Zwolle, 3 september 2020

Aan:

Ouders en verzorgers van leerlingen uit mavo 2 en mavo/havo 2

Betreft: Voorlichtingsavond 23 september

Beste ouder/verzorger,
Hierbij nodigen wij u uit voor een voorlichtingsavond op woensdag 23 september.
Vanwege het coronavirus kunnen wij de informatieavonden niet organiseren zoals wij gewend zijn te
doen. Persoonlijke aandacht vinden wij op het Meander College erg belangrijk. Wij hechten ook aan
een goede afstemming tussen thuis en school. In aangepaste vorm willen wij daarom wel een
kennismaking met de mentor organiseren.
Elke klas wordt in twee delen gesplitst (zie schema onderaan) en u volgt een presentatie van de
mentor over de gang van zaken komend schooljaar.
Tevens is er de mogelijkheid om andere ouders/verzorgers te ontmoeten en vragen te stellen.
Voor alle duidelijkheid: deze avond is niet bedoeld voor leerlingen.
Helaas kunnen wij maar één ouder/verzorger van elke leerling ontvangen.
De algemene informatie wordt niet centraal gepresenteerd. Belangrijke informatie over het schooljaar
vindt u daarom in deze brief. Dit gaat over de maatschappelijke stage en loopbaanoriëntatie
-begeleiding (LOB). Mochten er hierover nog vragen zijn, dan kunnen ouders na de ontmoeting met de
mentor terecht bij de teamleider.
Voor deze ouderavond dient men zich vooraf in te schrijven:
Surf naar meandercollege.nl, klik op 'ouders en leerlingen' en kies daar voor de optie 'Inschrijven
informatieavond'. Vul alle velden in en verstuur de inschrijving.
Aanmelden kan uiterlijk tot dinsdag 22 september 11.00 uur.
Schema ouder en mentor:
Tijd
19:30 – 20:15
20:30 – 21:15

Klas
M21 / 1
M21 / 2

Lokaal
O22
O22

Mentor
Suzan Jongeneel
Suzan Jongeneel

Indeling achternaam ouders:
Aalbers t/m Kloekke
Kraeima t/m Westerink

19:30 – 20:15
20:30 – 21:15

MH21 / 1
MH21 / 2

O23
O23

Bea Dekker
Bea Dekker

Abdoel t/m Kampman
Kramer t/m Van der Zwaan

19:30 – 20:15
20:30 – 21:15

MH22 / 1
MH22 / 2

O25
O25

Bert Lokate
Bert Lokate

Al-Abbudi t/m Van der Most
Olijve t/m Wielink

LOB
In dit schooljaar gaan we een start maken met LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding). Een proces
waar we de komende drie schooljaren mee bezig zullen zijn. Dit proces helpt je bij het maken van een
goede keuze voor een vervolgopleiding. Is dit een MBO-studie of ga je toch havo doen? Samen met je
ouder(s)/verzorger(s), je mentor en de decaan gaan we hier proberen antwoord op te krijgen.
Dit jaar zullen we dat doen aan de hand van twee opdrachten. Deze opdrachten zijn:
Beroepen Stage: leerlingen gaan aan het einde van het schooljaar (in juni) één dag stage lopen bij een
beroep dat ze interessant lijkt en waar ze meer over willen weten. De indrukken van deze dag
verwerken ze de volgende dag in een opdracht die ingeleverd moet worden.
Invullen van het Paspoort voor succes: dit is een document dat we in klas 2, 3 en 4 zullen invullen. Elk
jaar gaan we hem verder uitbreiden. Dit document neem je straks mee als je een intakegesprek hebt
bij je vervolgstudie op het MBO. Hierin laat je zien wie je bent, hoe je erachter bent gekomen welke
opleiding bij je past en welke hulp je nodig hebt om ook die opleiding tot een goed einde te brengen.
Leerlingen uit mavo 2 zullen dit jaar een vakkenpakket gaan kiezen. Hiervoor moet je voor jezelf een
paar vragen beantwoorden:
 wat zijn mijn sterke vakken?
 welke vakken vind ik moeilijk?
 welke vakken heb ik nodig voor mijn vervolgstudie?
Hierover ontvangt u ter zijner tijd meer informatie en er zullen ook momenten komen waarop u hier
vragen over kunt stellen aan de decaan, de heer Barneveld.
Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben dan kunt u deze stellen via de mail
gbarneveld@meandercollege.nl
Info maatschappelijke stage
In klas 2 en 3 van de mavo en mavo/havo doen leerlingen van het Meander College een
maatschappelijke stage. Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school,
waarbij leerlingen vanuit school door vrijwilligersactiviteiten kennismaken met het dragen van
verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Zowel in leerjaar 2 als 3 besteden leerlingen
hier een vastgesteld aantal uren aan.
Wij zoeken naar mogelijkheden om de maatschappelijke stage deels binnen de eigen school vorm te
geven, omdat wij bij verenigingen of instellingen momenteel niet terecht kunnen.
De maatschappelijke stage wordt daarom vooralsnog uitgesteld. Wanneer de omstandigheden
gedurende dit schooljaar veranderen, zullen wij kijken of en in welke vorm de maatschappelijke stage
alsnog doorgang kan vinden.
Graag tot 23 september!
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u een mailtje sturen naar:
administratie@meandercollege.nl
Leerlingen kunnen met hun vragen terecht bij hun mentor.
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van mavo 2 en mavo/havo 2,
dhr. G.J. (Gert Jan) Barneveld, leerlingcoördinator en decaan mavo
dhr. H. (Harrold) Hamberg, teamleider mavo

