16.30 uur in lokaal D114
Woensdagen : 14.10 uur tot 16.30 uur in lokaal D114
Donderdagen: 14.10 uur tot 16.30 uur in lokaal D114

- In rust huiswerk maken/leren
- Dit is geen plek voor extra uitleg van de leerstof
- Minimaal verblijf 30  minuten 
Opgeven via de mentor. 



Contacten / informatie ouders
• ‘’Schriftelijk’’ → mail door administratie

• ‘’Schriftelijk’’ → mail vakdocent, mentor, 
leerlingcoördinator

• Telefonisch

• Digitale nieuwsbrief

• Schoolgids op website

• Magister→ cijfers en registratie aan/afwezigheid

• Tafeltjesavonden/mentoravonden: t.z.t. uitnodiging

→Belangrijk moment, leerling is ook aanwezig

• 2 keer een rapport 

• Website: www.norbertusgertrudismavo.nl

• Facebookpagina en Instagram



Huishoudelijke informatie

• Contact per mail/telefoon

→ adres ouder(s)/verzorger(s)up-to-date? 

→ Tel. nr./ mailadres up-to-date? 

→ Neem contact op met de receptie om latere correcties door te 
geven

• Verlof 

→Voor orthodontist, dokter etc. digitaal via google formulier op de 
website. Aanvraag komt direct bij de receptie binnen.

• ‘’Ander’’ verlof ? 

→Leerlingcoördinator leerjaar 3 en 4, dhr. Nouws

• ‘’Lastigere zaken’’? 

→ Leerlingcoördinator bovenbouw dhr. Nouws



Verzuim → zie de
schoolsite

• Ziekmelden

– Via Magister (heeft de voorkeur)

– Bij receptie telefonisch (vanaf 07.45 uur) vóór aanvang les

– iedere dag opnieuw ziek melden

– beter melden is niet meer nodig

• Handleiding ziekmelden via magister

• Verzoek Kortdurend lesverzuim

→ Dit formulier dient minimaal 1 dag van tevoren ingediend te

worden. De school neemt contact op met ouders indien er 

onduidelijkheid is of geen toestemming verleend wordt.

• Aanvragen kortdurend lesverzuim

• Verzuimbeleid

• Verzuimroutes voor ouders en leerlingen (NGM)



Ziek?)

• Ziek gedurende de dag

Leerling meldt zich bij de leerlingcoördinator en gaat na 

akkoord naar de receptie. Na contact met u gaat uw 

zoon/dochter naar huis. 

Uw bereikbaarheid overdag is belangrijk. (Contactgegevens 

nog up-to-date?)

• 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.

Verdere uitleg op volgende dia



m@zl-project
• Doel is terugdringen: 

ziekteverzuim, voortijdig schoolverlaten

• Aanmeldcriteria:

- Elke 4e ziekmelding in 3 maanden tijd.

- Elke 7e aaneengesloten ziektedag (schooldagen).

- Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van  

de leerling.

• Mentor gaat hierover in gesprek met leerling

• Verzuimgesprek tussen mentor en ouders

• m@zlconsult aanvragen bij de jeugdarts

• Altijd in overleg met ouders/verzorgers



Lestijden
klas 3 en 4 

08.30-09.20

09.20-10.10

10.10-10.30

10.30-11.20

11.20-12.10

12.10-13.00

13.00-13.30

13.30-14.20

14.20-15.10

15.10-16.00

16.00-16.50

Lesuur 1 

Lesuur 2

Pauze

Lesuur 3

Lesuur 4

Lesuur 5

Pauze

Lesuur 6

Lesuur 7

Lesuur 8

Lesuur 9



Duidelijke afspraken
In Magister door u te zien:

• Ongeoorloofd te laat komen→ andere dag om 8.00 uur melden

• Ongeoorloofd afwezig → verloren tijd inhalen

• Lesverwijdering: het ingevulde lesverwijderingsformulier thuis 

ondertekenen

• Te veel aantekeningen voor huiswerk niet af, spullen niet in 

orde: brief naar huis, eventueel gesprek met ouders op school

→ Doel: duidelijkheid geven zodat leerlingen weten waar ze aan

toe zijn, het onderwijsleerproces positief laten verlopen



Begeleiding

INTERN

(leerling)Mentor
Leerlingcoördinator
Counselor
Ondersteuningscoördinator
Verzuimcoördinator

Vertrouwenspersoon

Antipestcoördinator 

Dyslexiecoördinator

orthopedagoge SWV Roosendaal

EXTERN
Leerplichtambtenaar

Jeugdarts

Jeugsprofessional

GGD/GGZ

Wijkagent

Wekelijks IZO (Intern Zorg Overleg)



Magister als 

begeleidingsmiddel

• Cijfers

• Huiswerk

• Aantekeningen en consequenties

• Verwijderingen

• Verzuim / Te laat komen→ actie door: school, ouders, 

leerplichtambtenaar

• Controle

– School

– Thuis

• m@zl-project:Medische Advisering Ziekgemelde

Leerling



Huiswerk

• 1 ½ tot 2 uur per dag: leerlingen beginnen vaak in de les 

al aan de opdrachten

• Juiste plaats en tijd → is ondersteuning thuis 

via mobieltje, tablet, chromebook of computer wel altijd 

nodig? Maak goede afspraken hierover. Werk in een 

rustige omgeving zonder veel prikkels.

