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COMMUNICATIE

Contact vaak via mail (indien mogelijk)

Doorgeven signalen, zo vroeg mogelijk

Mentor V3c mevr. Mingelers en tijdelijk dhr. Benders

kah.mingelers@charlemagnecollege.nl

aagm.benders@charlemagnecollege.nl

Mentor V3d mevr Zandvoort

r.zandvoort@charlemagnecollege.nl

Afdelingsleider: mevr. Kusters

mmje.kusters@charlemagnecollege.nl

Sectordirecteur tvwo: mevr. Curfs

mah.curfs-meys@charlemagnecollege.nl

Telefoonnummer school: 045-5315656

mailto:k.mingelers@charlemagnecollege.nl
mailto:aagm.benders@charlemagnecollege.nl
mailto:r.zandvoort@charlemagnecollege.nl
mailto:mmje.kusters@charlemagnecollege.nl
mailto:mah.curfs@charlemagnecollege.nl
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TAKEN MENTOR

• Leerlingen activeren en stimuleren

• Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

• Contactpersoon tussen ouders en vakdocenten

• Bewaken van resultaten (SOM) en sociaal 

emotioneel welbevinden

• Absentiecontrole (SOM)

• Leerlingen begeleiden bij profielkeuze

• MaS (maatschappelijke stage) monitoren
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WANNEER KOMT U BIJ MEVR. KUSTERS?

• Parents Council

• Bijzondere omstandigheden

• Bijzonder verlof

VERDERE TAKEN AFDELINGSLEIDER

• Dagelijkse gang van zaken

• Overleg met mentoren

• Kwaliteitsbewaking en onderwijskundige aansturing 

van de afdeling tto

• Aansturen afdeling tto 
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VERGADERINGEN

• Herfst: leerlingbespreking

• Kerst: puntenbespreking 1ste rapport,

mogelijk actieplan

• Pasen: puntenbespreking 2de rapport, 

• Zomer: puntenbespreking 3de rapport 

bevorderen (naar hetzelfde of een 

lager niveau) of bespreken

Dia 7
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• Leerling krijgt drie rapportages

• Bij rapport 1 staat overgangsnorm op website

• Indien de leerling besprekingsgeval is, bepaalt 

de vergadering op welk niveau de leerling 

terecht komt

Dia 8



MOG BEOORDELING IN SOM
M=Motivatie 

- Leerling toont oprechte interesse in de les/stelt   

vragen 

- Leerling heeft meestal het huiswerk in orde

- Leerling let goed op 

- Leerling heeft geen onverschillige houding 

O= Organisatie 

- De leerling heeft zijn spullen op orde 

- De leerling gebruikt de agenda goed 

- De leerling heeft goede planning van huiswerk en 

toetsen 

G=Gedrag, bv

- De leerling is stil/teruggetrokken/afwezig 

- De leerling is druk, snel afgeleid 

- De leerling is een teamplayer 

- De leerling is een leider 

- De leerling is een pester 
-

DOEL
De MOG-beoordeling laat 
meerdere facetten van de leerling 
zien dan alleen een cijfer. Zo 
kunnen we in een vroeg stadium 
achterhalen waarom een leerling 
onder/boven presteert. Het geeft 
een breder beeld van de leerling.
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De volgende leergebieden worden tot de herfst 

aangeboden, de afdelingsleider schrijft de leerling in:

1. Rekenen

2. Taal 

3. Studievaardigheden

4. Mogelijkheid tot studeren

Na de herfstvakantie mag de leerling zichzelf 

inschrijven bij een banduur voor een vak naar eigen 

keuze, ook de vakdocent kan een leerling inschrijven

BANDUUR

10
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TOETSING

• Overhoringen

• Proefwerken (PTD = Planning van Toetsing en 

Doorstroming, staat op de website)

• Werkstukken/verslagen

• Toetsweken (3 keer per jaar)

• Leerlingbesprekingen

• Rapportbesprekingen (cijfers)

• Toets gemist door bv ziekte: Inhaalmomenten op 

dinsdag en woensdag les 8 in lokaal 310

11
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BEGELEIDING

• O-team (voorheen zorgteam) biedt ondersteuning bij 

persoonlijke omstandigheden zoals rouwverwerking, 

faalangst, pesten etc.

• Dyslexie: leerlingen worden begeleid door coach

• Dyscalculie: alle leerlingen worden getest op rekenen, 

tijdens banduur rekenondersteuning

• Externe studiebegeleiding: 
www.succes-studiebegeleiding.nl
www.studiecirkel.nl

Bijles van een leerling uit de bovenbouw

http://www.succes-studiebegeleiding.nl
http://www.studiecirkel.nl/
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ABSENTIE

• Ouder informeert de school bij ziekte e.d., telefonisch 
bij het meldpunt tussen 8.00 en 8.15 uur. 

