
Ouderavond

Klas 3





Contact ouders - school

• Behalve bij (graag wel in de cc):

– Verlof: Teamleider 

– Ziekmelden (beter melden): Conciërge

– Bijzondere gevallen: Teamleider 

Mentor



Mentorlessen
Er zijn twee mentorlessen per week, waarvan 
één klassikaal.

• Persoonlijke begeleiding
– Aandacht voor de schoolprestaties

– Aandacht voor persoonlijk welbevinden

– Intermediair tussen klas en docenten

– Klassenklimaat

– Informatievoorziening



Mentorlessen

• Stroomkeuze
– Begeleid door decaan H. Franken

– Gebeurt online m.b.v. Qompas 

– Op verzoek is er een ‘oudermodule’. U kunt dan  
met uw kind de vorderingen bespreken.



Stroomkeuze

Op stgs.nl onder de tab “leerlingen”



MT

De organisatiestructuur

Mevr.
De Leeuw

Rector

Mevr. 
Meerbach

Teamleider 1 & 2

Docenten
Team 1 & 2

Dhr. Van 
Stralendorff

Teamleider 3 & 4

Docenten
Team 3 & 4

Mevr. 
Gelsema

Teamleider 5 & 6

Docenten
Team 5 & 6

OOP



Schoolgids

• Snel beschikbaar via www.stgs.nl 

• Een aantal belangrijke punten uit de 
schoolgids komt aan bod in mentoruur

http://www.stgs.nl/


Schooltijden
Lesrooster op 

maandag, woensdag, 
donderdag, vrijdag

• 08.20 – 09.40 uur

– 09.40 – 10.00 uur pauze

• 10.00 – 11.20 uur

– 11.20 – 11.40 uur pauze

• 11.40 – 13.00 uur

– 13.00 – 13.25 uur pauze

• 13.25 – 14.45 uur

– 14.45 – 15.00 uur pauze

• 15.00 - 16.00 uur KWT-uur

Lesrooster op

Dinsdag

• 08.20 – 09.40 uur

– 09.40 – 10.00 uur pauze

• 10.00 – 11.20 uur

– 11.20 – 11.40 uur pauze

• 11.40 – 13.00 uur

– 13.00 – 13.25 uur pauze

• 13.25 – 14.05 uur mt-uur

• Geen vaste activiteiten plannen

Lesrooster 60 minuten

(week na toetsweek, 
geen kwt-uren)

• 08.20 – 09.20 uur

• 09.20 – 10.20 uur

– 10.20 – 10.40 uur 

pauze

• 10.40 – 11.40 uur

• 11.40 – 12.40 uur



KWT-uren

• KWT-uren (hopelijk vanaf 13 september)
– Begeleiding voor verschillende vakken. 

• Mentor schrijft in.

– Ook verrijking (verbreding/verdieping) gewenst



KWT-uren
• KWT-uren (vanaf 13 september)

– Andere activiteiten
• Addidi: bijles voor een enkel vak, via mentor.

– Bovenbouw-leerlingen helpen onderbouw leerlingen.

• Lector: Zie stand in de aula
– Huiswerkondersteuning bij plannen, maken en leren.

• Met vakinhoudelijke hulp en controle.

– Bijles op individuele basis is ook mogelijk.

» De kosten zijn normaal gesproken voor de ouders

• www.lectorstudiebegeleiding.nl.

http://www.lectorstudiebegeleiding.nl/


Toetsen (formatief en summatief)

• We streven naar
– summatieve toetsen alleen in toetsweken

– formatieve toetsen alleen tussendoor 
• Voordelen:

– d.m.v. feedback kunnen ze zich verbeteren

– Regelmatig werken wordt belangrijker

– minder stress bij (formatieve) toetsen

– meer zelfvertrouwen bij (summatieve) toetsweek-toetsen



Toetsen (formatief en summatief)

