
WELKOM!

Voorlichtingsavond klas 2 t/m 6   1 juli 2019



Programma
• Hoe overleef ik mijn eerste

maand op het Meander?
• Waar kan ik alles vinden?
• Very Special People
• Vragen



Is het een 
fijne/leuke/goeie 

school?

Wifi Identiteit

Very Special 
People

Cultuurprofiel Dagindeling, pauze, 
lokalen

ICT, iPads, apps, 
Office365

Magister en mail Leermiddelen, 
agenda

Boeken Mentor Activiteiten en 
reizen

Ondersteuning Waar staat alle 
info?

Schoolkosten



Meander-account
• wifi
• inloggen laptops
• mailadres
• toegang groeps.info
• gratis Office365

• rooster
• huiswerk en weekplanner
• cijfers en absenties
• berichten van school
• lesmateriaal (ELO)

Brief voor zomervakantie



Een fijne/leuke/goeie 
school?
Dit vinden leerlingen:



Een fijne/leuke/goeie 
school?



Een fijne/leuke/goeie
school?



Identiteit



Cultuur en podium



Waar staat alle info?
www.meandercollege.nl

http://www.meandercollege.nl/


Waar staat alle info?
www.meandercollege.nl

http://www.meandercollege.nl/


teamleiders M-H-V

rector

mw. R. Baars
teamleider mavo

examensecretaris

JE MENTOR

leerlingcoördinator

decanen M-H-V

conciërges

teamleider havo teamleider vwo
dhr. G. Kuper dhr. R. Doornekamp dhr. J. Huurman

dhr. J. Odinot

facilitair beheer
examensecretaris
dhr. D. Schregardus

dhr. J. van Vilsteren

dhr. G.J. van 
Barneveld

conciërge

mw. L. Meekers Mw. F. Brons

decaan mavo
decaan havo decaan vwo

Dhr. H. van Harsevoord



Eerste aanspreekpunt leerlingen & ouders/verzorgers

Directe begeleider van de klas, bewaakt het groepsproces

Let op je welzijn, studieresultaten/studiehouding 
samen met ouders/verzorgers

Bemiddelaar en gesprekspartner

Ouders/verzorgers kunnen mentor inschakelen 
bij voorvallen als ziekte, stress, overlijden, scheiding, pesten

Mentor



Zorgcoördinator

Remedial teacher
taal- (dyslexie), reken- (dyscalculie) of andere leerproblemen.

Orthopedagoog
Diagnostiseert en denkt mee over een passend traject

Schoolcoach
Begeleidt leerlingen met een extra onderwijsbehoefte.

Ondersteuningsteam

huiswerkbegeleiding – bijles – leren leren –
examentraining



ICT, iPad 
Device náást boeken

Advies: een recent model iPad, iPad Air of iPad Pro
met minimaal 32 GB opslag.
Windows laptop of MacBook is ook goed.

Korting!  meander.xando.nl (zonder www).

https://landstedevo.magister.net/#/inloggen


1e 08.15 – 9.05
2e 09.05 – 9.55

Pauze  09.55 - 10.15 

3e 10.15 - 11.05
4e 11.05 – 11.55

Pauze  11.55 – 12.20

5e 12.20 - 13.10
6e 13.10 –14.00

Pauze  14.00 – 14.15

7e 14.15 – 15.05
8e 15.05 – 15.55
9e 15.55 – 16.45

Lestijden



Jaaroverzicht



Activiteiten, excursies
Culturele activiteiten:
voorstellingen, 
podiumdagen,
schrijversbezoek, 
festival enz.

Vakexcursies: 
Amsterdam, 
Nijmegen, 
Schiermonnikoog enz.

Buitenlandreizen:
Praag, Barcelona, 
Skireis, expeditiereis



Boeken, leermiddelen



Schoolkosten
Post Bedrag 

Culturele activiteiten / CJP-pas € 25,00 

Gebruik kluisjes € 15,00 

Projecten / sportdagen € 10,00 

Bezinningsmateriaal, 

uitvoering Kerst- en Paasviering 

€ 7,50 

Verbruiksmateriaal / drukwerk € 5,00 

Bibliotheekgebruik € 5,00 

Leerlingenraad & 
leerlingenvereniging 

€ 5,00 

Solidariteitsfonds € 2,50 

 


		Post

		Bedrag



		Culturele activiteiten / CJP-pas

		€ 25,00



		Gebruik kluisjes

		€ 15,00



		Projecten / sportdagen

		€ 10,00



		Bezinningsmateriaal,

uitvoering Kerst- en Paasviering

		€ 7,50



		Verbruiksmateriaal / drukwerk

		€ 5,00



		Bibliotheekgebruik

		€ 5,00



		Leerlingenraad & leerlingenvereniging

		€ 5,00



		Solidariteitsfonds

		€ 2,50









Introductie

• Klas 2: outdoor challenge bij de Agnietenplas
• Klas 3: Bowlen en Zo
• A4: outdoor challenge bij de Whythmenerplas
• H4: geen introductiekamp, gaan op excursie naar Ardennen
• M4: geen introductie, gaan op excursie naar Barcelona
• H5: geen introductie, gaat op excursie naar Praag
• A5: voorbereidingen Expeditiereis en Oxford voor 2020-2021

Voor vakantie: brief over start nieuwe schooljaar.
Verstuurde brieven op https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/brieven-en-mededelingen/

Rooster vrijdagmiddag 23 augustus op website

di 27 aug rooster halen/kennismaken mentor, behalve klas 5, 6
woe 28 aug start lessen M4, H4, klas 5, 6; introprogramma overige

https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/brieven-en-mededelingen/
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