
Dinsdag 14 september 2021

Ouderavond leerjaar 1

Plenaire gedeelte (aula)



programma

• Even voorstellen
• De eerste schoolweken

• Mavo ToDo – Wat is dat?
• Corona en ons onderwijs
• Wat doet de leerjaarcoördinator

• De ouderraad

• Klassikaal vervolg door de klassenleraar



Even voorstellen
Leerjaarcoördinator klas MH1

Nick Spaan
n.spaan@vitusmavo.nl

Klassenleraren 

MH1A – Rick Muller
r.muller@vitusmavo.nl
MH1B – Daniela Hartog
d.hartog@vitusmavo.nl

MH1S – Nick Redegeld
n.redegeld@vitusmavo.nl
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De eerste schoolweken

• Drie zonovergoten en actieve dagen 

• Kennismaken met elkaar; het schoolgebouw; 
en de gang van zaken op een middelbare 
school.

• Gezelligheid; nieuwe vriendschappen en 
veel indrukken!



De eerste schoolweken

• Het schoolritme komt op gang.

• De eerste lessen; leswissels en 
kluisbezoeken; pauzes; en steeds andere 
docenten!

• Vermoeiend, maar leuk!

• Papieren agenda & laptop-gebruik



Mavo ToDo
• Modern toepassingsgericht onderwijs

• Vier periodes met 8 reguliere lesweken

• Elke 9e lesweek vormt de afsluiting van een 

periode: de ToDo-Week

• Vakoverstijgende projecten op dinsdagochtend -

Een schoolvak stopt niet bij de deur van het lokaal.

• Elke periode vrije (óf docent-gestuurde keuze) uit 

verschillende vitusuren.

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling en 

doelen door een coach.



Corona en ons onderwijs
• Hygiëne maatregelen in de lokalen; afstand van 

docenten; mondkapjes en ventilatie is op orde.

• Inventarisatie: 

Cito-toetsen en vaklessen

• Reparatie:
- (Extra) Vitusuren en vakgerichte begeleiding

- De onderwijsassistent

- Ondersteuning in executieve vaardigheden

• Reageren op niveauverschillen vanuit 

basisscholen altijd vanzelfsprekend in leerjaar 1



Wat doet de leerjaarcoördinator?
• Ondersteuning van de coaches en docenten in 

het leerjaar.

• Opzetten en reguleren van leerjaarbrede

activiteiten.

• Voor leerlingen: Zichtbaar in de school en 

altijd aanspreekbaar voor vragen.

• Voor ouders: Contactpersoon verlofaanvragen;

gesprekspartner in gewichtigere leerlingzaken.



September 2021

De ouderraad 
op Vitusmavo



✔ De school is benieuwd naar de mening van ouders en staat open voor
feedback. Het is een adviserende rol, maar er is ook een ouder
vertegenwoordigd in de MR met stemrecht voor het beleid. 

✔ Op iedere bijeenkomst is de schoolleiding aanwezig om te horen wat er
speelt en antwoorden en uitleg te geven op vragen.

✔ We praten niet over individuele gevallen, maar ieder onderwerp is
bespreekbaar.

✔ We zijn aanwezig op de open dag en kunnen daar aankomende
leerlingen en ouders helpen bij het maken van schoolkeuzes.

Waarom een ouderraad? 



✔ 4 x per jaar vergaderen, indien mogelijk op school 
Aanvang 19.30 eind 21.30.
De sfeer in de vergaderingen is laagdrempelig. Kritiek is altijd
welkom, wel vooral opbouwend.

✔ Aanwezig op de informatie avond en/of Open dag in januari. 
We kunnen daar aankomende leerlingen en ouders helpen bij 
het maken van schoolkeuzes.

✔ Etentje einde schooljaar

.

Hoeveel tijd kost het? 



“Het is fijn om een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de 

school van je kind! Het is bijzonder om met de school samen op te weg zijn 
om een veilige en fijne plek voor de kinderen  te verzorgen.” Derek Laout - Noa, klas 3 

“In het afgelopen "Coronajaar" heeft de Vitusmavo mij als ouder laten zien er 
alles aan te doen om nieuwe leerlingen en ouders betrokken te krijgen 
én te houden. Met veel energie. De OR heeft steeds een positieve 
sfeer gehad. Open naar elkaar, met veel respect “              Marc Hoeberechts - Dante, klas 2

Wat vinden de leden van de OR zelf ? 

“ Ik wilde bij de middelbare school helpen en betrokken blijven.  In de OR leer je
de school goed kennen. Alle onderwerpen worden positief  bespreekbaar 
gemaakt en de school ondernam ook direct actie. Dus echt samen werken om 
school goed te laten functioneren, op alle gebieden.” Yvette van Dijk – Bibi, klas 4



.

Samenstelling van de ouderraad: bij voorkeur minimaal 1 ouder per 
leerjaar, zodat we een reflectie van de school zijn, van brugklasser tot 

examenjaar.

👉Wil je ook helpen in de ouderraad?
Meld je aan op ouderraad@vitusmavo.nl

Eerste vergadering dinsdag 28 september 
19.30-21.30 uur

mailto:ouderraad@vitusmavo.nl


Vervolg: Toelichting door de 

klassenleraar en coach

Een leerzame en plezierige 

ouderavond toegewenst!



Welkom!

