
Welkom ouders/verzorgers A2 



Voorlichtingsavond atheneum 2
klas: atheneum 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
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/


Hoe kan ik meedenken/
mee-plannen?

• 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/


Extra begeleiding
• Achterstand, tegenslag, vertraging: mentor stuurt mee.

• Incidenteel bijspijkeren door vakdocent, bv. na ziekte.

• NPO: voor elke kernvak (Ne, En, wi) 1 bijles per week door 
eigen docenten
via mw. Tineke den Hertog.

• NPO: StudieBoost (huiswerkbegeleiding + leren leren)
3x 2,5 uur per week; via mentor.

• Lyceo: huiswerkbegeleiding op maat, indiv. bijles, 
examentraining
www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-college/

• Specifieke zorgbehoefte: ondersteuningsteam
http://www.meandercollege.nl/begeleiding/specifieke-
zorgbehoefte/

http://www.lyceo.nl/vestigingen/zwolle/meander-college/
http://www.meandercollege.nl/begeleiding/specifieke-zorgbehoefte/


In het kort

• 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 eigen boek/huiswerk maken
• op website: jaarplanner met activiteiten
• bijzonder verlof: formulier van schoolsite downloaden,

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

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


Uitwisseling Cloppenburg/Coesfeld
• 22 t/m 24 maart 2023

• A21 en A23 gaan naar Cloppenburg, Clemens-August-Gymnasium
A22 gaat naar Coesfeld, Heriburg-Gymnasium

• Doel: leerlingen leren en beleven hoe een leeftijdgenoot in Duitsland leeft. Voertaal 
Engels (voor iedereen een mvt).

• Hoe: leerlingen overnachten een nachtje bij een leeftijdgenoot in Duitsland en een 
Duitse leeftijdgenoot logeert een nachtje bij hen. Je doet mee met het dagelijks leven 
(maaltijden, sporten, naar school gaan).

• Programma: gericht op communicatie. Lessen op school, stad verkennen, (sport-) 
activiteiten, ...... (eigen invulling)

• A21 en A23 gaan eerst naar Cloppenburg en zijn daarna in Zwolle.
A22 eerst in Zwolle en dan naar Coesfeld.
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