
Welkom!

Ouderavond klas 1D
7 september 2021



Wat gaan we bespreken vanavond?
● Wie ben ik? Wat is mijn rol?
● Communicatie
● Eerste indruk
● Rooster
● KWT-uur en Lector
● SOM
● Toetsen
● Corona beleid
● Ziekmelden of verlof aanvragen
● Belangrijke data (jaarkalender en website)
● M&L, Tips en vragen



Wie ben ik?

Claudia Crenshaw

Cambridge en Regulier Engels 
docent

Mentor klas 1D

c.crenshaw@stgs.nl



Wat is mijn rol als mentor?
• Klassensfeer / groepsvorming

– Twee lentoren: Anouk en Amaani

• Gesprekken met de hele klas en met individuele leerlingen

• Resultaten volgen van de leerlingen

• Monitoren en begeleiden van uw kind (cijfers, welzijn, motivatie) i.s.m. 

met ouders

• Eerste contactpersoon bij vragen of problemen



Communicatie

● Communicatie gaat via email (belangrijk dat contact info up to 

date is) c.crenshaw@stgs.nl 

● Belangrijk relatie tussen school, ouders en leerlingen

● www.stgs.nl

● Teamleider:  s.meerbach@stgs.nl

● Tafeltjesavond 2 keer per jaar

mailto:c.crenshaw@stgs.nl
http://www.stgs.nl
mailto:s.meerbach@stgs.nl


Boeken

Alles wat al besteld is, wordt op school uitgeleverd en 
uitgedeeld. 

Bij twifel contact opnemen met leverancier.



Toestemming geven in SOM

Foto’s e.d.

Gaat via SOM

Handleiding staat op de website van STGS. 
https://www.stgs.nl/news/915/488/Toestemming-in-Somtoday

Ook belangrijk dat de kinderen weten wat u heeft gekozen

https://www.stgs.nl/news/915/488/Toestemming-in-Somtoday


Eerste indruk?

Enthousiast

Lief

Grappig

Nieuwsgierig

Positief

21 leerlingen 

10 jongens/11 meisjes

Cambridge klas

Groepsdynamiek?



Rooster



Rooster
Tijden:
1 8.20-9.40
2 10.00-11.20
3 11.40-13.00
4 13.25-14.45 (dinsdag 14.05)
5 15.00-16.00



KWT-uur

● 5de lesuur
● start maandag 13 september
● worden ingeschreven door mentor (dan verplicht)

○ nog niet voor klas 1 (na toetsweek 1)
● leerlingen mogen zichzelf inschrijven, naast vakinhoudelijke 

hulp ook vaardigheden en extra’s mogelijk
● Mentoruren: dinsdag 4de uur, woensdag kwt-uur (5de uur)



HUISWERKBEGELEIDING EN BIJLES
● Door Lector studiebegeleiding

● Dagelijks aansluitend aan de lessen (vanaf 14.45, dinsdag 14.05) bij ons op school
    
● Huiswerkbegeleiding, bijlessen, plannen en organiseren (executieve vaardigheden), 

examentraining, aandacht voor motivatie en zelfvertrouwen, leerstrategieën

● Aanmelden direct bij Lector 

● Meer informatie over tijden en tarieven: 
https://lectorstudiebegeleiding.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-schiedam/ 

● Contact: T: 088 2211444 - E: stgs@lectorstudie.nl –  W: lectorstudiebegeleiding.nl

● Video:  https://youtu.be/YZPKxqQdMAs

https://lectorstudiebegeleiding.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-schiedam/
https://youtu.be/YZPKxqQdMAs


SOM

● Inloggegevens via email morgen woensdag 8 september

● Wat is er te zien?

○ cijfers, aanwezigheid, studiewijzers, toetsen

● AGENDA blijft heel erg belangrijk voor de leerlingen!!

○ leren plannen

○ rooster in agenda



Toetsen

● Soorten: so’s (1x); uso’s (2x); toetsen (3x);
● Wenkwartaal voor klas 1

○ In kwartaal 1 is het cijfer 4 een minimum;
○ TW1 telt 1x mee;

● bezig met overschakelen naar meer formatieve toetsen;
● Doorverwijzing naar KWT-uren (5e uur) a.h.v. behaalde 

resultaten; maar ook vrijwillig voor extra hulp of vragen.



Corona
● Indien een leerling of een personeelslid die volledig gevaccineerd is, nauw 

contact heeft gehad met een persoon die positief test op corona hoeft de leerling 
of het personeelslid niet in quarantaine

● Voor niet (volledig) gevaccineerde personeelsleden en leerlingen die in nauw 
contact zijn geweest met een positief persoon geldt dat zij thuis in quarantaine 
gaan. Op de vijfde dag van de quarantaine kan er bij de GGD worden getest. Als 
de testuitslag negatief is, ben je weer welkom op school. Is de uitslag positief, 
dan is er sprake van COVID-19 en ga je in quarantaine. Dringend verzoek om dit 
aan de school te melden.

● Bij klachten: blijf thuis en testen (bij de GGD)
● Indien een leerling of een personeelslid niet volledig gevaccineerd is, is het 

advies om tweemaal per week te testen. Gratis testen kunnen bij de receptie 
opgehaald worden

● Op school 1,5 meter afstand leerlingen - volwassenen 
● Bij verplaatsing mondkapjes



Ziekmelden of verlof aanvragen

We zijn bezig het ziekmelden via Somtoday mogelijk te maken. Dit 
loopt en daar zullen ouders tzt over geïnformeerd worden. Tot die 
tijd...

Ziek: voor 08:15 bellen naar de receptie, optie 1 kiezen en uw eigen 
naam plus het leerlingnummer van uw zoon/dochter inspreken.
Betermelden: ondertekend formulier inleveren bij receptie (te vinden 
op de website).
Absent: voor 08:15 op dezelfde doorgeven aan de receptie.
Buitengewoon verlof: aanvragen bij teamleider.



Belangrijke data (jaarkalender ⇒ website)

Schoolreis: niet in 2021
CBO-test: 11-14 oktober
Toetsweek 1: 08 t/m 16 november
Tafeltjesavond: december en maart 
CBO-avond: januari 2022



Metacognitie en leervaardigheden

M&L = Metacognitie: leren over leren 
Leervaardigheden: manieren waarop je het leren aan kan pakken

Leerlingen helpen om bewust te worden van hun eigen denkprocessen en 
leerstrategieën.

Tijdens de lessen komen bijvoorbeeld plannen, 
agendagebruik, fouten maken, reflecteren, 
de werking van het geheugen & mindset aan de orde.



Tips voor brugklasouders

1. Waardeer de inspanning, doorzettingsvermogen en de aanpak in 
plaats van het resultaat.

2. Stimuleer een (groei)mindset waarin fouten maken mag en fouten 
juist een kans bieden tot leren.

3. Ondersteun en begeleid het kind maar laat de (uiteindelijke) 
verantwoordelijkheid bij het kind.

4. Rust en ontspanning zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling. 



Tips

● ‘s Avonds samen tas inpakken met het rooster ernaast;
● Geen huiswerk maken of leren na 21:00;
● Samen de week doornemen/plannen;
● Ongeveer 8-12 uur huis- en/of leerwerk per week!



Vragen ⇒ email naar c.crenshaw@stgs.nl