• Bij terugkeer een absentiebriefje inleveren bij het 
meldpunt.

• Bij ongeoorloofd 4 x afwezig, melding naar ouders en 
strafmiddag (vrijdagmiddag 8ste uur). Bij 6 x 
waarschuwingsbrief. Vaker afwezig: melding VSV.

• Afspraak die vooraf bekend is (arts/tandarts) zo snel 
mogelijk, maar minimaal 24 uur vooraf melden bij het 
meldpunt, korter dan 24 uur bij afdelingsleider.



ABSENTIE
Vervolg

• Geen afmelding vooraf is ongeoorloofd verzuim
• De leerling maakt zelf afspraken met 

mentor/vakdocent over inhalen stof en toetsen
• Bijzonder verlof (zie schoolgids) altijd in overleg 

met afdelingsleider
• Dag vóór vakanties: strenge absentencontrole en 

melding VSV. Vakanties beginnen op zaterdag
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE
- Vrijwilligerswerk 

- Betrokkenheid bij samenleving 

- Buiten schooltijd, 30 uur

- Verplicht onderdeel van leerjaar 3

- Ouders en leerlingen worden hierover nog verder  

- geïnformeerd

- Website: www.masparkstad.nl

Maak het jezelf niet onnodig moeilijk!
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http://www.masparkstad.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0nqmpkMbPAhUIQBoKHUFfDAUQjRwIBw&url=http://www.landgraaf.nl/&psig=AFQjCNFTq-mEipvAxCg-BMIriAKPkt6pXg&ust=1475841541850071
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0nqmpkMbPAhUIQBoKHUFfDAUQjRwIBw&url=http://www.landgraaf.nl/&psig=AFQjCNFTq-mEipvAxCg-BMIriAKPkt6pXg&ust=1475841541850071
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYl-znkMbPAhUJ1xoKHc2wBRwQjRwIBw&url=http://www.gvcoriovallum.nl/drupal/?q%3Dnode/4&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNF8Wd6LVN5dTC6lmGmZAHScBY2-4g&ust=1475841673540188
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYl-znkMbPAhUJ1xoKHc2wBRwQjRwIBw&url=http://www.gvcoriovallum.nl/drupal/?q%3Dnode/4&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNF8Wd6LVN5dTC6lmGmZAHScBY2-4g&ust=1475841673540188
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LOOPBAAN ORIËNTATIE- EN 

BEGELEIDING (LOB)

• Mentoruur: leerlingen helpen met beslissen:

a. vooral stimuleren (verschillende ervaringen opdoen)

b. praten / communiceren over profiel en loopbaan

c. (nog) niet oordelen
• Ouders / verzorgers spelen ook een rol in het proces
• Lessen (nieuwe vakken) volgen van profiel 
• Profielkeuze avond, uitnodiging volgt.
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Gemeenschappelijk  deel

netl X Naam leerling: ………………………………………..………                                           Klas: ………...

ent X

dutl fatl

ckv X

maat X

lo X

lb X X = Verplicht vak.

* Alleen w anneer in het profiel CM ook WisA is gekozen.

WisD kan alleen gekozen w orden naast w isB.

Profiel Natuur&Techniek

wisB X wisB wisA wisB wisA wisA wisC

nat X nat nlt ges X ges X

schk X schk X econ X ak X

wisD in biol nlt biol X m&o ak fatl fatl kubv

fatl fatl fatl fatl

wisD wisD wisD in

nlt nat in m&o*

in in m&o s-e

m&o m&o ak bsm

biol ak s-e

ak s-e kubv

kubv kubv bsm

s-e bsm

bsm

Extra vak (niet in rooster)

Het gekozen pakket is bindend. Wisselen van profiel/vak is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

VOOR NIET DIRECT VERPLICHTE VAKKEN IS EEN MINIMUM AANTAL KIEZERS VEREIST!!

