
INFORMATIEAVOND HAVO EN ATHENEUM 1
27-08-2018  



DE BRUGKLASMENTOREN



EVEN VOORSTELLEN:

Mentor H1J: Henri Janssen

Mentor H1K: René Dings

Mentor A1H: Petra Brouns en Charlotte Corsius

Mentor A1I : Thea Bertram

Teamleider havo 1 en atheneum 1-2 : 

Aleid van Bommel



Programma van vanavond:

korte uitleg over: 

> Wat staat u dit jaar te wachten
> Toelichting onderwijskundige aanpak leerjaar 1   
> Kennismaking met de mentor, meet & greet



Ieder begin heeft een start



Inrichting onderbouw

Tweejarige brugperiode

vijf onderwijsrichtingen:

Begaafdheidsprofielschool

Havo Havo tto

Atheneum
Atheneum 

tto

Gymnasium 
tto



HAVO

Nederlands
Engels
Frans 
Duits
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
nask
wiskunde
lichamelijke opvoeding
Kunstvakken
Leren leren Ne, En, Wi

Keuzevak vanaf periode 2
Steunles KWT) vanaf periode 2
Begeleidingsuur

Welke vakken? Welke vakken?
Nederlands
Engels
Frans 
Duits
geschiedenis
aardrijkskunde
biologie
nask
wiskunde
lichamelijke opvoeding
kunstvakken
Wetenschappelijke vorming

Keuzevak vanaf periode 2 
Steunles (kwt) vanaf periode 2
Begeleidingsuur

ATHENEUM



Onderwijsontwikkeling 
havo en atheneum 1,2 PMC

Growth 
mindset

Building 
Learning 
Power

Formatieve 
evaluatie

 start vanuit positieve 
psychologie; denken vanuit 
growth mindset 

 vergroten ‘leer-kracht’ 
leerlingen (Building Learning 
Power) > talentontwikkeling

 formatieve evaluatie als 
middel om dit in de praktijk 
te brengen



Fixed Growth

Mindset



Leren vanuit Growth Mindset
gedachte



AANDACHT VOOR LEREN LEREN

 Docenten nemen formatieve metingen af
om in beeld te krijgen waar de leerling
staat m.b.t. het leren. De eerste periodes
staan in het teken van het leren-leren per 
vak, het aanleren van studievaardigheden.

 Toetsen op basis van weten doen snappen

 De leerlingen krijgen feedback over wat 
goed gaat en wat beter kan en hoe dat
beter kan.

 Vanaf periode 2 ook summatieve
metingen.

 Twee jaar de tijd om te groeien.



Korte samenvatting:

Meten van leeropbrengsten:

• Doel: voortgangsmeting 
en mogelijk tot 
feedback, feed up en 
feed forward 

• cijfer en feedback

Formatief

• Doelen: meten van 
behaalde leerdoelen, 
determineren en 
certificeren

• cijfer en feedback

Summatief



Meten stuurt het leren 

En daar helpen wij natuurlijk bij, door 
leerlingen …

…te leren hulpvragen te stellen, 

…te leren keuzes te maken, 

…te leren naar zichzelf te kijken.



FEEDBACK

Metingen 

 m.b.v. een toetsmatrijs 

 WETEN – SNAPPEN - DOEN

 Feedback genoteerd op de meting

 In magister halverwege periode generieke feedback 
voor ouders en mentor

 Meting met feedback mee naar huis

 Rubric Studiehouding in magister

 Leerlingen verzamelen metingen in een klapper

 Leerling is eigenaar



ONDERWIJSTIJD

 Begroting voor leerjaar 1

 Les per week    HAVO         ATHENEUM

 Periode 1 27,5 27,5

 Periode 2,3,4 30,5 30,5

 totaal 102 %



Specialisten gezocht

BPS  
Begaafdheids Profiel School



Wat zoeken de verrijkingscoördinatoren?
➢ Ouders en bekenden met passie voor hun vak!

➢ Een korte presentatie op vrijdagmiddag 4 oktober, 
14.00u-15.30u

➢ Tijd voor mailcontact en eventueel 2 à 3 afspraken 
met een leerling door het jaar heen

Wat bieden de verrijkingsleerlingen? 
➢ Een enthousiast publiek van leerlingen

➢ Een project om trots op te zijn 

BPS – Begaafdheids Profiel School



Stichting Leergeld 

Maastricht & 

Heuvelland

Als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, 
helpt Stichting Leergeld.



DOELSTELLING

 Alle kinderen doen mee

aan schoolactiviteiten,

aan sport en cultuur buiten school,

met een fiets of een laptop,

ook als het inkomen van de ouders 

daarbij een probleem is.