Dinsdag 14 september 2021

Klassikale gedeelte ouderavond

MH1

(in de lokalen)



Onderbreken of vragen stellen magProgramma

• Voorstellen

• Klassenleraar en klassenles

• De Coach

• Contactgegevens

• Administratieve zaken

• Eerste weken en sfeer in de klas

• Magister

• PTO

• Periodisering en rapporten

• Regels op school

• AVG

• Volgende contactmoment

• Vragen



Klassenleraar

• Taken van de klassenleraar 

• Sociale aspect, klassenklimaat

• Begeleid de klas als groep

• In de klassenles

• Eén lesuur per week

• Groepsvorming

• Gesprekken met leerlingen (individueel of in groepjes)

• Informatie schoolzaken

• In de studievaardighedenles

• Eén lesuur per week

• Leren leren

• Leerboek



De Coach

• De coach begeleidt de leerlingen op individueel 
niveau.

• Elke leerling heeft een coach.

• Heeft gedurende de periode individueel contact met 
de leerling (op bijvoorbeeld het coachmoment).

• Contactpersoon ouders, docenten en leerjaar 
coördinator

• De coach en leerling sluiten elke periode af met een 
driehoeks- of coachgesprek.

• De coach geeft intensieve begeleiding op de LOB-
werkzaamheden van een leerling.

• Coach is daarnaast het aanspreekpunt voor leerling 
en ouders, als er zaken spelen die de ontwikkeling 
van een leerling belemmeren.



Administratieve zaken

Magister 
• Veel informatie voor en over uw kind
• Ook inlog mogelijk voor ouders (mail in de vakantie)

Ziekmelden en verlof
• Ziekmelden gebeurt aan het begin van elke lesdag, telefoon, magisterapp
of mail verzuim@vitusmavo.nl
• Voorzien lesverzuim van één of meer lessen tijdig met opgaaf van reden 

melden per mail: verzuim@vitusmavo.nl
• Verlof kan worden aangevraagd bij de leerjaarcoördinator middels een 

formulier (te vinden op de website)

• Veel informatie op www.vitusmavo.nl (schoolgids)

• Voor administratieve vragen: 
leerlingenadministratie@vitusmavo.nl

mailto:verzuim@vitusmavo.nl
mailto:verzuim@vitusmavo.nl
http://www.vitusmavo.nl/
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Magister
• Veel informatie voor en over 

uw kind. Zoals:

▪Rooster plus evt. wijzigingen

▪Absentie en te laat komen

▪Boeken/huiswerk vergeten 
en verwijderingen zijn te 
zien op Magister.

▪Het huiswerk

▪ Leertoetsen en 
inlevermomenten

▪ Studiewijzers

▪Digitale leermiddelen

• Communicatie leerling-docent gaat per mail.

Outlook mail



Programma Toetsingen en Overhoringen (PTO)

• Programma Toetsingen en Overhoringen.

• Programma waar voor alle leertoetsen per vak in terug te vinden is:
- in welk weeknummer de toets plaatsvindt.
- wat (globaal) de te leren stof is. 

• Doel van het PTO is het verdelen van de leerdruk over de periode.

• Uitgangspunt is maximaal 2 leertoetsen per week 
(op 1 uitzondering na is dat gelukt).

• Te vinden op: https://vitusmavo.nl/leerlingen/pto/

https://vitusmavo.nl/leerlingen/pto/






Periodisering en rapporten
• Vier periodes van 9 weken.

• Twee rapporten: 
Eind periode 2 (medio januari)
Eind periode 4 (eind juni)

• Tussentijdse peiling  (12 oktober 2021)

• Via programma leerlingbespreking.nl

• Docenten vullen individuele bevindingen in – de 
leerling reflecteert.

• Kan aanleiding zijn voor gesprek met de leerling en 
contact ouders

• Laatste rapport is bepalend in de overgang.
De overgangsnormen volgen in oktober per brief en op de website.

Rapport 1 Rapport 2



Regels op school

• Niet van schoolterrein af.

• Rookvrije school.

• Leerlingen zijn op tijd, startklaar, aanwezig 
in de lessen.

• Op schooltijden dienen leerlingen 
beschikbaar te zijn voor alle school-
gerelateerde afspraken.

• Afval wordt gescheiden en in de 
prullenbakken gedeponeerd

• Niet onder schooltijden naar de PLUS 
(supermarkt)



AVG

• Als gevolg van de privacywetgeving, moeten wij 
per kind in kaart brengen wat wij wel en niet 
mogen op het gebied van publicatie van foto’s 
e.d.

• Mocht u dit bij de eerste opstart van magister 
hebben overgeslagen, zou u dit dan alsnog 
willen invullen voor uw kind?

• Dit doet u in de magister app via:

1. Gegevens van [naam kind] aanklikken

2. Bovenste optie "toestemming gebruik 

gegevens" aanklikken

3. Klik op “wijzig” rechtsboven
4. Dan kan de toestemming aan/uit geklikt 

worden

5. Daarna op opslaan klikken.



Volgende contactmoment

•Week van 1 november– ToDo Week 1 
→ Driehoeksgesprekken leerling – coach -
ouder(s) en/of verzorger(s).

•Afspraak maken voor verdere kennismaking 
kan op verzoek (MS Teams, op school of 
telefoon).



Zijn er nog vragen?

Bedankt voor uw 
aanwezigheid!


