
Ouderavond brugklas



ORGANISATIE 

Directie
Directeur Raymond Verjans

Adjunct-directeur Nick Roufs

Teamleider brugklas havo/atheneum/gymnasium
Saskia Coolen 

Leerling-coördinator Yvo Aerts

Mentor Per klas



Bezoekadres: Maasbrachterweg 22

Telefonisch: 0475-416111

E-mail mentor: voorletter.achternaam@connectcollege.nl

Leerlingcoördinator: Y.aerts@connectcollege.nl

Teamleider: S.coolen@connectcollege.nl

CONTACT



Iedere leerling leert voor de zomervakantie zijn/haar mentor 
kennen. 

Heeft u nog geen afspraak gemaakt? Dit kan ook nog na afloop van 
de presentatie.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN



Iedere leerling is uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag op 
woensdag 14 juli.

Er staat leerlingen een leuk programma te wachten vol 
kennismakingsactiviteiten en informatie.

KENNISMAKINGSMIDDAG



• Boeken afhalen: 02 en 03 september (tijdschema op website)

• Kennismakingslessen: dinsdag 07 september 13.00 uur

• Start lessen: woensdag 08 september 08.30 uur

• Introductiekamp: dinsdag 13 en woensdag 14 september

• Ouderavond dyslexie: woensdag 22 september (uitnodiging via mail)

Informatie start schooljaar



• Mentor

• Leerlingcoördinator 

• Ondersteuningsteam 

• Externe begeleiding

• D09: coördinator van de dag

LEERLINGBEGELEIDING



• Eerste contactpersoon voor leerling en ouders
Ouder- en leerlinggesprekken

• De mentor behartigt de belangen van de klas

• Verzorgt de mentorlessen

• Houdt de persoonlijke ontwikkeling in de gaten
– Cijfermatig 
– Studievaardigheden 
– Sociale vaardigheden 

MENTOR



• 2 uur per week

• Individuele of klassengesprekken

• Aanleren studievaardigheden

• Aandacht voor sociale vaardigheden

• Keuze KWT

• Leren plannen en organiseren

• Magister: monitoren studieresultaten, etc.

MENTOR-UREN



Ondersteuning op maat 

• Keuzewerktijd
• Talenttijd
• Studie na school
• Tutorles
• Faalangstreductietraining
• Dyslexiebegeleiding

• Ontwikkelperspectief

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING



• Leerlingen bepalen, in samenspraak met de mentor,  welke 
ondersteunende lessen ze willen volgen

• Leerlingen uit verschillende klassen komen bij elkaar

• Wisselen naar behoefte

• Vakbegeleiding of studie

KEUZEWERKTIJD



Bijvoorbeeld:

• Robotica: een robot bouwen en/of programmeren

• Bands: zang, muziek

• Koken en bakken

• Sport: nieuwe sporten leren; judo, mountainbike, tafeltennis

• Media: video- en audiobewerking

• Creatief: tekenen, schilderen, sieraden maken

• Science

• Beauty 

TALENTTIJD
Stimuleren van talentontwikkeling



• Huiswerk in door school verstrekte agenda noteren

• Huiswerk staat in Magister

• Gedeelde verantwoordelijkheid ouder/kind

• Google Classroom

• Chromebooks (bruikleenovereenkomst) naast boeken

HUISWERK & LEERMIDDELEN



Persoonlijk device voor elke leerling

• Bruikleenovereenkomst

• Koptelefoon of oortjes

• Laptophoes 11”

CHROMEBOOK VOOR ELKE LEERLING



• Verlofformulier (receptie)

• Ziekmelding:

– Via receptie voor 8:30 uur

– Ziek naar huis: eerst toestemming vragen bij leerlingcoördinator in D09 
(er wordt altijd naar huis gebeld)

– Bij terugkomst ook weer beter melden

• Formulieren staan op de website

VERLOF EN ZIEKTE



• Roosterwijzigingen via het dagrooster op website/monitor
  

• Tijdens de pauzes is er continu toezicht

• Van belang dat leerlingen een gezonde maaltijd mee naar school 
nemen

ROOSTER EN PAUZES



Alle informatie staat op de website:

www.connectcollege.nl

Roosterwijzigingen, verlofformulieren, etc.

WEBSITE

http://www.connectcollege.nl/


WIST U DAT…..

• Er tot Kerst geen cijfers lager dan 4,0 worden gegeven?

• Alle informatie vanaf nu per mail of magister naar u wordt 

verzonden via het bij ons bekende mailadres?

• U zelf uw gegevens kunt wijzigen in magister? (mailadres, 

adres, telefoonnummers)

• Inlogcodes voor magister per post worden verstuurd aan 

het begin van het schooljaar?

• Alle informatie terug te vinden is op de website?

• Ook alle formulieren hier te vinden zijn?

• We dit jaar extra inzetten op een uitgebreide 

kennismaking met onze nieuwe leerlingen?

• U de jaaragenda op de website kunt vinden?



• Info start schooljaar

• Rooster en vakanties

• Schoolbenodigdheden 

• Leer- en leefregels Connect College

• Wat te doen bij?

• School-thuisroute

• Introkamp

• Contact

INFORMATIEBOEKJE



Vragen?


