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Naam:
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Naam mentor

Stukje over mentor

Foto van mentor



Wat kunt u van mij 
verwachten?

COACHING OP:

• Welzijn van de leerling

• Resultaten

• Sociaal gebied (ll onderling 
of met docent)



Leerjaarcoördinator: 
John van Berkel

• De leerjaarcoördinator richt zich op 
leerlingzaken in een leerjaar.

• De afdelingsleider is het 
aanspreekpunt voor personeel.

• Meer en sneller grip op afwijkend
leerlinggedrag

• Komt in beeld qua leerlingzaken als u 
en ik er niet uitkomen.

• J.vanBerkel@bertrand.nl

mailto:m.davelaar@bertrand.nl


Afdelingsleider: 
Femke Gerritsen

• Afdelingsleider atheneum 3 t/m 6

• Gaat over: onderwijsbeleid, 
personeel, organisatie



Start van het schooljaar

• Escalatieladder
• Strandsportdag
• Kennismakingsgesprekken 



Uw zoon of dochter in 
Atheneum 4/5

• De Tweede Fase / de Bovenbouw

• Gekozen voor een profiel, niet meer alle 
vakken, meer samenhang. Maar ook: hoger
niveau, meer tempo

• Het examen is begonnen! Programma van 
Toetsing en Afsluiting, staat op de site

• Wilt u weten wanneer verkorte roosters, 
toetsweken enz zijn? Check ons jaarrooster
op de site.



Nieuw rooster met 
FLEX

• Maximaal 5 lesuren per dag

• 1e uur en 7e uur is voor FLEX.

• Ieder kwartaal de kans om nieuwe
ondersteunende of verdiepende
modules te kiezen. Minimaal twee 
modules per kwartaal.

• Hiernaast bieden wij ook het 
maatwerk programma, wat inmiddels
al loopt.

• Motivatie en eigenaarschap.



Mentoruur

• Geen vast mentoruur, wel
ingeroosterde mogelijkheid. 

• Individuele coach gesprekken

• Aandacht voor vaardigheden: 
plannen, studeren, concentreren

• Aandacht voor: LOB (kiezen, 
vervolgopleiding, stage)



Toetsweken!

• School is om te leren (niet te veel tussentijds 
toetsen, anders werken leerlingen alleen daar aan)

• Veel tijd om de stof te verwerken (maar moet je wel 
plannen, anders is het teveel!)

• Oefenen met geconcentreerde toetsperiodes
(voorbereiding centraal examen)

• Dit vereist een andere houding dan checken of 
opdrachten gemaakt zijn voor de volgende dag. Dit is 
zelf ruim van te voren herhalen en samenvatten van 
de leerstof. De leerling gaat als het ware zijn of haar 
eigen huiswerk creëren. 

• Dit is een leerproces. Weging van de toetsweken
loopt op. Toetsweek 1 telt bij de meeste vakken 
minder zwaar mee dan toetsweek 2. Niemand is 
kansloos na 1 toetsweek.

• TOETSWEEK 1: 4 NOVEMBER – 11 NOVEMBER



“Ik heb geen huiswerk” 
bestaat niet!

• Regelmatig leren en werken belangrijk

• Planning belangrijk (vooral LEERWERK!)

• Op tijd signaleren als het niet goed gaat
(blijf thuis in gesprek)

• Tussentijds wordt formatief geëvalueerd
(niet voor een cijfer, maar feedback op 
wat goed gaat of beter kan)



Na je diploma

Studeren?  Universiteit/HBO? Werken?  Reizen?

• Loslaten of begeleiden?

• Samen open dagen bezoeken (live of digitaal) 
helpt!

• Praten aan de keukentafel

• Een duidelijker beeld van je toekomst hebben
helpt enorm voor de motivatie!

• LOB: LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEROEP



Toetsen en cijfers

• Voortgangscijfers:
• Tellen alleen mee in huidig leerjaar

• Tellen mee voor de overgang

• Schoolexamencijfers:
• Tellen ook mee voor het examen

• Staan beschreven in PTA (volgende dia)

• Praktische opdrachten (niet herkansbaar)

Deze cijfers bepalen samen het cijfer op het eindrapport. 



Overgangsnormen https://www.bertrand.nl/schoolexamens-en-
toetsen/

https://www.bertrand.nl/schoolexamens-en-toetsen/


Bedankt voor de 
aandacht en tot ziens!

o Vragen? 

o Stel ze nu als ze voor de hele groep van        
belang zijn

o Na afloop tijd voor specifieke vragen.     

o Afspraak maken kan ook!


