


INFORMATIEAVOND 

OUDERS 

DERDE KLAS



COMMUNICATIE

Thuis  school

Contact vaak via mail (indien mogelijk)

Cijfercontrole via SOM

Gegevens mentor: 

- Aanwezig op school: ma- vr

- Mail: @charlemagnecollege.nl

Tel: 045-5315656 (school)

mailto:m.duijsens@eijkhagen.nl


Rector:

J. Van Eyk

sectordirecteuren:

dhr. Curfs: bedrijfsvoering

mw. Curfs: (T)VWO 

mw. Hacking: VMBO/HAVO 

Afdelingsleiders:

mw. Kusters: TVWO

mw Beaumont: VWO 

mw. Schreurs: HAVO bobo

dhr. Kohl: HAVO onbo

dhr. Scholten: VMBO



TAKEN MENTOR

• Leerlingen activeren en stimuleren

• Eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

• Contactpersoon tussen ouders en vakdocenten

• Bewaken van resultaten (SOM) en soc. 

emotioneel welbevinden

• Absentiecontrole (SOM)



VERGADERINGEN

• Leerling krijgt drie rapportages

• Bij rapport 1 worden de overgangsnormen verstrekt

• Leerling wordt aan het einde van het schooljaar 

bevorderd (naar hetzelfde of een lager gelegen niveau) 

of is besprekingsgeval

• Indien de leerling besprekingsgeval is, bepaalt de 

deelvergadering op welk niveau de leerling terecht komt



• Rapportage periode 2 (Pasen) met advies van school 

richting ouders/leerling, bespreekmoment

• Rapportage einde schooljaar, bevorderen (naar 

hetzelfde of een lager niveau) of bespreken



MOG Beoordeling 

Denk bij MOG aan de volgende zaken 
M=Motivatie: 
- Leerling toont oprechte interesse in de les/stelt veel 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 een goede planning w.b. huiswerk en toetsen 
- .. 

G=Gedrag: 
- De leerling is stil/teruggetrokken/afwezig 
- De leerling is druk, snel afgeleid 
- De leerling is een stoorzender 
- De leerling is een teamplayer, 
- De leerling is een leider in de groep 
- 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.



WANNEER KOMT U BIJ MEVR. BEAUMONT?

• Bijzonder verlof

• Bijzondere omstandigheden

VERDERE TAKEN AFDELINGSLEIDER

• Dagelijkse gang van zaken

• Overleg met mentoren

• Kwaliteitsbewaking en onderwijskundige aansturing van de 

afdeling VWO

• Aansturen afdeling VWO



BANDUUR

De volgende leergebieden worden aangeboden:

1. Rekenen

2. Taal 

3. Bijwerk wiskunde, zaakvakken, talen

4. Mogelijkheid tot studeren

Leerlingen die niet verplicht ingeschreven staan door 

de AL mogen zichzelf inschrijven. Inschrijving is 

verplicht tot en met de kerst.



Mentoruur

- Gesprekken en begeleiding
- Testen



Loopbaan Oriëntatie- en 

Begeleiding (LOB)
• boekje over rol van de ouders

• mentoruur leerlingen helpen met 
beslissen:
– vooral stimuleren (verschillende ervaringen 

opdoen)

– praten / communiceren over profiel en 
loopbaan

– (nog) niet oordelen

• ouders /verzorgers spelen ook een rol in 
het proces

• sterkte-zwakte analyse vaardigheden

• lessen (nieuwe vakken) volgen van 
profiel 



Hoe is een (t)vwo-profiel opgebouwd?

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!!

Plaatsnaam, datum                                               Handtekening Ouders                            Handtekening leerling

Profiel Natuur&Gezondheid

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

PROFIELKEUZEFORMULIER ATHENEUM CHARLEMAGNE COLLEGE VOOR SCHOOLJAAR 2016 - 2017     

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

Profiel Economie en Maatschappij

Vrije Deel (1 vak)

Profiel Cultuur en Maatschappij

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 

helft van het aantal uren in het reguliere rooster passen. Alle toetsen moeten volgens het PTA en PTD gemaakt worden.Elk jaar wordt 
opnieuw gekeken of het vak aangeboden kan worden.



Hoe is een gymnasium-profiel opgebouwd?
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

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 minimaal voor de 
hel ft van het aantal uren in het reguliere rooster passen. Alle toetsen moeten volgens het PTA en PTD gemaakt worden.Elk jaar wordt 
opnieuw gekeken of het vak aangeboden kan worden.



BEGELEIDING

• Ondersteuningsteam (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

• Bijles van een leerling uit de bovenbouw

http://www.succes-studiebegeleiding.nl


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 excellentiecoach

• Doel: de motivatie en creativiteit verhogen en zo de leerling 

de kans geven vanuit zijn passie zijn talenten verder te 

ontwikkelen. 