PROFIELKEUZEFORMULIER ATHENEUM CHARLEMAGNE COLLEGE VOOR SCHOOLJAAR 2018 - 2019   

Vrije Deel (1 vak)Vrije Deel (1 vak) Vrije Deel (1 vak)

Profiel Economie en Maatschappij

Vrije Deel (1 vak)

Profiel Cultuur en MaatschappijProfiel Natuur&Gezondheid

Extra vak (niet in rooster) Extra vak (niet in rooster) Extra vak (niet in rooster)

Een leerling komt in aanmerking voor een extra vak als hij/zij over 'overcapaciteit' beschikt. Dit extra vak kan pas gekozen worden in de 
eerste week van het nieuwe schooljaar; er wordt bekeken of dit roostertechnisch valt in te passen een extra vak moet minimaal voor de 
hel ft van het aantal uren in het reguliere rooster passen. Het extra  vak wordt gekozen voor het gehele schooljaar. Alle toets en moeten 
volgens het PTA en PTD gemaakt worden.Elk jaar wordt opnieuw gekeken of het vak aangeboden kan worden.
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Gemeenschappelijk  deel

netl X Naam leerling: ……………………………………………………………..                       Klas: ………………

ent X

latl grtl

maat X

lo X

lb X

WisD kan alleen gekozen worden naast wisB.

Profiel Cultuur en Maatschappij

wisB X wisB wisA wisB wisA wisA wisC

nat X nat nlt ges X ges X

schk X schk X econ X ak X

wisD in biol nlt biol X m&o ak fatl dutl fatl dutl latl kubv

fatl fatl fatl fatl

dutl dutl dutl dutl

latl latl latl latl

wisD wisD wisD m&o*

m&o m&o m&o in

in in in s-e

nlt nat ak bsm

biol ak s-e

kubv kubv kubv

ak s-e bsm

s-e bsm

bsm

Extra vak (niet in rooster) Extra vak (niet in rooster)

Het gekozen pakket is bindend. Wisselen van profiel/vak is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

VOOR NIET DIRECT VERPLICHTE VAKKEN IS EEN MINIMUM AANTAL KIEZERS VEREIST!!

X = Verplicht vak.

* Alleen wanneer in het profiel CM ook WisA is gekozen.

Extra vak (niet in rooster)

Vrije deel (1 vak)

Plaatsnaam, datum                                                 Handtekening Ouders                       Handtekening leerling

Profiel Natuur&Gezondheid

 PROFIELKEUZEFORMULIER GYMNASIUM CHARLEMAGNE COLLEGE voor schooljaar 2018- 2019

Vrije Deel (1 vak) Vrije deel (1 vak)

Extra vak (niet in rooster)

Profiel Economie en MaatschappijProfiel Natuur&Techniek

Vrije deel (1 vak)

Een leerling komt in aanmerking voor een extra vak als hij/zij over 'overcapaciteit' beschikt. Dit extra vak kan pas gekozen worden in de 

eerste week van het nieuwe schooljaar; er wordt bekeken of dit roostertechnisch valt in te passen( een extra vak moet minimaa l voor de 
hel ft van het aantal uren in het reguliere rooster passen. Het extra  vak wordt gekozen voor het gehele schooljaar. Alle toetsen moeten 
volgens het PTA en PTD gemaakt worden.Elk jaar wordt opnieuw gekeken of het vak aangeboden kan worden.
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EXTRA UITDAGING VOOR TALENTEN

• Leerling die bovengemiddeld presteert een 
verdiepingsproject aanbieden (bv. 3D-design, Russisch, 
theoretische wiskunde)

• Leerling ondertekent een contract (voorwaarden!) 
• Leerling mag 2 à 3 lessen per week skippen, skipkaart
• Tweewekelijks overleg met plus coördinator. Doel: de 

motivatie en creativiteit verhogen en zo de leerling de kans 
geven vanuit zijn passie zijn talenten verder te ontwikkelen

Dia 19
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TTO DRAMA/MUSICAL

Jaarlijks terugkerend evenement waarbij, onder leiding 

van de heer Rutten (Han Rutten Producties), een volledig 

Engelstalig toneelstuk/musical wordt opgevoerd.

• Audities na de herfstvakantie
• Repetities op zondagmiddag 
• Drama, zang, dans en ondersteuning
• Leerjaar overstijgend 
• Voorstellingen: 19 en 20 april 2018, Theater Landgraaf

Dia 20



RBA: RUBRIC BILINGUAL ATTITUDE

• Hiermee stellen we vast of een leerling Engels spreekt, 

zowel tijdens de lessen, als buiten de lessen om 

• Interactie met de docent en sociale interactie worden o.a. 

beoordeeld. Niet het niveau maar vooral het gebruik van 

de Engelse taal is van belang

• Op het rapport staan de RBA beoordelingen voor elk vak 

dat in het Engels wordt gegeven

• Vanaf dit schooljaar is de RBA beoordeling onderdeel van 

de overgangsnormen.

informatieavond 3 tto 2017Dia 21



In aanvulling op de vwo norm geldt voor de tvwo 

leerling dat hij/zij voldoet aan de RBA norm.

• Hij/zij is bevorderd naar het volgende leerjaar tto als hij/zij

maximaal 3 keer een F (fail) heeft voor de beoordelingen van

de RBA (Rubric Bilingual Attitude).

