Informatie ouders klas 1
september 2020
De start is gemaakt. De eerste weken zijn de belangrijkste weken in jaar 1. Voor ouders en leerlingen
een enorme overgang. Een nieuwe klas in een nieuw groot gebouw, weer tot de jongste groep
behoren. Iedere 50 minuten een bel. Verschillende docenten. Om goed te kunnen leren moet een
kind zich prettig en veilig voelen. Daarom dat wij in de eerste regel al benoemen dat de eerste weken
de belangrijkste weken zijn. Als de start goed is, dan volgt de rest vaak vanzelf.
We hopen dat u en uw kind op een fijne starttijd terugkijken. Wanneer u zich ergens zorgen om
maakt, kunt u dit kenbaar maken bij de mentor (zie info hieronder en de bijlage: introductie van de
mentor).

Informatie
Via de website kunt u de volgende informatie vinden:
- Schoolgids
- Jaarplanning
- Ouderportaal
- Overgangsnormering

De mentor
De mentor is dé contactpersoon voor de ouders met school.
Hij/zij volgt de resultaten en het welbevinden van uw zoon/dochter. Ons advies is om contact met
de mentor op te nemen wanneer u zich over deze zaken ongerust maakt. Wacht niet te lang!
De mentor verzorgt de mentorles.
De invulling mentorles:
 LOB-lessen en studievaardigheden
 groepsvorming
De mentor onderhoudt contact met uw zoon/dochter. Dit gebeurt tijdens: de mentorles, de vakles
en middels individuele gesprekken.
De mentor bespreekt de vorderingen van uw zoon/dochter met de vakdocenten middels
leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen. Natuurlijk kunt u altijd contact met de mentor
opnemen over de vorderingen van uw zoon/dochter. Ook de vakdocenten zijn rechtstreeks via de
mail beschikbaar.
De leerlingcoördinator
De leerlingcoördinator is voor u de contactpersoon voor ziekmeldingen. Dit doet u telefonisch. De
leerlingcoördinator is bereikbaar via telefoonnummer: 0487- 512403. Het aanvragen van verlof doet
u bij haar middels inleveren van het ‘gele briefje’. De gele briefjes zijn bij de leerlingcoördinator aan
de balie te verkrijgen. Laat uw zoon/dochter er gerust een aantal meenemen.
Graag ortho-afspraken zoveel mogelijk spreiden over de week. Liever natuurlijk na schooltijd
afspreken.
Leerlingen melden zich hier als ze ziek worden gedurende de lesdag. De leerlingcoördinator bepaalt,
na contact met het thuisfront, of leerling naar huis kan/mag.
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties moet schriftelijk (brief) bij de leerlingcoördinator worden
ingediend. De leerlingcoördinator houdt de administratie bij omtrent het schoolverzuim van alle
leerlingen.
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De leerlingcoördinator rapporteert schoolverzuim aan de mentor en aan de afdelingsleider.
Mentoren en schoolleiding handelen conform het verzuimprotocol. Dit protocol is in te zien via de
website (homepage, linkerzijde onder kopje ‘Ouders’).
Leerlingen die uit de les zijn verwijderd, moeten zich bij de leerlingcoördinator melden. De leerling
krijgt een formulier mee waarop de docent kort en bondig de reden van de verwijdering vermeldt.
Na de les gaat de leerling met de betreffende docent in gesprek. Natuurlijk proberen we een
lesverwijdering te voorkomen, daarom werken we volgens de zogenaamde escalatieladder.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert de zorg/ondersteuning op school.
Het SOP (schoolondersteuningsprofiel) staat op de website, onder het kopje ‘ouders’ links in
beeld. Hier is ook meer informatie over dyslexie te vinden.
De afdelingsleider
De afdelingsleider is er voor de dagelijkse leiding op de afdeling en draagt er zorg voor dat de
docenten goed les kunnen geven en de leerlingen les kunnen krijgen.
Decaan
De decaan begeleidt het keuzeproces voor uw zoon/dochter. De decaan heeft contact met de
vervolgopleidingen en weet daardoor welke keuzes er mogelijk zijn. Samen met de decaan kan een
beroepskeuze test gedaan worden.
Belangrijke momenten
De mentor heeft samen met uw zoon/dochter belangrijke momenten besproken en laten noteren in
hun agenda.

We willen graag benadrukken dat we de driehoek in de samenwerking zoeken. De leerling, de school
en de ouders/verzorgers. Wij nodigen u daartoe van harte uit.
Van onze kant kunt u verwachten dat we ons optimaal inzetten om het schooljaar succesvol voor uw
zoon/dochter af te kunnen sluiten. Als hij/zij dat ook doet, dan moet het lukken.
Een fijn en succesvol schooljaar toegewenst.

Mentoren klas 1 en afdelingsleiders Willem Dijkstra, Marije Jol, Jacob Gommers
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