
Ouderavond brugklassen

22 september 2022



Opzet van de avond

1. Welkom

2. Plenair gedeelte in de aula (algemene / praktische zaken, zorg)

3. Per klas naar een lokaal (mentor)

4. Kennismakingsborrel



communicatie 

• www.rml.nl

• mails: beide ouder(s)/verzorger(s) (behalve facturen)

• contact: via mentor (mail/telefonisch; graag alleen bij                          

dringende gevallen buiten werktijden)

• bijzonder verlof: mail naar jaarlaagcoördinator (zie ook: 

RIVM)

http://www.rml.nl/


Magister: 
ouder(s)/verzorger(s)

• wijzigen persoonlijke gegevens (graag checken!)

• toestemmingen (beeldmateriaal etc.)

• ziekmelden kind: ‘zo’, alleen voor hele dag ziek

(tandarts, dokter etc.: bellen naar receptie of briefje mee)

• inschrijven docentgesprekken (eerste ouder/verzorger)

• rooster en absenties kind bekijken



Magister: leerling

• Eigen inlogcode

• Rooster(wijzigingen) 

• Absenties / lesnotities (‘hv’/ ‘bv’)

• Inschrijven voor de KWT (5e lesuur, eigen keuze)

• Digitale leermiddelen (lesmethodes)

• Cijfers

Contact over cijfers met en via de leerling

(evt. ouders contact met mentor)



Peppels (leerling)

• portfolio 

• opdrachten voor vakken/lessen

• studie- en profielkeuze

• agenda

• leerling is zelf eigenaar en zelf verantwoordelijk

• reflecteren

• plannen

leerling kan agenda delen 

met ouder(s)/verzorger(s)



Lesuitval etc.

• Tussendoor: opvang in lokaal

• Begin/eind van de dag: Magister, klassen-app

• Pauzes: in school of buiten op plein achterkant

m.b.t. levering boeken: sommige leerlingen nog                              
geen compleet / juist pakket…                                          
Landelijk probleem (papiertekort, uitgevers)

acties(s) vanuit school: contact met                               
OsingadeJong en verzoek docenten kopieën                                  
te maken voor de leerlingen



Zorg

• screening (rekenvaardigheid, spelling, begrijpend lezen)

• evt.: steunlessen (KWT) of advies: verder onderzoek

• faciliteiten (dyslexie, ADHD, …)

• mail: zoco@rml.nl

(zorgcoördinator: Dhr. Van Beek)

mailto:zoco@rml.nl


Advies begeleiden kind:

• Inhoudelijk niet/weinig, tenzij kind erom vraagt

• Wél hulp bij:

• Inpakken tas

• Plannen huiswerk / toetsen (Peppels)

• Inplannen KWT (Magister)

• Regelmatig met kind meekijken                                              

naar cijfers



Montessori Academie

• Wetenschapsklas 

• Theaterklas 

• Cursussen / lezingen 

• Informatie per mail / posters in school

• Aanmelden via Peppels

• Activiteiten komen op portfolio (Plusdocument Peppels)



Schoolfeesten

• 2 à 3 per jaar 

• soms extern (discotheek in de stad)

• als met introducés: kaartje kopen op school en verantwoordelijk!

• einde: 23.30 uur

• graag op tijd ophalen!



Klassieke Talen (KTB)

• ijkpunt: cijfers eerste rapport (nov/dec)

• norm: grof gezegd 7 gemiddeld

• overleg mentoren/leerlingen/ouders 

• bij 1e rapport: brief over gang van zaken



Na de brugklas:

• 2-gymnasium (na goed afsluiten cursus KTB)

• 2-vwo (vanuit 1-vwo, of vanuit 1-h/v)

• 2-lyceum (h/v gemengd)

Bij eerste rapport alle overgangsnormen

Doubleren in brugklas niet gebruikelijk



Vanuit de ouderraad

Contactouders gezocht!

• hulp bij organisatie kerst- en eindejaarsactiviteit

• belronde

• (coördineren) hulp bij eventuele excursie

• contactpersoon ouders / mentor



Kennismaking met de 
mentor

L1a: Dhr. Bakker lok. 208

L1b: Mw. Ballah lok. 215

L1c: Mw. Schröder lok. 018

L1d: Mw. Moreira Santos lok. 212

V1a: Mw. Faulkner lok. 210

V1b: Dhr. De Jong lok. 211