• We streven naar
– summatieve toetsen alleen in toetsweken

– formatieve toetsen alleen tussendoor 
• Valkuil:

– bij niet bijhouden van de stof ontstaat een achterstand

– ouders kunnen moeilijker de resultaten van de formatieve 
toetsen zien

– Classroom / formative.com



Overgangsnorm klas 3
• Een leerling is bevorderd van klas 3 naar klas 4 als:

1. hij maximaal 3 tekorten heeft behaald, waarvan maximaal 1 tekort in de kernvakken 
Nederlands, Engels, wiskunde én

2. hij deze tekorten bij andere vakken zodanig heeft gecompenseerd dat het gemiddelde van 
de rapportcijfers van alle vakken minimaal 6,0 is én

3. hij voor Latijn en Grieks bij optelling van zijn rapportcijfers minimaal 11 punten heeft 
behaald.

4. Als een leerling in klas 4 de N-stroom kiest, moet hij bovendien voor elk van de vakken 
wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie een voortschrijdend gemiddelde hebben 
van minimaal 6,0.

– Een leerling die niet bevorderd wordt naar leerjaar 4 in zijn/haar gewenste stroom komt 
voor bespreking in de eindvergadering in aanmerking als hij maximaal 4 tekorten heeft. 
Leerlingen met meer dan 4 tekorten worden in principe afgewezen.



Som-today / Jaarkalender
• Toegang tot cijfers, absentie, materiaal

– Ouders hebben een eigen inlog
• Klopt uw e-mailadres / telefoonnummer?

• Problemen? r.lazet@stgs.nl

• Jaarkalender voor ouders en leerlingen: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/stgs.nl_323032383938323934
3734%40resource.calendar.google.com/public/basic.ics

mailto:r.lazet@stgs.nl
https://calendar.google.com/calendar/ical/stgs.nl_3230323839383239343734%40resource.calendar.google.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/stgs.nl_3230323839383239343734%40resource.calendar.google.com/public/basic.ics


Verzuim / te laat (nieuw)
• Bij afwezigheid

– ouders een melding
• Ouders geven in reactie een geldige reden

– absentie wordt in SOM omgezet naar de geldige reden.

• Bij geen geldige reden wordt het SP (spijbelen).
– De leerling krijgt een pop-up via SOM dat hij zich dient te 

melden in het nablijfuur.

• Bij de derde keer te laat komen geldt:
– Leerling meldt zich in het nablijfuur. 

• Teamleiders sturen nog een mail hierover.



(Corona)-Verzuim
• Onderwijs vindt plaats in de klas.

– Docenten willen en kunnen zich dan 
concentreren zich op de aanwezige leerlingen.

– Dit betekent geen hybride onderwijs meer.
• dus geen fysieke en online lessen tegelijkertijd

– Absente leerlingen werken, wanneer zij daartoe 
in staat zijn, volgens de studiewijzers op Som 
verder

• Docenten blijven, zoals altijd, via mail bereikbaar.



Een goede start

Wat verwachten we van de leerling?
– Werk bijhouden (leren én maken/trainen)

– Plannen
• Gebruik de studiewijzers op Somtoday

– Initiatief nemen
• Vragen stellen

• Maak gebruik van de mogelijkheden (formatieve toetsen en classroom)

• Overleg met de mentor



Een goede start

Wat verwachten we van de ouders?

● Begeleiding van uw kind / communiceer
● Snel contact bij invloeden die de prestaties 

van uw kind kunnen beïnvloeden
● Snel contact bij veranderend sociaal welzijn



Oudervereniging

De oudervereniging zoekt nieuwe leden:

● O.a. een penningmeester

● Vertegenwoordiging van de belangen van 
school, ouders en leerlingen in brede zin. 

● 6 avonden in het jaar

Zie de info-stand in de aula!



Deze presentatie

Deze presentatie is ook downloadbaar via de 
website. Ga naar STGS.nl :

http://www.stgs.nl


Vragen?


