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Naam mentor

Vak mentor



Programma van de avond

De Montessori-bovenbouw

Mentoraat 

De uitwisseling



Start schooljaar
Mentorgroep ≠ klas. Anders dan in onderbouw 

 Lessen minder in klasverband én meer in 

clustergroepen

 Korte terugblik op introductieprogramma. Wat 

deden de leerlingen? 

Op donderdag start lessen. Werkwijzers en 

vakinformatie (in de Magister leeromgeving)



Even voorstellen … 



Kijken hoeveel jullie weten…. 



Wie is dit? 



Wie is dit?

Natalie Venema-Mensinga: rector montessori



Hoe heten de coördinator

leerlingzaken en de teamleider

klas 3 & 4?



Coördinator Leerlingzaken 3&4

Teamleider 3&4

Bas Blanken b.blanken@o2g2.nl

Henri Boer   h.h.boer@o2g2.nl 



Wat is het verschil tussen SE en CSE?



Wat is het verschil tussen SE en CSE?

SE = School examen  = 50% cijfer 

CSE = Centraal school examen = 50% cijfer



Wanneer beginnen de SE -

(schoolexamens)?



Wanneer beginnen de SE -

(schoolexamens)?

Begint nu al! Check PTA (vanaf 1/10)!

Namelijk voor maatschappijleer bij vwo 4

Bij Havo 4: ckv, LO, veel vakken ook al 

schoolexamens

Een 7 doet leven



Schoolterrein is rookvrij!



Start cursus 2022/2023

• Atrium

• Studieruimte

• Rooster en lessen

• Dagrooster op Magister

• Studium Generale

• Schoolexamenboek (het “PTA”)



Voorbeeld blz. PTA



Voorbeeld blz. PTA vwo







Hoe ziet schooljaar er uit?

• Schooljaar verdeeld in 4 perioden

• Vier toetsweken, tussentoetsen, actieve 

taken, eerste toetsweek 2 t/m 10 nov.

• Toetsen, actieve taken en handelingsdeel 

LO: NA, V, G

• Cijfers (en absentie) in te zien door ouders 

in magister



Beoordelingen (1)

 Handelingsdelen

 L.O. (NA, V, G), bij NA niet bevorderbaar

 Toetsen

 Vier toets”weken”  

 Toetsrooster via prikborden en via Magister

 Twee toetsen op hetzelfde moment?

 Maximaal twee toetsen per dag

 Mondelinge toetsen 



Beoordelingen (2)
 Actieve Taken/Praktische opdrachten

 deadlines

 niet herkansbaar

 Ingeleverd digitaal werk moet door de leerling 
bewaard worden

 Literatuur

 Literatuurdossier, start in klas 4

 Mondeling schoolexamen in examenjaar

 Combinatiecijfer (examencijfer)

 Gemiddelde van de afgeronde gehele cijfers voor 
CKV, maatschappijleer (A4/H5), literatuur 
(mondeling in H5/A6) en profielwerkstuk(in H5/A6)



Inhalen van een toets 

• Geef ook in toetsweek ziekte door aan 

school 

• Gemiste toetsen worden ingehaald op de 

inhaal-/herkansdag van de betreffende 

periode



Herkansregeling H4/A4 

• Drie herkansingen in het schooljaar

• Max één per periode (1,2&3)

• Na periode 4 geen herkansing

• De herkansing wordt gemaakt op de 

inhaal-/herkansdag van de betreffende 

periode

• Je mag alleen herkansen als je niet hoeft in 

te halen.



Literatuur

 Nederlands en moderne vreemde 
talen.

 Literatuurdossier (begint al in vierde 
klas, inleveren in examenklas, let op 
deadline!) Leerling bewaart dossier.

 Mondeling examen in examenjaar, 
compleet dossier is voorwaarde.



 je voor elk vak een eindcijfer hebt (= alle toetsen en 
actieve taken afgerond zijn) 

 de eindbeoordeling voor LO voldoende is of goed

 je in je eindcijfers in totaal:

 geen of één tekort (een vijf) hebt of

 twee tekorten hebt en die elk (!) compenseert
of

 drie tekorten hebt in twee vakken en die elk (!) 
compenseert

 je in het totaal van je eindcijfers voor de kernvakken 
(NE, EN, WI) maximaal één tekort hebt

A4/H4, je bent over als: 



Begeleiding/contact met school

 Mentor:  eerste aanspreekpunt leerling en ouders

 Vakdocenten: via mail afspraak

 Coördinator leerlingzaken: Henri Boer

 Teamleider: Bas Blanken

 Uitwisseling: Jayanne Reddy

 Decanaat: Jeanette Rijswijk 

 Intern Ondersteunings Team (IOT): via mentor 

 Schoolarts GG/GD: Christiaan Sjobbema

 Vertrouwenspersoon: Janneke Colijn, Rick Luppes & Jakko Dassen

 Lyceo: Vera Romijn

 Gezocht: bovenbouwouders voor de oudercommissie mail 
h.h.boer@o2g2.nl

 Bijles van leerlingen via decaan



Mentorlessen

donderdag 7de uur 

vast moment - altijd vrijhouden 

mentoraat =

1.sociaal 

2.leren & resultaten 

3.loopbaan 



De weg naar zelfstandigheid 

• Huiswerk maken niet optioneel: 2 uur gemiddeld 

per dag

• Werkwijzers op magister

• Huiswerk/weektaak staat in de werkwijzer

• Controle op voortgang

• Aftekenen 



Wat na de middelbare school ?

 Week onderwijsbeurs (datum volgt)

 Decanaat: test en gesprek, afspraak met 

Jeanette Rijswijk

 Open dagen: bv open dag RUG, Hanze, 

terugkommiddag oudleerlingen



Vragen????



Uitwisseling klas 4 

schooljaar 22-23

 De internationalisering gaat door in de 
vorm van een uitwisseling en 
internationale reis.

 De bestemming per groep en indeling
van de groepen worden door school 
bepaald. 

 Voor de reizen gebruiken we een
matchingsformulier om leerlingen te
koppelen.

 De kosten voor een week in het 
buitenland en een week in Nederland 
bedragen 400 euro per leerling. 
Ouders/verzorgers krijgen hier een
mail met toelichting over toegestuurd.



Uitwisseling klas 4 

schooljaar 22-23

 Wanneer? De meeste groepen gaan in 
de week voor de herfstvakantie op 
reis. Enkele groepen reizen op een
ander moment. De exacte reisdata
worden nader bekendgemaakt

 Verdere communicatie verloopt via de 
mail en de mentor. We zijn nog druk
bezig met de laatste eindjes. Er komt
een informatie-avond met de 
reisleiders voor het vertrek.

 Geef vragen door aan de mentor. We 
nemen de vragen van 
ouders/verzorgers mee in de 
communicatie.


