
Ouderavond 2021



Mentoren

• 4A: Nadja Bleeker, n.bleeker@stgs.nl
• 4B: Aranka Leonard, a.leonard@stgs.nl
• 4C: Fedde van Dishoeck, 

 f.vandishoeck@stgs.nl
• 4D: Menno Poot, m.poot@stgs.nl



Gegevens SOM

• E-mailadres
• Huis- en 06-nummer
• AVG toestemmingen van uw kind

• In SOM Today:
– Te laat, boeken/huiswerk vergeten
– Absenties
– Cijfers



Contact ouders - school

• Behalve:
• Verlof: Teamleider 
• Ziekmelden en beter melden: Conciërge en SOM
• Bijzondere gevallen: Teamleider 



Ziekmelden

● Elke dag dat uw kind ziek is, ziekmelden. 
Graag leerlingnummer vermelden!

● Tot nader bericht: melden bij conciërges



Verzuimprotocol

- Absentie overzicht in SOM
- U krijgt van elke absentie melding bericht en kunt 

reageren met een reden mbt de afwezigheid van uw kind

- 3x te laat = nablijven
- Nieuwe roostertijden in de gaten houden
- Veelvuldig te laat: gesprek met verzuimcoördinator

- Onbekend afwezig:
- 4x - mentor gaat in gesprek
- 8x - Verzuimcoördinator neemt telefonisch contact op. 

Speelt evt door naar zorgteam
- 12x - Uitnodiging teamleider voor gesprek, doorzetten 

naar zorgteam of leerplicht



Contact mentor

• In principe via e-mail
– Aanwezig maandag t/m donderdag
– Weekend sporadisch kijken i.v.m. urgente zaken

• Contact bij:
– Tegenvallende/teruglopende resultaten
– Sociaal emotionele problematiek
– Studiehouding
– Absenties



Een goede start

• Klas 4 wordt vaak gezien als een struikeljaar!
• Wat verwachten we van de leerling?

• Werk bijhouden (maken en leren)
• Plannen

• Gebruik studiewijzers op SOM
• Initiatief nemen

• Vragen stellen
• KWT-uren bezoeken
• Mentoroverleg

• Alles vanaf week 1 op orde
• Minder SO’tjes en meer stof in de toetsweek



KWT-uren

• 4 KWT-uren in een week

• Bij overgang vorig jaar aangegeven door vakdocent: 
vanaf kwartaal 1 verplicht naar KWT-uur voor dat vak
– deze inschrijving wordt gedaan door mentor

• Opnieuw evalueren na eerste resultaten (rond 
tussentijds rapport) om te kijken of leerling het 
zelfstandig kan of meer hulp nodig heeft



Lector

• Huiswerkbegeleiding, bijlessen, plannen en organiseren 
(executieve vaardigheden), examentraining, aandacht 
voor motivatie en zelfvertrouwen, leerstrategieën 

• Meer informatie over tijden en tarieven: Stand in de aula 
of website

• Contact: T: 088 2211444
  E: stgs@lectorstudie.nl

    W: www.lectorstudiebegeleiding.nl

mailto:stgs@lectorstudie.nl
http://www.lectorstudiebegeleiding.nl


Verschil met klas 3

• Stroomkeuze 🡪 profielkeuze

• Werken volgens PTA
– Rond 1 oktober op de website

• A-kaarten
– Autonome leerling krijgt meer invloed op leerproces

• CMS-dossier



Van stroom naar profiel

• Klas 4 is een stroom (M/N); eind klas 4 kiest de leerling 
een profiel (EM; CM; NG; NT)

• Via Qompas

• 7 februari – Uitdelen adviezen profiel
• 10 maart – ouderavond profielkeuze
• 17 maart – inleveren profielkeuze
• 31 maart – mutatiestop profielkeuze



PTA klas 4

• Afsluitende toetsen tijdens toetsweken
– In welke toetsweek
– Hoe zwaar tellen ze mee

• Afsluitend betekent dat deze toetsen meetellen voor het 
schoolexamencijfer in klas 6

• Z.s.m. Gepubliceerd op de website (begin oktober)
• Maatschappijleer wordt na een half jaar afgesloten

– Helft klas 4: januari
– Helft klas 4: juli



Overgangsnormen voor klas 5

• Maximaal 3 tekorten (1x4 en 1x5 of 3x5)

• Maximaal 1x 5 bij wiskunde/Engels/Nederlands

• Voldoende compensatie voor 6 gemiddeld over alle vakken

• Gym is geen compensatie, wel tekort

• CMS voldoende afgesloten
• Qompas afgesloten



NG/NT keuze

• Er is voldaan aan de algemene bevorderingsnormen

• Voor NT: WiB, scheikunde en natuurkunde minimaal een 6,0.
Advies van de docent Wi telt hierbij mee.
Geen 6,0? Naar klas 5 met NG en WiA

• Voor NG: WiA/WiB, biologie en scheikunde minimaal een 6,0.
WiA/WiB keuze: advies docent telt mee.

• Docentenvergadering bindend advies, teamleider (dhr Van 
Stralendorff) neemt een besluit.



Herkansingen
 
• In de tweede fase mogen leerlingen toetsen herkansen. 

• In totaal 2 per jaar, maximaal 2 per toetsweek.
• Alleen afsluitende toetsen kunnen herkanst worden, 

m.u.v. mondelingen, luistertoetsen, en PO’s.
• Direct na toetsweek herkansen!

• Maatschappijleer wordt na een half jaar afgesloten
• Helft klas 4: Januari
• Helft klas 4: juli



Ouderraad

● Voor de leerlingen
○ cadeautjes bij diploma uitreiking
○ Lustrum

● 6 avonden per jaar

● Penningmeester

● Infostand in de aula



Belangrijke data

• 8 november – TW1

• 13 december – tafeltjesmiddag en -avond

• 17/18/19 februari - Lustrumdagen

• 7 t/m 11 maart - Reisweek klas 4 (Normandië) indien 
mogelijk


