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De ouder(s)/verzorger(s) 
van de leerlingen klas M3b 
 
 
Roosendaal, 10 januari 2023 
 
 
Onderwerp:      mentor M3b 

 

Geachte ouder, verzorger, 

Zoals u weet is mevrouw Luijks inmiddels niet meer werkzaam bij ons op school. Zij was naast de docente 
Nederlands ook de mentor van uw zoon of dochter. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is 
voor het welzijn, welbevinden, resultaat en oriëntatie op de toekomst van uw kind. Deze taken horen bij 
het mentoraat. De afgelopen weken heeft de heer Nouws de processen zo goed als mogelijk proberen over 
te nemen. Bij onze zoektocht om een andere mentor voor uw kind te vinden hebben we besloten om niet 
één mentor voor M3b aan te stellen voor alle taken die bij het mentoraat horen. Uw kind krijgt daarom 
twee collega’s die uw zoon of dochter de rest van dit schooljaar zullen begeleiden.  

Alle leerlingen krijgen als hoofdmentor mevrouw Van den Broek. Zij heeft alle leerlingen in haar les ckv 
zitten en kent uw zoon of dochter dus al. Zij zal zich focussen op de zaken die voor alle leerlingen gelden en 
die besproken kunnen worden in het mentorlesuur. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met de algemene 
voortgang op de loopbaanoriëntatie (LOB) in samenspraak met de decaan. 

Iedere leerling krijgt daarnaast ook nog een individuele basismentor. Dit zijn onze collega’s de heren Van 
Arendonk, Tirions, Van Osta en Benali of mevrouw Amar-Aissa of mevrouw Postelmans. De basismentor is 
het eerste aanspreekpunt in de dagelijkse begeleiding. Samen met mevrouw Van den Broek heeft de 
basismentor overleg over zaken die spelen en adviezen die gegeven moeten worden aan uw zoon of 
dochter. 

De heer Nouws heeft daarnaast nog de zorg voor leerlingen die gebruik maken van de extra 
ondersteuningsfaciliteiten vanuit het ondersteuningsteam. 

Hierbij hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

 
 
M. Mathon 
manager onderwijs  
 


