
Welkom!

Voorlichting MH2

Dinsdag 14 september 2021 – start 19:00

AB1



Dia 1

AB1 Aisha Brunings; 14-9-2021



Programma

• Contactgegevens
• Administratieve zaken
• Regels op school
• Mavo ToDo
• Projecten 
• PTO
• Determinatie en 

vakkenpakket 

• Rapportperiodes 
• Determinatie en 

vakkenpakket 
• Volgende 

contactmoment
• Ouderraad 
• Vragen



Contactgegevens

• Leerjaarcoördinator klas MH2: Aisha Brunings
• a.brunings@vitusmavo.nl
• 035-6942435
• Werkdagen: Ma – Do

Klassenleraren/ coaches:
Stefan van der Manden: s.vandermanden@vitusmavo.nl
Klassenleraar en coach MH2S  
Kim Schulte: k.schulte@vitusmavo.nl MH2A klassenleraar en coach 
MH2A/ MH2S
Marike Gaemers: m.gaemers@vitusmavo.nl coach MH2A



Administratieve zaken
Magister 

• Veel informatie voor en over uw kind
• Ook inlog mogelijk voor ouders 

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



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)



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.



Projecten 



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 3 leertoetsen per week 
(op enkele uitzonderingen na is dat gelukt).

• Te vinden op: https://www.vitusmavo.nl/studiegids-pta-
pto



Rapportperiodes 
• Vier periodes van 9 weken.

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

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

Rapport 1 Rapport 2



Rapportperiodes

• We werken met een voortschrijdend gemiddelde: alle cijfers blijven 
meetellen.

• Halverwege het schooljaar (na periode 1) krijgt uw kind een rapport mee 
naar huis.

• Aansluitend vindt een tafeltjesavond plaats, waarop u met vakdocenten 
van gedachten kunt wisselen. We werken met een voortschrijdend 
gemiddelde: alle cijfers blijven meetellen.



Rapportperiodes 
• Leerlingbespreking (donderdag 12 oktober 

2021)
• Beoordeling werkhouding en gedrag door alle 

vakdocenten (excellent, goed, aandacht, 
gevaar)

• Bespreking alle leerlingen
• Concreet plan van aanpak
• Basis voor driehoeksgesprekken



Determinatie en vakkenpakket

• Omstreeks het eerste rapport (halverwege schooljaar)
• Advies vakkenpakket 
• ‘Determinatie’: voorlopige advisering mavo, havo of (incidenteel) vmbo-

kader
• Op 18 januari 2022 (datum onder voorbehoud) vindt een plenaire 

voorlichtingsavond plaats over beide onderdelen



Volgende contactmoment

• Week van 1 november – ToDo Week 1 
 Driehoeksgesprekken leerling – coach -
ouder(s)



Ouderraad

• Ouderraad: meepraten over zaken die spelen in de school
• Zijn er ouders die interesse hebben om in de ouderraad plaats 

te nemen?



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



?

Bedankt voor uw komst!



Kim Schulte Lokaal 24/25

Lianne Batema
Linde van Beusichem
Josephine Brand
Jade Chaniotakis
Cas van Duijn
Merel Franc
Kasper Goedegebuure
Milan Heetebrij
Jessah Hendriks
Dante Hoeberechts
Yassir Jabli
Senna van Kampen

Ies Baars
Rik ter Beek
Elijah Brammerloo
Thijs van den Broek
Matthijs Brouwer
Tom Fokker
Silver Franyutti Barcelo
Bo Gehner



Marike Gaemers lokaal 14
Robynn Koene
Barvin Mousa Ali
Tess Ochse
Jonas van Oevelen
Féline Pijnappel
Mozhda Qurbani
Clint Rand
Bailey Reurekas
Lucia Silva Verstappen Grin
Dante Titulaer
Boet Vetter
Brian Vreman
Nienke Westland
Fee Zuidweg



Stefan van der Manden Gymzaal
Mack van Groningen
Youri van der Ham
Lesley van der Hulst
Krisje Jager
Noor Jansze
Reijer Keegstra
Julia Keijzers
Sen Keulemans
David Klomp
Naut Mulder

Luuk Neuschäfer
Ole Otten
Sepp van den Ouweelen
Siem van Overveld
Jack van der Ree
Kiana von Römer
Minke Scheltema
Sem Smeink
Tess Vittali
Bram Zandee


