
De volgende punten komen beknopt aan bod:

► Mentoraat

► Juniormentoren

► Eerste indruk van de klas

► PTO, Rapporten en cijfers

► Huiswerk- en 

studiebegeleiding

► Boek in je tas

► Cito-0 toets

► Schoolvragenlijst

► Activiteitendagen

► (Social) Mediawijsheid

► (Digitale) communicatie

► NPO

► Oudervereniging

► Vragen…



Mentoraat

• Bereikbaar via mailadres. 

Leerlingen bereiken mentor 

ook via Outlook, teams of 

gewoon in de klas natuurlijk.

Waarvoor ben ik?

• Leerlingen zich goed 

laten voelen op school

• Vraagbaak voor leerlingen

• Leren leren

• Motiveren, stimuleren en 

coachen

• Eerste lijn voor ouders en 

docenten



Juniormentoren (A4)

• Aanspreekpunt binnen school

• Aanwezig bij activiteiten (activiteitendagen, 

sportdag, Sinterklaas, 1e klas feest etc.)



Eerste indrukken van de 

leerlingen, ouders en de mentor





PTO

Programma Toetsing Onderbouw

• Alle toetsen in één overzicht

• Drie periodes in één in Magister

• Weging: alle onderdelen maken 100%

• Alle PTO’s staan op de website



Rapporten en cijfers

Rapporten 

• 3x per jaar (digitaal)

• Cijferrapporten: nov-mrt-juli

• Naast toetscijfers per 

rapportperiode ook feedback 

via leerlingbespreking.nl

➢Inhaaluur
➢Huiswerkuur

Cijfers

• Zelf volgen op Magister

• PTO (Programma van 

Toetsing Onderbouw) -

elke toets krijgt een 

percentage en alles bij 

elkaar = 100% 







Huiswerk- en studiebegeleiding

• Huiswerk maken (1 à 1,5 u per dag)

• Huiswerk in Magister 

• Studiebegeleiding: Het Studielokaal (intern)

• Tutors (intern)

• Huiswerkinstituten (extern)





Boek in je tas

• Altijd een leesboek in je 

kluis

• Bijv. voor waarneemuren, 

na toetsen en Cito-0



Cito-0 toets

• 3-7 oktober

• Leerlingen ontvangen zelf ook 

de info

Nulmeting:

• Nederlands (taalverzorging, 

leesvaardigheid, woordenschat)

• Engels (leesvaardigheid, 
woordenschat)

• Rekenen

• Niet bepalend voor de overgang

• Op basis van de resultaten 

wel/geen extra ondersteuning 

(SOM)
• Ouders worden geïnformeerd over 

de uitslag (als nodig of gewenst)



Schoolvragenlijst

• In oktober

• Hoe voelt de leerling zich op school? Verhoudingen 

leerlingen en leerling-docent? Zelfbeoordeling?

• Uitslag wordt indien nodig door de mentor met betreffende leerling besproken 

(uitslag niet naar de ouders)

► Sova-training (Sterk in je schoenen)

► Faalangstreductietraining (LEF)



(Social) Mediawijsheid

• Online training tijdens mentorlessen/informatiekunde

• Leerlingen bewust maken van en leren omgaan met de 

invloeden van media, voornamelijk sociale media 

(Whatsapp/TikTok/Instagram, etc.)

• En wat kunnen ouders doen? Tips?



(Digitale) communicatie

• Als leerlingen vragen/opmerkingen hebben voor de docent of mentor 
-> persoonlijk op school. Zo kunnen we elkaar in de ogen aankijken 
en situaties direct samen oplossen.

• Als leerling thuis zit met een brandende vraag -> communicatie via 
Outlook-mail. Leerlingen downloaden Outlook-app (én 
Authenticator).

• Magister is er voor agenda, resultaten en opdrachten.

• Leerlingen leren tijdens mentorlessen en informatiekunde werken 
met de Office365-omgeving (Outlook, Teams, Onedrive, Word-online, 
etc.)



NPO Sancta Maria 2e semester: vooral vakinhoudelijk, eventueel sociaal

https://www.sanctamaria.nl/assets/Uploads/NPOplan-folder-D3.pdf


Oudervereniging
• Ondersteunt school bij schoolactiviteiten

• Betrekt ouders bij reilen en zeilen van de school

• Organisatie Oudercafé voor ouders onderbouw rondom actueel thema

• 3 leden van de OV zijn lid van de Medezeggenschapsraad

• Binnenkort mail met toelichting Oudervereniging

• Vragen? Mail ov@sanctamaria.nl



En dan 
nog…

Ziek:

• Bel de school of meld dit via magister

• Dokter- of tandartsafspraak: geef een briefje 
mee

• Verlofdag(en) aanvragen: formulier invullen (te 
vinden onder ‘mijn Sancta’) en afgeven bij de 
verzuimcoördinator of scannen en mailen naar: 
info@sanctamaria.nl

Soms duurt de dag iets langer:

• Verwijderd uit de les? Diezelfde dag een lesuur 
strafcorvee na schooltijd.

• Te laat? De leerling meldt zich de volgende dag 
om 8 uur.

Ophalen/brengen met de auto

• Bij voorkeur niet ☺

• Niet omkeren maar doorrijden en dan via de 
van Hogendorpstraat weer naar de Wagenweg

mailto:info@sanctamaria.nl


Vragen?

Feedback is ook welkom!


