
WELKOM!

Ouderavond leerjaar 2
woensdag 31 augustus 2022

“Een geweldige schooltijd”



Even voorstellen…

Mentoren

Britta Groot Bh2a

Lenny Schoen Bh2b Christel Hoffman Docent Nederlands

José Bakker Bh2c Charlotte Looij Leerjaarcoördinator leerjaar 2

Marloes Zoon Bh2d Paul Smit Afdelingsleider leerjaar 1 en 2

Bram Oortwijn Bh2e

Lenny Klouwen Ba2a

Martin Brouwer Ba2b

Eveline Deichsel Bat2a



Ouderavond leerjaar 2
• Deel 1 (in de aula):
- Wij werken samen aan het schoolsucces van onze leerlingen
- Uw kind, onze leerling
- Wat kunt u van school verwachten?
- Wat verwachten wij van u?
- Doorstroom leerjaar 3
- Tijdpad
- Leesbevordering (Christel Hoffman)

• Deel 2 (in de lokalen):
- Kennismaken met de mentor
- Specifieke informatie
- Gelegenheid tot het stellen van vragen



We werken samen aan het 
schoolsucces van onze leerlingen

• Verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces

• Persoonlijke en professionele
begeleiding en ondersteuning

• Thuisbetrokkenheid

• We houden elkaar op de 
hoogte

• Zorgen of vragen: we gaan met 
elkaar in gesprek

It takes a village to raise a child



Uw kind, onze leerling
• Puberteit
• Welbevinden
• Kennismaken
• Omgangsvormen
• Jezelf leren kennen

• Keuzes maken
• Fouten maken

• Studievaardigheden
• Beoordeling



Wat kunt u van school verwachten?
• Docententeam (mentor en vakdocenten)
• Mentor- en studielessen
• Flexlessen (ondersteuning/verdieping)
• Huiswerkbegeleiding
• Differentiatie in de les
• We nemen de leerling serieus
• Ouderparticipatie
• Leesbevordering



Wat verwachten wij van u?
Thuisbetrokkenheid

Wel
- Spreek vertrouwen en hoge 

(realistische) verwachtingen uit
- Complimenteer op het proces en niet op 

het resultaat
- Creëer een omgeving die leergedrag 

bevordert
- Help met plannen
- Overhoor



Doorstroom leerjaar 3
Welke doorstroom past het beste bij uw kind?
- Rapportcijfers
- Woordrapport: werkhouding, planning, inzicht (goed – voldoende – twijfel –

onvoldoende)
- Mei/juni regeling (havo)

NB: De overgangsnormen staan vanaf 1 oktober op de website



LEZEN OP HET BERTRAND 
RUSSELL COLLEGE

Hoe ziet dat eruit?



CITAAT

De Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951):

“De grenzen van mijn taal zijn 
de grenzen van mijn wereld.”



TWEE SOORTEN LEESONDERWIJS

Fictie Teksten



ZO WERKT HET 
STIMULEREN



ACTIVITEITEN
LEESVAARDIGHEID

Op het 
Bertrand 
Russell 
college



IN DE LESSEN
I. lezen we fictie/boeken en maken 

daarbij verwerkingsopdrachten

II. lezen we met een leesdoel om 
andere opdrachten (schrijven en 
spreken) voor te bereiden

III. lezen we om gewoon onze 
nieuwsgierigheid te bevredigen 
(rijk lezen)

IV. lezen we teksten en leren hoe deze 
zijn opgebouwd om ze sneller te 
doorgronden

V. lezen we teksten en leren 
strategieën om deze effectief te 
begrijpen



WE TOETSEN

o met methodetoetsen bij het boek

o met citotoetsen 



ACTIVITEITEN
LEESMOTIVATIE

Op het 
Bertrand 
Russell 
college



STIMULEREN…

Leesmotivatie:

- 'Boek in tas’ in de hele school

- Cursus 'hoe kies ik een boek?' i.s.m. De Bieb
Zaanstreek

Voor docenten/mediatheekmedewerkers/andere
geïnteresseerden

Vaardigheid met leerlingen delen

- Panel mediatheek verzorgt de keuze voor de boeken
die in de mediatheek komen



IRIS 
OOSTERHOORN

&
CHRISTEL
HOFFMAN

Leescoördinatoren 
van het Bertrand 
Russell college



Deel 2
Met de mentor verder…
Een fijn vervolg gewenst!
Mentoren Klas lokaal

Britta Groot Bh2a P4

Lenny Schoen Bh2b P13

José Bakker Bh2c P14

Lenny Klouwen Ba2a P3

Martin Brouwer Ba2b P15

Eveline Deichsel Bat2a P5

Marloes Zoon Bh2d P2 (10 stoelen van de achterste 
rijen meenemen)

Bram Oortwijn Bh2e P1 (32 stoelen van de achterste rijen 
meenemen)


