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Opening
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Thema: Samen

https://vimeo.com/16392519
https://vimeo.com/16392519


Programma
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• Opening
• Onze kernwaarden
• Veilig op internet
• Bevorderingsnormen
• Communicatie
• Ouderraad
• Praktische actuele zaken
• Mentordeel



Kernwaarden
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• Iedereen is waardevol
Ongeacht je niveau, afkomst, ondersteuningsbehoefte.

• Wij zijn actief
We hebben heldere regels en procedures.

• Wij verbinden
Samenwerking met ouders vinden we belangrijk. 

• Wij willen groeien
Daarom leren we dagelijks van elkaar en met elkaar.



Sociale media en de Maarsdreef
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• We gebruiken alleen media die horen bij Office 365 of Magister
• Kijk s.v.p. mee met hetgeen uw kind op social media deelt

Even een korte test. Heeft u uw telefoon mee?



De waarzegger
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• https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=F7pYHN9i
C9I

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=F7pYHN9iC9I


Bevorderingsnormen
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Een leerling is bevorderd  van klas 1 naar 2 in geval van:
• voldoendes op alle vakken.
• één tekortpunt en verder voldoendes op alle vakken.

• Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag 
maximaal één tekortpunt worden behaald.

• In geval van twee tekortpunten (niet allebei voor Nederlands, 
Engels en wiskunde) wordt de leerling besproken. 

• In geval van twee tekortpunten voor de kernvakken of in geval 
van drie tekortpunten of meer is de leerling afgewezen.



Communicatie
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• Wekelijkse ouderbrief per e-mail (digitaal)
• Mentor: eerste aanspreekpunt
• Coördinatoren: 

BB: meneer Leinenga
KT: mevrouw Gremmer
havo-vwo: mevrouw Sybesma

• Bellen of e-mailen



Even praktisch:
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• Koppelen digitaal leermateriaal
• Schoolfoto’s



Ouderraad
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• Ouderraad
– Klankbordgroep (2 richtingen)



Vervolg door mentor
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• Klas M1K (KAS): Lokaal M11
• Klas M1LM (DRR): Lokaal M21
• Klas M1N (BMB): Lokaal M22
• Klas M1O (ROO: Lokaal M23



Vervolg door de mentor
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• Klas M1F (GBB): Lokaal M13
• Klas M1G (HFW): Lokaal M14
• Klas M1H (BRH): Lokaal M04
• Klas M1I (GER): Lokaal M03
• Klas M1J (WKN): Lokaal M10


	Ouderavond 2019
	Opening
	Programma
	Kernwaarden
	Sociale media en de Maarsdreef
	De waarzegger
	Bevorderingsnormen
	Communicatie
	Even praktisch:
	Ouderraad
	Vervolg door mentor
	Vervolg door de mentor

