Op donderdag 1 december hosten wij een informatieavond voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen. Dit is een avond gevuld met interessante workshops om een goed beeld te krijgen van onze
school; Lyceum Sancta Maria.
De avond start met een plenaire kennismaking met Claasje Quadekker, rector-bestuurder, leerlingen, Laura Archidona en Annemarie Alberts, onderbouw-teamleiders. Aansluitend zijn er twee
rondes met acht workshops waaruit u kan kiezen.
Wij zijn bijzonder blij met de grote belangstelling, maar dat vraagt ook een goede organisatie. Daarom vragen wij u om vooraf een keuze te maken uit het aanbod van beide rondes, zodat wij rekening
kunnen houden met de groepsgrootte. Indien u samen met uw partner komt, dient u dit formulier
beiden in te vullen.
Wij kijken ernaar uit om u donderdag 1 december te ontmoeten!
Programma
19:15 Inloop & kopje koffie of thee
19:30 Kennismaking in de aula
19:45 Start workshop – ronde 1
20:10 Start workshop – ronde 2
20:40 Afsluiting in de onderbouwkantine

Workshops
De eerste drie workshops gaan over de verschillende onderwijsniveaus op Lyceum Sancta Maria.
Collega’s uit de havo, atheneum en gymnasiumteams nemen u mee in het onderwijs, de activiteiten en bijzonderheden binnen de verschillende onderwijsteams. U kunt denken aan de havo/vwo
brugklas, de mogelijkheid tot het kiezen van een sportprofiel in de havo bovenbouw, het vak Quest
dat in het speciaal de vwo-leerlingen wetenschapsvaardigheden aanleert en onderzoekend leren
stimuleert, de mogelijkheid om Cambridge Engels en Delf Frans te volgen en de excursies en (inter)
nationale studiereizen en uitwisselingen in het kader van UNESCO.
•

Havo op Sancta

•

Atheneum op Sancta

•

Gymnasium op Sancta

•

Dit is Sancta!
Tijdens deze workshop vertellen Sybo Mocking, conrector onderwijs, en Petra Niessen, Unesco-coördinator, dat wat onze school Sancta maakt! Na afloop heeft u ongetwijfeld een beter
beeld bij ons handelsmerk; Sancta leidt op voor meer dan een diploma! Het Unesco DNA is sterk
in ons onderwijs verweven en biedt onze leerlingen kennis en vaardigheden om met een goed
moreel kompas als wereldburger deel te nemen aan de toekomst van morgen.

•

Kunst en Cultuur - actieve workshop “Kijk, je ziet niet wat je ziet”
Nieuwsgierig, durf te onderzoeken, kom kennis maken met Kunst & Cultuur op Sancta Maria! Op
school is veel aandacht voor kunst en cultuur en bestaat de keuze om te kiezen voor theater en
Art & Design als profielvak.

•

De overstap naar het VO
Een overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is gewoon spannend. Een groter schoolgebouw, nieuwe klasgenoten, nieuwe vakken en voor elke les een andere docent. De
teamleiders van de onderbouw informeren over deze overstap en op welk manier wij zorgdragen om deze stap zo soepel mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld bewust gekozen voor een
kleinschalige setting voor onze onderbouwleerlingen, door hen een eigen kantine, ingang en
schoolplein te geven. Daarnaast is er veel aandacht voor het wenproces, wordt huis- en leerwerk
opgebouwd en bieden wij extra begeleiding en maatwerk waar mogelijk.

•

Meet de (junior)mentor!
Tijdens deze workshop maakt u kennis met twee van onze brugklasmentoren en enkele junior-mentoren. Een fijne workshop als u meer wilt weten over de begeleiding van uw kind in de
brugklas. Naast persoonlijke aandacht, het monitoren van de voortgang en coaching besteedt
een mentor veel tijd aan groepsvorming, het aanleren van studievaardigheden en executieve
functies. Daarnaast zijn er talrijke activiteiten die helpen om klasgenoten snel te leren kennen,
vrienden te maken en van het brugklasjaar een feestje maken. De mentor krijgt hierbij hulp van
twee junior-mentoren, leerlingen uit de 4e klas, die onze helpen om onze nieuwe leerlingen zich
snel thuis te laten voelen.

•

Dyslexie en leerlingondersteuning +
Tijdens deze workshop krijgt u van onze ondersteuningscoördinator en dyslexiebegeleider
informatie over de ondersteuning die wij vanuit Sancta Maria bieden aan leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben tijdens hun schoolcarrière, denk bijvoorbeeld aan dyslexie of hoogbegaafdheid. Daarnaast bieden wij vanuit onze trajectvoorziening aanvullende ondersteuning
aan leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied uitdagingen ervaren of met een specifieke
ondersteuningsbehoefte bij ons op school starten.

U kunt tijdens de 1e en 2e ronde een van de bovenstaande workshops kiezen. Geef uw keuze door
via dit keuzeformulier. Mocht de workshop van uw keuze vol zitten en heeft u hier een vraag over?
Tijdens het afsluitende onderdeel in de onderbouwkantine krijgt u nog kort de mogelijkheid om
vragen te stellen aan de collega’s van de workshops.
Vriendelijke groet,
Team Sancta

