
Ouderavond leerjaar 1
30 augustus 2022

Mentor: 
Klas:



Driehoeksgesprekken

vanaf maandag 26/9 tot de herfstvakantie
maandag 26/9 tot 19:00
woensdag 5/10 tot 19:00 uur
donderdag 13/10 tot 19:00 uur
Alle andere dagen tot 17:00 uur

• Zie intekenlijst!

Samen met uw zoon of dochter. 

• +/- 10 min. 



Kennismaking
• Positieve omgang in de klas en op het Bertrand Russell college 

(zowel echte leven als digitaal)
• Groepsvorming
• Studievaardigheden (les planning, whatshappy).
• Beoordeling… met een wentoets per vak
• Rooster: Magister en Zermelo zijn aan elkaar 

gekoppeld; roosterwijzigingen lopen via Zermelo



Schoolgids en 
schoolregels

• Absentiemelding:
telefoontje bij ziekte, arts-
bezoek buiten schooltijd 
(indien niet mogelijk: 
formulier vooraf inleveren), 
verlofaanvraag bij 
afdelingsleider

• Op tijd komen
• Evt: zelfstandig lesstof en 

toets inhalen 
• Regels in de les (actieve 

werkhouding)
• telefoongebruik



Plenda



21e eeuwse vaardigheden

zelfregulering



Huiswerk en planning



Hoe werkt de Plenda?



Plenda vs Magister



Effecten Plenda



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 



Begeleiding vanuit school
Wat kunt u van school verwachten?
Aandacht voor de volgende aspecten:
* Een geweldige schooltijd!
• Organisatie & Planning (evt. met hulp talentcoach)
• Discipline (in de les en thuis) (huiswerkattitude)
• Sociaal-emotionele aspect
• Studievaardigheden
• Leerstrategieën
• Vakinhoudelijk (extra hulp of extra uitdaging)



Uw zicht op de 
ontwikkelingen

• Gesprekken thuis; welzijn van uw 
kind

• Leerlingvolgsysteem “Magister”
- Huiswerk, toetsen
- Absentieregistratie
- Cijfers
• Rapporten (voortschrijdend 

gemiddelde; actuele stand van 
zaken is altijd in te zien)

• Gesprekken met mentor (of 
vakdocent indien nodig)



Oudercontacten

Brieven per e-mail
Jaarrooster op de website
Contact met de mentor (emailadres mentor) 
over algemene schoolzaken, welbevinden,
Vakdocent wanneer het vakgerelateerde zaken 
betreft
Driehoeksgesprekken (ouder-kind-mentor)
Klankbordgroep 
Welke twee ouders willen vanuit de klas in de 
klankbordgroep plaatsnemen?



Zijn er nog vragen?


