
Welkom ouder(s)/verzorger(s) klas 2 



Inhoud

• Even voorstellen

• Rol van de mentor

• Onderwijsroute na klas 2

• Pedagogische driehoek

• Ondersteuning thuis

• iPad/laptop

• Informatiekanalen

• Extra begeleiding

• NPO

• Maatschappelijke stage

• Losse punten/mededelingen



• 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



De onderwijsroute na klas 2



Mogelijkheden na het examen:

MBO Landstede

Deltion

Zone College

Cibap

Menso Alting

HAVO Meander College



Interesse voor schoolvakken
Waar ben ik goed in en wat vind ik leuk?

Interesse voor een beroep
Wat heb ik nodig voor mijn vervolgstudie?

Welk profiel wil ik volgen op de Havo

Werkhouding 

- Concentratie 

- Taakgerichtheid

- Inzet

Keuze vakkenpakket hangt af van







Leren



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/


- Het device 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 installeren.

iPad / laptop



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
donderdag 1 december (18:00 -21:30) uur in de aula

• docentenspreekuur op 7 december en 16 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/


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/


Nationaal Programma Onderwijs

In het kader van het NPO heeft de school middelen ter beschikking om 
eventuele achterstanden aan te pakken.

De middelen zetten wij in op drie verschillende terreinen:
• Cognitief: bijlessen
• Regulatief: StudieBoost
• Sociaal-emotioneel: inzet zorgteam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleider dhr. 
Hamberg.



Maatschappelijke Stage  (MaS)

‘Een maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij jongeren door   
vrijwilligersactiviteiten verantwoordelijkheid leren dragen voor maatschappelijke belangen.’

Een onbetaalde, zinvolle bijdrage leveren aan onze samenleving.

Doelen: 

Positief effect op de persoonlijke ontwikkeling (o.a. sociale vaardigheden en zelfstandigheid). 

Het leren verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. 



Hoeveel uur MaS-stage lopen?

M2/ MH2: 15 uur 

M3/ MH3: 15 uur

H3/ A3: 15 uur

H4/ A4: 15 uur

In totaal loopt iedere leerling minimaal 30 uur maatschappelijke stage.



In eigen tijd

MOD- dagen: 27 sep., 24 nov., 11 jan., 
24 febr., 7 apr.

CAO-VO dagen: 2 nov., 23 dec.

Info over lesvrije dagen: zie www. meandercollege.nl

Vóór 10 april: stage is helemaal afgerond.

Wanneer stage lopen?

Tijdspad:
Per direct: de leerling gaat op zoek naar een stageplek. 
Vóór 12 december: stagecontract is ingeleverd.
Tussen nu en april 2023: minimaal 15 uur stage lopen.

Alle informatie over de MaS staat op de studiewijzer ‘MaS’ in magister!
Coördinator: Mvandekamp@meandercollege.nl of  06-18554307

mailto:Mvandekamp@meandercollege.nl


Losse 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) 

• één 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. Barneveld laten geven

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

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

