
Ouderavond brugklas

BB/KB



ORGANISATIE BRUGKLAS VMBO
Directie:
Directeur: Raymond Verjans
Adjunct-directeur: Nick Roufs
Teamleider brugklas BK: Benny Paumen

Leerling-coördinator:
Brugklas BK: Mike Hos

Coaches:
BB1a: Ronee Kessels & Ben Plant
BB1b: Rachelle Fangman & Tom Quaedvlieg
KB1a: Saskia Montforts & Lars Niessen
KB1b: Joost Staaks & Marijke de Bok



• Openingslessen: dinsdag 06 september 13.00 uur

• Start lessen: woensdag 07 september

• Boeken afhalen: 01 en 02 september 

tijdschema op de website

• Ouderavond dyslexie: woensdag 21 september 

(uitnodiging via mail)

Informatie start schooljaar



Telefonisch: 0475-416111

E-mail:

Coach:

Coach:

Leerlingcoördinator: m.hos@connectcollege.nl

Teamleider: b.paumen@connectcollege.nl

CONTACT



• Twee coach-groepen per klas

• Eerste contactpersoon voor leerling en ouders

• Coaches behartigen de belangen van de klas

• Houden de persoonlijke ontwikkeling in de gaten

– Cijfermatig 
– Studievaardigheden 
– Sociale vaardigheden 

COACHES



Verdeling coachleerlingen

Coach: Coach:



Kernvakken 

• Nederlands 

• Engels 

• Wiskunde 

Algemeen vormende vakken

• Biologie 

• Mens en Maatschappij

• Lichamelijke opvoeding 

• Muziek 

• Beeldend vormen

• Drama

LESSENTABEL BRUGKLAS VMBO
Profielvakken

• Wetenschap & 
Technologie 

• Zorg & Welzijn

• Dienstverlening & 
Producten

Op maat uren

• Keuzewerktijd 

• Talenttijd 

• Coach-uren

• Studie na school 



Persoonlijk device voor elke leerling

• Bruikleenovereenkomst

• Koptelefoon of oortjes

• Laptophoes 11”

CHROMEBOOK VOOR ELKE LEERLING



• Leerling medeverantwoordelijk maken voor zijn/haar 
ontwikkeling

• Leerling heeft een duidelijk beeld  van zichzelf. 
“Hier sta ik, dit kan ik, dit wil ik, hierin ga ik groeien!”
– De leerling werkt tijdens coachuur aan verschillende opdrachten 

op papier en digitaal. 
– Gemaakte opdrachten vormen samen een persoonlijk groei 

dossier. 

• Leerling-Ouder-Coach gesprek (LOC-gesprek)
– Tijdens de oudergesprekken presenteert de leerling zijn 

voortgang aan de ouders. Dit gebeurt twee keer per jaar.

• Magister: monitoren studieresultaten etc.

COACH-UREN



• Coach

• Leerlingcoördinator 

• Ondersteuningsteam 

• D09: coördinator van de dag

LEERLINGBEGELEIDING



• Ondersteuning op maat 

• Keuzewerktijd

• Ontwikkelperspectief

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING



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

• Opties:

– Wiskunde
– Nederlands
– Engels
– Rekenvaardigheid
– M&M
– Dyslexiebegeleiding
– ICT-vaardigheden

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 (digitale) agenda noteren

• Huiswerk staat in Magister

• Gedeelde verantwoordelijkheid ouder/kind

• Chromebooks (bruikleenovereenkomst)

• Google Classroom

HUISWERK & LEERMIDDELEN



• 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 website/monitor
  
https://www.connectcollege.nl/ 

• Tijdens de pauzes is er continu toezicht

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

ROOSTER EN PAUZES

https://www.connectcollege.nl/


• Stichting leergeld 

• Servicekosten: € 110
(bijdrage voor extra activiteiten, onderwijskosten en excursies)

• Huur kluisje: €15

• Schoolbenodigdheden 
– Eigen aanschaf

– Via school 

– Schoolboeken worden betaald door school
Op donderdag 01 september en vrijdag 02 september kunnen de 
boeken worden afgehaald. Het tijdschema komt tijdig op de website van 
school te staan.

 

SCHOOLGELD EN BOEKEN



• Leer- en Leefregels Connect College

• Wat te doen bij?

• Info start schooljaar

• Schoolbenodigdheden 

INFORMATIEBOEKJE



- 15 juni - 1 juli: kennismakingsgesprekken
                          (leerling&ouder(s)/verzorger(s))

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

- 13 juli va. 13.00 uur: kennismakingsmiddag (leerling)

Tijdens deze middag maakt de leerling kennis met zijn/haar klas en coach

BELANGRIJKE DATA



Vragen ?


