
Welkom ouder(s)/verzorger(s) MHA! 



Voorlichtingsavond 
mavo/havo/atheneum 

Klas: 2
Mentoren: Jouw Naam en Andere Mentor-Naam
Contact: jouwmail@meandercollege.nl en mail2@meandercollege.nl

Even voorstellen…

mailto:jouwmail@meandercollege.nl
mailto:iverwoert@meandercollege.nl


• eerste aanspreekpunt leerling + ouders/verzorgers

• monitort hetzelfde als u (pedagogische driehoek):

- persoonlijk functioneren
- studiehouding 
- resultaten

• begeleider van de klas

• bemiddelt en komt in actie bij hapering studievoortgang, 
problemen in achtergrondsituatie, 
stagnerend groepsproces.

Vakdocent          Leerlingcoördinator Decaan Teamleider   

De mentor



Leren



Informatiekanalen
• Magister cijfers, huiswerk, aanwezigheid (permanent)

• huiswerk vrijdagmiddag in Magister

• officiële informatie aan uw kind via Magisterberichten

• jaarplanner op website
https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/

• mentorspreekavond op uitnodiging
Woensdag 25 november (18:00 -21:30) uur in de aula

• docentenspreekuur op 9 december en 2 maart
tussendoor kunt u de vakdocent ook mailen: 
https://www.meandercollege.nl/contact/e-mailadressen/

• tussentijds contact bij bijzonderheden via de mentor

https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/
https://www.meandercollege.nl/contact/e-mailadressen/


Hoe kan ik meedenken/-plannen 
met mijn kind?

• Kijk mee in Magister.

• Houd cijfers in de gaten, let op overgangsnormen. 

• Halfjaarlijks toetsrooster op website.
https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/toetsrooster/

• Denk aan basisroutines (slapen, eten,
bewegen). Wees alert op: 

- social mediagebruik
- gamen 
- feestjes

https://www.meandercollege.nl/leerlingen-en-ouders/toetsrooster/


- iPad is ter ondersteuning in de lessen 
 geen vervanging van de boeken. 

- zaken opschrijven is ook belangrijk bij het leren 
(onthouden) en structuur aanbrengen (in je hersenen). 

- Office installeren (met emailadres van school).

- Magister 6 installeren.

- ondersteuning bieden in inrichting iPad 

iPad



Extra begeleiding
• incidenteel bijspijkeren door vakdocent, bv. na ziekte

• Ondersteuningsteam: zorgcoördinatoren Nienke Goedhart en Mirjam Borghuis
via mentor en signaalbrief
http://www.meandercollege.nl/begeleiding/specifieke-zorgbehoefte/

• Lyceo (externe partij)
*huiswerkbegeleiding *bijles voor bepaald vak *examentraining
http://www.meandercollege.nl/begeleiding/huiswerkbegeleiding/

http://www.meandercollege.nl/begeleiding/specifieke-zorgbehoefte/
http://www.meandercollege.nl/begeleiding/huiswerkbegeleiding/


corona, verkoudheid, lesuitval, 
• actuele informatie altijd per brief (‘corona update’) 

terugkijken op https://www.meandercollege.nl/infopagina-aangepaste-werkwijze-ivm-
coronavirus/

• stipuur: t/m klas 3, huiswerk en boek (Teams)

• luchtwegklachten, verkoudheid, benauwd/moeite met ademhalen: thuisblijven en testen 

• gezinslid koorts (>38º) of klachten: kind blijft thuis

• zoon of dochter thuis met klachten: Teams (verbinding via maatje)

• na negatieve test: terug naar school (ook bij milde klachten)

• chronische verkoudheid: na negatieve test terug naar school

Presentator
Presentatienotities
Teams: met maatje, voor de klas (stipper die Teams verbinding legt), in ontwikkeling (Teams en live).  

https://www.meandercollege.nl/infopagina-aangepaste-werkwijze-ivm-coronavirus/


Korte punten/mededelingen
• beschikbaar zijn van leerling voor school: 8.00 – 16.30 uur
• niveautesten: JIJ (twee keer in klas 1, en eind klas 2 en 3) 
• ondersteuningsteam: samenwerking deskundigen binnen en buiten school
• 1 keer per maand: spreekuur leerplichtambtenaar op het Meander
• toetsuren: twee per week 

Geen toets? -> lezen in zelf meegebracht boek/huiswerk maken
• op website: jaarplanner met activiteiten
• bijzonder verlof: formulier van schoolsite downloaden en persoonlijk 

door uw kind aan dhr. Jaap Huurman laten geven
• https://www.meandercollege.nl/media/18269/verlofkaart.pdf

https://www.meandercollege.nl/media/18269/verlofkaart.pdf
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