
Welkom
Ouderavond klas 2

Welkom op de 
ouderavond van klas 2

14 september 2022



Ouderavond A/G2..

Agenda:

- Kennismaking met elkaar

- Bereikbaarheid van de mentor

- Samenwerking mentor & ouders

- Rol van de school en de mentor

- Informatie leerjaar 2

- Informatie schoolbreed

- Vragen?



Kennismaking 
met elkaar

Even een 
rondje         



Mentor
Wat kunnen jullie van mij verwachten?

1. Waken over het sociaal welbevinden 
(m.a.w. er op letten of het goed met ze gaat)

2. De schoolprestaties in de gaten houden 
(maar zij moeten het dit jaar gaan doen!)

3. Waken over het groepsproces
(zij moeten het met elkaar doen!)



OPEN LEERHOUDING
INTERESSE, NIEUWSGIERIGHEID

CONCENTRATIE
DOORZETTEN, VOLHOUDEN

ZELFSTANDIGHEID
PLANNEN

BETROKKENHEID
INVOELEN, MEELEVEN

DISCLIPLINE
SPULLEN OP ORDE, DOE JE WERK

KEUZE MAKEN
VAKKENPAKKET, BEROEPEN?COMMUNICEREN

MET DOCENTEN EN OUDERS

Uw Kind – we vragen nogal wat van ze

Dat eisen we van ze

Dat trainen ze

Dat leren we ze

Daar helpen we ze mee

Dat kan soms zo moeilijk zijn

Dat maakt ons trots

Dat komt ooit eens goed



We moeten ze soms even wat helpen;

samenwerking mentor & ouders
ONZEKERHEID

WIE BEN IK?

ONZEKERHEID
KAN IK HET ALLEMAAL WEL? ONZEKERHEID

LAAT ME MAAR EVEN MET RUST

WE GAAN JE HELPEN
JE MAG ONTDEKKEN WIE JE BENT, 

WAT JE WILT EN WAT JE KUNT

OUDERS SCHOOL



1. Mentor is het EERSTE aanspreekpunt
2. Docent is het aanspreekpunt bij vakspecifieke zaken
3. Overstijgend: TL  Laura Archidona
4. Ondersteuningsteam
5. Vertrouwenspersoon
6. Antipest-coördinator
7. Veiligheidscoördinator

Rol van de school en de mentor

Communicatie en contact:

•Leerlingbespreking(.nl): 2 x per jaar (week 50 en week 11)

•Ouderavonden: 10-minutengesprekken (week 51 en week 12)

•Rapport: aan het einde van het schooljaar

•Gesprekken met de mentor op afspraak



Verschil klas 1 en 2
• Meer zelfstandigheid

• Zelf problemen oplossen

• Werktempo

• Langere termijnplanning

• Begeleiding van uw eigen kind:

een uitdaging voor ouders! 

Hetzelfde→Boek-in-tas: lezen in waarneemuur

Informatie leerjaar 2



Huiswerk

• Huiswerk: meer dan 1e klas

• Magister: huiswerk staat in Magister

• Toetsen staan in PTO

• Bij ziekte: huiswerk staat in magister, 

leerlingen zorgen zélf voor overnemen 

aantekeningen en inhalen van de stof.

Huiswerkuur + inhaaluur toetsen (iedere 

leerling tot 16:30 u beschikbaar voor school)

→Géén gepland bezoek dokter/ortho

etc.tijdens toetsen



Voorbeeld schooljaar 21-22;
22-23 komt nog op website



Voorbeeld: PTO ……
Voorbeeld eigen vak invoegen



De Sancta 8: 
schoolregels onder de 
aandacht!

Informatie schoolbreed



45 minuten, 7e of 8e uur
maatwerk: naar leerbehoefte
verplichtend karakter
‘ontslag’ na behalen doelen



Ga voor informatie en aanmelding naar
www.hetstudielokaal.nl

http://www.hetstudielokaal.nl/


VRAGEN