DEELNAME CRITERIA

 Kinderen van 4 tot 18 jaar

 Inkomen ouders tot 110% van het 

bijstandsniveau

 Bijstandniveau:

 Gezin:  € 1611,58 per maand

 Aleenstaande ouder: € 1127,50 per maand



VERGOEDING

 Leergeld in principe maximaal

 € 200 per jaar per kind in het basisonderwijs

 € 300 per jaar per kind in het voortgezet 

onderwijs

 Categorieën:

 Onderwijs: ouderbijdrage, schoolreizen

 Welzijn: scouting, kindervakantieweek



VERGOEDING

Stichting Leergeld is ook intermediair 
voor andere instanties

Jeugdfonds Sport

lidmaatschap + materialen

maximaal € 225 per jaar per kind

Jeugdfonds Cultuur: 

lidmaatschap harmonie, lessen dans

maximaal € 420 per jaar per kind



VERGOEDING

Ook intermediair voor

 De Fietsbank

 fietsen

Laptops

Het Kinderhulpfonds

Aanvulling bij reizen, brillen …



WELKE GEMEENTEN DOEN MEE?

 Maastricht

 Eijsden-Margraten

 Meerssen

 Valkenburg aan de Geul

 Gulpen-Wittem

 Vaals



AANVRAAGPROCEDURE

 Ouder/verzorger/een ondersteunende 

hulpverlener vult het aanvraagformulier in op 

de website 

www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl en 

verzendt het met een druk op de knop en

 Krijgt een ontvangstbevestiging en beschrijving 

van het vervolg van de aanvraagprocedure.

http://www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/


AANVRAAGPROCEDURE

 Een intermediair komt binnen vier 
weken op huisbezoek.

 Ouders krijgen informatie over de 
mogelijkheden van Leergeld.

 Ouders moeten een bewijs van inkomen 
overleggen.

 Als ouders na een jaar weer een 
aanvraag doen, moet wederom zo’n 
bewijs afgegeven worden.



www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Heeft u nog vragen? Kijk op 

http://www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/


Kennismaken met de 
Oudervereniging 



Oudervereniging

Porta Mosana College

SAMEN                     STERK

Waarom een ouderparticipatie?

1. Ouderbetrokkenheid is goed voor de kwaliteit van het 

onderwijs . Ouderbetrokkenheid is een factor die van 

invloed is op de pedagogisch omstandigheden die helpen 

de leerprestaties van leerlingen te verhogen. 

2. Er is behoefte aan een breder vertegenwoordigend 

orgaan. (naast de ouderdelegatie van de 

Medezeggenschapsraad).Deze behoefte bestaat bij 

zowel de school als de ouders



Oudervereniging

Porta Mosana College

SAMEN                     STERK

Waarom een Oudervereniging ?
1. Duidelijke, transparante en democratische structuur: de leden zijn 

de baas.

2. Zelfstandig rechtsorgaan; biedt meer onafhankelijkheid

3. Transparant beheer middelen, verantwoording afleggen aan 

algemene ledenvergadering

4. Verantwoordelijkheden tussen oudervereniging en de school zijn 

helder afgebakend

Alleen maar voordelen?    Nee er zijn ook nadelen:

1. De vereniging kost geld (stichtingskosten, zakelijke rekening en 

website, de beheerskosten bedragen ca € 250,-tot € 400,-

2. Er zijn wettelijke eisen en administratieve procedures.



Oudervereniging

Porta Mosana College

SAMEN                     STERK

Doelen oudervereniging
• Bevorderen ouderparticipatie (Meepraten en meedoen) 

• Advies en informatieplatform voor ouders (in brede zin)

• Klankbord voor directie MT en MR

Alle ouders (verzorgers) kunnen lid worden: 

Kosten:

• Lidmaatschap is “gratis”

• U betaalt via de vrijwillige ouderbijdrage aan de 

oudervereniging (2,50 per kind per jaar) 

Wilsverklaring:

• Het lidmaatschap vergt aanmelding (een expliciet besluit van 

u). Opgeven dus.



Oudervereniging

Porta Mosana College

SAMEN                     STERK

Jaarplanning oudervereniging

• Maandelijks overleg met de directie (“ouderraad”) 

• Agenda en stukken staan op de website onder het kopje: 

“medezeggenschap/oudervereniging”

• Bijeenkomsten zijn  openbaar

• Twee of meerdere ouderavonden over een actueel thema m.b.t. 

de school, de schoolomgeving, leren en/of opvoeden.

• Eén of twee keer per jaar: Algemene ledenvergadering

• Hoe kunt u ons bereiken? E-mail adres: 

db.or.portamosana@gmail.nl

mailto:db.or.portamosana@gmail.nl


Ouderklankbordgroep 
leerjaar 1,2,3

➢

 Di  5-11,  20.00u-21.30u

 Di  31-3,  20.00u-21.30u

Denkt u met ons mee?



Mail adressen:

vragen over It’s learning/ Magister:

magister@hv.portamosana.nl

aanmelden klankbordgroep/ 
oudervereniging:

a.vanbommel@stichtinglvo.nl 

of via de mentoren



kennismaking met de mentor
meet & greet ouders

H1J: Henri Janssen       lokaal 210 
H1K: René Dings lokaal 211
A1H: Petra Brouns/ Charlotte Corsius lokaal 205
A1I : Thea Bertram     lokaal 206