• Een leerling is bespreekgeval als hij/zij 4 of 5 keer een F (fail)

heeft.

• Bij 6 of meer keer F (fail) wordt de leerling uitgesloten van

verdere deelname aan het tto.

• De volledige uitleg van de RBA beoordeling (Rubric Bilingual

Attitude) is binnenkort te vinden op onze website bij tweetalig

onderwijs

informatieavond 3 tto 2017Dia 22



RUBRIC BILINGUAL ATTITUDE
Points: 0 1 2 3 4

A:

Private interaction with 

teacher

Speaks too little to be 

assessed.

Speaks English when asked to, 

but otherwise Dutch.

Mostly speaks English to the 

teacher, but not outside the 

class.

Always speaks English to 

the teacher in class, mostly 

outside the class.

Always speaks to the 

teacher in English, both in 

and outside the class.

B:

Questions and answers 

during lesson

Speaks too little to be 

assessed.

Finds it hard to speak English in 

public. Announces in English 

when switching to Dutch. 

Tries to speak in English, 

but isn’t very confident in 

doing that. Switches to 

Dutch for some words while 

answering in English. 

Student only occasionally 

lapses into Dutch, but 

speaks English confidently. 

Consistently and confidently 

speaks English.

C:

Group work and social 

interaction with 

classmates

Speaks too little to be 

assessed.

Speaks English when asked to. 

Switches to English when 

teacher approaches. 

Consistently slips back to 

speaking Dutch.

Makes an effort to speak 

English but does need 

occasional reminding. 

Answers in the language of 

the question.

Mostly speaks English. 

Encourages and assists 

others to speak English, for 

example by always 

answering in English.

Consistently and confidently 

speaks English. Encourages 

and assists others to speak 

English, for example by 

always answering in 

English. 

informatieavond 3 tto 2017Dia 23
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JUNIOR SPEAKING CONTEST
• De Junior Speaking Contest is een initiatief van het 

Europees Platform in samenwerking met het netwerk 

voor tweetalig onderwijs. 

• Leerlingen moeten een speech van 4,5 minuut 

voorbereiden over een vooraf bepaald onderwerp. 

Deze voorbereiding gebeurt klassikaal. Op vrijwillige 

basis kunnen leerlingen meedoen aan de competitie.

• Drie rondes: school - regionaal - nationaal

Dia 24
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CAMBRIDGE FCE EXAM

• Aan het einde van 3 tto wordt dit examen afgenomen.

• De leerling ontvangt een officieel wereldwijd erkend Cambridge 

certificaat. 

• Met het behalen van FCE toont de leerling aan Engels te 

beheersen op B2-niveau van het ERK (Europees Referentie 

Kader).

• Alle taalvaardigheden; luisteren, spreken, schrijven en spreken 

worden getoetst  en “ Use of English“.

• Om het TTO Junior Certificate te behalen is zowel het behalen 

van het FCE Exam als de overgang naar 4 tto nodig.

Dia 25
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PARENTS COUNCIL / PUPILS COUNCIL

• Opgebouwde traditie waarbij zowel ouders als 
leerlingen gehoord worden over de dagelijkse gang 
van zaken

• Een vorm van een klankbordgroep

• Per klas 1 lid van de Pupils Council

• Per laag 2 ouders lid van de Parents Council. 

• 3 tto wordt dit jaar vertegenwoordigd door mevr. L. 
Houtermans, mevr. D van Laere en dhr. G. Verhagen 

Dia 27
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REIS NAAR HET BUITENLAND

Dit jaar gaan de leerlingen van 3 tto van 8 t/m 15 

april naar Zaragoza. De leerlingen van Zaragoza 

bezoeken Landgraaf van 1 t/m 8 november. 

Voor de herfstvakantie wordt u uitgenodigd voor een 

informatieavond.

Naast het gebruik van de Engelse taal is ook de 

culturele uitwisseling belangrijk. 

Dia 28
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EEN HANDJE HELPEN

• Iets speciaals in de thuissfeer? Laat het ons z.s.m. 

weten!

• Betrokkenheid van ouder(s) bij school zorgt voor 

significant betere schoolresultaten

• Netheid in schriften/werkboeken

• Effectief studeren:

Variatie bij huiswerk, kijk eens op www.ouders.net

Dia 29

http://www.ouders.net/


informatieavond 3 tto 2017

INFORMATIE OVER UW KIND

• Het balansverslag graag via mail versturen naar de 

mentor. 

• http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/balansverslag

• NAW-gegevens op website a.u.b. controleren

Dia 30

http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/balansverslag
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VRAGEN???

TOT ZIENS!

Dia 31


