


Welkom

Algemene inleiding:
• Havo bovenbouw

• H4-mentorenteam

• Begeleiding

• Speerpunten

• Jaarindeling

• Varia

• LOB

• Stand van zaken reizen

Kennismaking met de mentor in lokaal



tweede 
fase

eerste 
fase

Hoger Beroeps Onderwijs

C&M E&M N&G N&T 5

C&M E&M N&G N&T 4

havo onderbouw 3

havo onderbouw 2

eerste klas 1

Universiteit



App alvast met zoon of dochter als u niet meer weet bij wie u dadelijk moet zijn…



Eerste lijn
de mentor en de vakdocent

Tweede lijn
(Zorg-)coördinator

- Voorkomen van faalangst

- Leerlingbegeleiding

- Gedragscoach

Derde lijn
deskundigen buiten de school



Telefoons iedere les in de 
telefoontas

Actief gebruik van de Plenda

De leerling is aan het woord de 
eerste vijf minuten van het 
oudergesprek



Planning Planning

Middelbare 
school

onderbouw

Planning

Middelbare 
school

bovenbouw

Meer, moeilijker, sneller, want
verder met de beteren per vak

HBO



Planning
• Waarom plannen?

Studiesucces
bepaald door:

• intelligentie
maar minstens 

zoveel door:

• keuzes maken (focus)

• volhouden (discipline)

• structuur

plannen}





• Mentor is eerste contactpersoon

• Algemene kennismakingsavond

• Individuele oudergesprekken (na rapporten)

• E-mail, nieuwsbrief, telefoon

• Klankbordgroep ouders havo



• Meld consulten vooraf

• Meld ziekte voor half negen via de ouder-app of 
telefonisch

• Consulten alleen buiten de toetsmomenten 
Spreekbeurten zijn ook toetsen

• Bijzonder verlof tijdig aanvragen bij coördinator



• Naast kennis en vaardigheden bij de vakken, werken aan
plan voor na de havo

•Oriënteren H4 1e trimenster

•Verkennen H4 1e en 2e trimester

•Verdiepen H4 2e en 3e trimester en H5

•Beslissen H5 1e trimester

Structuur LOB H4-5



• Open dagen en meeloopdagen

• Studiebeurs met ouders (en met een plan)

• Mentorlessen

• LOB op rapport

Wat op H4?



• Bij dreigend dubbel doubleren (na 2 x havo 3 of bij 2x 
havo 4) en zwak of onvoldoende rapport

• Indien nodig extra begeleiding bij huiswerk na school

• Zorgen voor een alternatief zodat de leerling volgend jaar
op de juiste plek zit. Liefst H5, maar soms ook MBO

Extra traject bij risico



Heel veel 
succes dit 

schooljaar!!!



klas mentor lokaal
H4A Denise Maassen 601

H4B Matty Rademakers 505

H4C Frank Cox 606

H4D Karin Cremers 501

H4E Peter Pustjens 508

H4F Gijs Lumeij 503

H4G Dominique Niemarkt 623

H4H Joost Knibbeler 405

H4I Roel Vossen 447

H4J Bob van Oort 423
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