• Regelmaat/planning: zie PTA-toetsrooster

• Weekend: evenwicht studie en ontspanning

• Afwisseling in leer- en maakwerk houdt de leerling langer 

bij de les

• Baantje?→ leerlingen moeten volgens de officiële 

schooltijden tot 16.50 uur beschikbaar zijn voor school



Rekenen

• Rekenen: geen wettelijke verplichting 
meer→ geen schoolexamen rekenen

• geen cijfer van de rekentoets op de cijferlijst 

• Rekenen is onderdeel van wiskunde →

Toetsing bij wiskunde 



DIA-TOETSEN  volgsysteem
• Deze TOETSEN zijn vorig schooljaar in leerjaar 2 afgenomen  →

Nulmeting → doel is om bij de start van het huidige schooljaar 

duidelijk te hebben waar leerlingen een mogelijke achterstand 

hebben en waar extra ondersteuning nodig is.

• Voor de kernvakken: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde

• Afname DIA-toetsen dit schooljaar: 15 mei t/m  2 juni

→Doel: bijsturen bij achterstand vakonderdeel

– Indicator bij niveau-bepaling/schoolkeuze



Ik kan het niet alleen.

Wat kunt u doen?

• 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? 



Schoolfeesten/Activiteiten
• U wordt t.z.t. op de hoogte gebracht van schoolactiviteiten die 

voor de leerlingen worden georganiseerd. (sport, cultuur, welzijn)

• Schooldecaan: mevr. Ivens 

→Voor activiteiten die te maken hebben met LOB (= 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding) 

→In het VMBO is het verplicht om een loopbaandossier te hebben. 

→ LOB → wordt afgesloten met een schoolexamen. ( = opdrachten 

die uitgevoerd moeten worden). → via het online programma 

Talenteon (op school en thuis er aan werken)

• Mevr. Ivens: verzorgt ook de informatie over vakkenpakketkeuze 

en studie-eisen zodat in klas 4mavo op een goede manier kan 

worden gestart.



Stage 

Doel:

→Oriëntatie op studie en beroep bij organisatie, bedrijf, 

dienstverlener

→Veel leerlingen houden er een baantje aan over

→ Meer inzicht bij het kiezen van de vervolgopleiding

Tip: probeer al contact te leggen met een stagebedrijf.

2 soorten:

- Bij een “maatschappelijk” bedrijf via organisatie 

“Youth Goals”→ 31 okt. t/m 4 nov.

- Bij een “commercieel” bedrijf → leerling zoekt zelf 

stageadres    → 17 apr. t/m 21 apr.



YOUTH GOALS
Samenwerking NGM – Youth Goals –

(Maatschappelijke) instellingen

Voor alle leerlingen met D&P:

1e groep: september – december

2e groep: januari – april

Doel:

Talentontwikkeling – Organiseren van een activiteit –

Maatschappelijke betrokkenheid

Impact maken 

Traject:

Kickoff bijeenkomst (Cultuurhuis)

4 Workshops

(Maatschappelijke) stage

Skillztraining

Finale

Maakt deel uit van het profieldeel dienstverlening en 

producten.



Social Media

• Belangrijk onderdeel van de maatschappij     

(vooral voor jongeren!)

• Levert een positieve bijdrage aan de 

onderwijskwaliteit →mobieltje TIJDENS DE LES 

IN HET KLUISJE, in bepaalde lessen is het 

mobieltje toegestaan door de vakdocent als 

hulpmiddel 

• Maar:

- Plaats geen “vertrouwelijke info”, let op taalgebruik 

naar elkaar, niemand kleineren of bedreigen

- Houd als ouder/verzorger een oogje in het zeil 



5 Afspraken
• Voor de leerling:

• 1. Ik toon in woord en gedrag respect voor 

iedereen in de school.

• 2. Ik kom op tijd en goed voorbereid in de les 

(spullen, huiswerk, etui, opgeladen chromebook).

• 3. Ik eet en drink (alleen) op de daarvoor 

aangewezen plaatsen.

• 4. Ik houd me aan de binnen de school gemaakte 

afspraken.

• 5. Ik ga zorgvuldig om met eigen en andermans 

spullen en ruim de rommel om me heen op.



Bedankt voor uw aandacht.

Nog een prettige avond!

De presentatie wordt u nog toegezonden per e-mail.



De kleine school, voor grote dromen!


