
WELKOM!

Ouderavond B2

Donderdag 9 september 2021

19:30 uur – 20.30 uur



Mentor: 

• Voorstellen

• Begeleiding mentorleerlingen

• Wat kunt u van mij verwachten?

Contact:



Programma
o Nieuwe structuur

o Corona + vragen stellen

o Rooster

o Begeleiding

o Overgangsnormen

o Rapporten en gesprekken

o Schoolgids en schoolregels

o We hebben u nodig!

o Hoe volg ik mijn kind?

o Oudercontacten

o Gelegenheid tot vragen stellen



Nieuwe structuur

Afdelingsleider leerjaar 1 en 2: Paul Smit

p.smit@bertrand.nl

Leerjaarcoördinator leerjaar 2: Charlotte Looij

c.looij@bertrand.nl

mentor: 

mailto:p.smit@bertrand.nl
mailto:c.looij@bertrand.nl


Corona – terug naar bijna normaal
• Alle lessen op school

• Alle leerlingen op school

• Sociale contacten

• Persoonlijk contact

• Culturele en sportieve 
activiteiten

• Extra ondersteuning (FLEX)



Corona - nog enkele maatregelen
• 1,5 meter

• Extra ventileren

• Dagelijks intensief 
schoonmaken

• Hygiënemaatregelen

• Mondkapje

• Zelftesten



Corona in de klas
• Melding
• Positief geteste leerling/docent met klachten: thuisisolatie (7 dgn, 

24 uur klachtenvrij)
• Positief geteste leerling/docent zonder klachten: thuisisolatie (5 dgn)
• Informeren
• Immuun/niet immuun
• Quarantaine (10 dgn of 5 dgn met negatieve coronatest)
• Geen online of hybride onderwijs





Begeleiding op school
• Mentoraat / studievaardigheden

• Flex (4 periodes)

• Speciale begeleiding:

• Dyslexie

• Faalangstreductie

• Trajectcoach

• Talentcoach



Rooster Verkort rooster
• 08.15 - 09.15 uur 1e lesuur (FLEX)

• 09.15 - 10.15 uur 2e lesuur 

• 10.15 - 10.45 uur pauze 

• 10.45 - 11.45 uur 3e lesuur 

• 11.45 - 12.45 uur 4e lesuur 

• 12.45 - 13.15 uur pauze 

• 13.15 - 14.15 uur 5e lesuur 

• 14.15 - 15.15 uur 6e lesuur 

• 15:15 - 15:20 uur korte break 

• 15.20 - 16.20 uur 7e lesuur (FLEX) 

• Lesuur 1 vervalt

• 08.20 - 09.10 uur 2e lesuur 

• 09.10 - 10.00 uur 3e lesuur

• 10.00 - 10.50 uur 4e lesuur 

• 10.50 - 11.20 uur pauze 

• 11.20 - 12.10 uur 5e lesuur

• 12.10 - 13.00 uur 6e lesuur 

• Lesuur 7 vervalt 



Overgangsnorm: 54,0 punten
• Van klas 2 naar klas 3:
• Overgang bij 54,0 punten met maximaal 2 verliespunten (tenzij bij 

kernvakken ne / wi / en)
• 9 theoretische vakken (ne, en, fa, du, wi, na, bi, ak, gs) tellen mee voor de 

54,0 punten (optelsom van de onafgeronde cijfers)
• 3 praktische vakken (muziek (h2), beeldende vorming, lichamelijke 

opvoeding) = combi-cijfer (gemiddelde minimaal 6,5 Anders extra 
verliespunt)

• WON moet voldoende en of goed zijn afgerond. (2 ath)
• Twee verliespunten mogen (maar max 1 in kernvak)
• Anders: Bespreekleerling/niet bevorderd. Doubleren H2/A2 of 

doorstroom H3.



Rapporten en gesprekken

• Belang driehoeksgesprek: mentor/docent samen met ouder(s) en leerling! Bepaal vooraf met 
uw kind waar het gesprek met de vakdocent over moet gaan. Wat moet het opleveren?

• Magister geeft up-to-date beeld *mogelijk alleen eindrapport op papier

• Zoek contact met de mentor bij vragen / zorgen liever te vroeg dan achteraf!

Rapport 1* 30 november 
2021

voortgang + 
doelen stellen

Driehoeksgesprekken 
(mentor): week 48/49

Rapport 2 15 februari 
2022

prognose Spreekavond (docent):
16/17 februari

Rapport 3 22 april 2022 plaatsing vmbo-tl Driehoeksgesprekken 
(mentor/docent): week 19/20

Eindrapport 14 juli 2022 bevordering



we hebben u nodig!
Driehoeksgesprekken met 
kind, ouder en docent.

Ouders ook in gesprek met 
kind over school.

Plezier, schoolresultaten en 
terugkoppeling naar mentor 
(indien nodig)



Inschrijven driehoeksgesprekken
• Beschikbare dagen/tijden:



Hoe volg ik mijn kind?
Magister
cijfers en weging van cijfers: voortschrijdend gemiddelde
presentie en absentie
planning toetsen
huiswerk (extra service van de docent)

Zermelo
Rooster (Zermelo is leidend)

Rapporten
Magister
Woordrapport
Driehoeksgesprekken

In gesprek met uw kind



• Website

• Contact met de mentor 

Driehoeksgesprekken / 

spreekavonden (dus mét kind)

• Klankbordgroep! (wie wil?)

• Ouderraad

Oudercontacten



• Absentiemelding
– per downloadbaar formulier - vooraf bij artsbezoek (afspraak liefst buiten 

schooltijd)

– telefoontje bij ziekte, corona-klachten en/of uitslag corona-test 

– verlofaanvragen indienen bij afdelingsleider via verlof-formulier op website

• Op tijd komen! 

• Les en toets inhalen (eigen verantwoordelijkheid; z.s.m.)

• Omgangsregels 

Schoolgids en schoolregels



Puberteit: een filmpje van 
Centrum Jong



Puberteit
• Video Centrum Jong

• Ruimte voor gesprek