TOETSING

• Overhoringen

• Proefwerken (PTD = Planning van Toetsing en 

Doorstroming, staat op de website)

• Toetsweken (3 keer per jaar)

• Leerlingbesprekingen

• Rapportbesprekingen (cijfers)



ABSENTIE
Bij ziekte: 

Leerlingen worden telefonisch afgemeld voorafgaand aan de 

lessen bij het meldpunt. Is de leerling na het weekend nog niet 

hersteld: opnieuw ziekmelding. Bij terugkomst op school een 

absentiebriefje inleveren.

Ben je een lesuur ongeoorloofd afwezig, dan:

- melding naar ouders

- maandag negende uur nablijven

- melding leerplichtambtenaar



Vooraf bekende absentie
Als een leerling een afspraak heeft bij een externe instellingen (huisarts, tandarts, rijbewijs e.d.) geeft hij 
de afspraak VOORAF (minimaal 24 uur van tevoren) via het absentiebriefje door bij het meldpunt. Is de 
afspraak korter dan 24 uur vooraf gemaakt moet de leerling afgemeld worden bij de afdelingsleider.

Bij een afspraak die korter dan 24 uur van tevoren gemaakt is moet de leerling door ouder(s)/verzorger(s) 
afgemeld worden bij de afdelingsleider via mail of telefonisch.

Alle andere absentie die niet vooraf gemeld is en geen ziekte betreft is ongeoorloofd en wordt door de 
leerling ingehaald op maandag het 9de uur. Bij frequente ongeoorloofde absentie wordt een melding 
gemaakt bij VSV. 

Als een leerling 4 keer te laat komt, stuurt het meldpunt een mail naar de afdelingsleider. Van de 
afdelingsleider hoort de leerling dat hij naar het strafuur moet komen. Als een leerling vervolgens weer te 
laat komt zal, naast het strafuur, de mentor ook contact opnemen met de ouders. Als een leerling in totaal 
10 keer te laat is gekomen wordt er een melding gemaakt bij VSV. 



informatieavond 3 tto 2017 Dia 20

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

• 30 uur,
• Voor laatste toetsweek beeindigen
• Vrijwilligerswerk in non-profit organisatie
• Zelf stageplek zoeken
• Stagebegeleider op stageplek beoordeelt
• Stagecontract
• Stagewerkboek/logboek bijhouden



ECONASIUM

- samenwerking met TiU

- tweejarig econasium project bedoeld voor leerlingen met ec/mo + wis minimaal 7.0 
met kerst

- start januari 2017 ( klas 4)- december 2019 (klas 6)

- programma econasium:
* extra lessen statistiek
* colleges op Tiu
* aandacht voor onderzoeksvaardigheden ( nuttig voor diverse WO vervolgopleidingen, 
niet alleen voor ec studies)
* excursies naar bedrijven met economische opdrachten
* Ondersteuning bij pws door TiU
* extra kosten aan verbonden ( 150,- per kalenderjaar)



INFORMATIE OVER UW KIND

• Zie stencil balansverslag,  graag via mail versturen 

naar de mentor

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



Ouderparticipatie Eijkhagen.

• OuderAdviesRaad:

• Dit is een groep ouders die een aantal keren per 
jaar met de directie samenkomt om schoolse zaken 
te evalueren of voor te bereiden. Tevens geeft de 
OAR advies aan de directie over voorgenomen 
plannen. De leden zijn evenredig verdeeld over de 
jaarlagen en niveaus.

Ouderparticipatie Eijkhagen



- Contactouders.

- Vanaf dit schooljaar werken we met contactouders. Deze groep ouders 
heeft de taak om items vanuit de ouders uit de klassen of jaarlagen in te 
brengen bij de verschillende organen binnen school: OAR, MT, directie.

- Werkwijze: de afdelingsleider van uw kind stuurt 2x per jaar een 
uitnodiging naar alle ouders met het verzoek om over een aantal items 
feedback te geven en dat naar de contactouder te sturen. De 
contactouder stelt een relevante selectie aan de orde tijdens de 
contactouderavond (2x per jaar).Het verslag van deze bijeenkomst wordt 
besproken bij OAR, MT en directie. Verslag wordt gepubliceerd via OAR.

Ouderparticipatie Eijkhagen



Ouderparticipatie Eijkhagen.
• GEZOCHT: CONTACTOUDERS.

• in de onderbouw per klas 1 ouder

• in de bovenbouw per jaarlaag en niveau 1 ouder

• Na opgave volgt informatie

• Tijdsinvestering per jaar: 2x vergaderen, mails ontvangen en verwerken van 
ouders en selectie maken.

• OPGEVEN BIJ DE MENTOR, vanavond of per mail.

• ALVAST HARTELIJK DANK!!!!!!!!!!!

Ouderparticipatie Eijkhagen



Zijn er nog vragen?


