
Informatieavond leerjaar 2
Welkom



De ondernemende school



Artikel 1



Ik ben iemand, ik kan wat, 
ik hoor erbij!



Dare to discover!



Breed oriënterend onderwijs  

“Voordat je weet 
wat je later wilt 

worden, 
moet je eerst 

ontdekken wie je 
nu bent…”



Talentfactory Food & HealthSafety & Security

Art & Stage Creative Design



Van Leerjaar 2 naar Leerjaar 3!

Leerjaar 2

Basis
Kader
Mavo

Leerjaar 3
Start examenprogramma

Basis (dienstverlening & producten)

Kader (dienstverlening & producten)

Mavo



Vakkenpakket

Mavo leerjaar 3 



Flexibilisering

• Basis & kader: één vak op een hoger niveau 
volgen in leerjaar 3

• Kader: Duits of geschiedenis als extra vak

• Mavo: Scheikunde als extra vak

* Hier zitten wel normeringseisen aan



Extra ondersteuning:

- Flexuren

- SOVA-Faalangsttraining
- Dyslexiebegeleiding
- Route 2
- Ondersteuningsteam
- Huiswerklokaal



Zelfstandigheid

• Leerling verantwoordelijk voor eigen spullen.

• Zelf verantwoordelijk voor (op tijd) het maken van je huiswerk.

• “… ja maar….de printer was stuk!”

• Als het mis gaat in de les… (nu, straks & later recht en de 

meldkamer)



De mentor:

• De spil in de begeleiding van uw kind.

• Groepsvorming 

• Aanspreekpunt voor leerlingen & ouders

• Helpt met “leren leren”, dit jaar extra mentoruur en een nieuwe 
agenda!

• Ondersteunend bij het maken van het loopbaandossier (portfolio)

• Gesprekspartner rapport/portfoliogesprek



Vragen aan vakdocenten? 

• Mentor is spil, dus graag via mentor.

• Dan brengt de mentor u in contact of gaat er 
achteraan.



Laat het school weten als:

• Uw kind ziek is

• Uw kind een afspraak heeft bij tandarts, huisarts, orthodontist etc.

Absentiemelding: 0229-552009, mevrouw Butter of Dekker

verzuimnewton@atlascollege.nl

• Overige zaken: 0229-552010

mailto:verzuimnewton@atlascollege.nl


.

Verlof:

Het verlofformulier kan ingeleverd worden bij de 
receptie. De teamleider beslist of de aanvraag wordt 
goedgekeurd. 

Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de 
leerplichtambtenaar.

Voor het verlofformulier en regels, zie de website. Ook de 
uitgaande brieven zijn daar terug te vinden.



Contact:

• Met mentoren communiceert u in principe via email. Deze wordt op 
hun werkdagen beantwoord. Indien nodig even bellen via het 
schoolnummer.

• Contact tussen ouders en kind onder schooltijd indien echt 
noodzakelijk graag via receptie, niet bellen of appen onder de les.

• Bij bezoek aan school: maak een afspraak en even melden bij receptie.



Contactmomenten:

Rapportgesprekken (middag/avond), 
7 december en 15 maart
met voorlopig advies n.a.v. overgangsnormen (op website)

2 keer presentatie van loopbaandossier (ochtend/middag)
1 februari en (o.v.b.) 7 juni

Overig contact indien gewenst: op afspraak.

Volledige jaarkalender op website



Tips informatiebronnen

• Bekijk regelmatig Magister samen met uw kind. 

Cijfers, absentie, te laat komen, spullen vergeten worden genoteerd. 
Laat ze het zelf vertellen en bespreek het thuis.

• Bekijk Zermelo voor het naar school gaan voor het actuele rooster en de 
wijzigingen. Om 07.15 uur wordt Zermelo bijgewerkt.

• Bekijk samen de agenda en de gemaakte planning met uw kind. U kunt 
hem stimuleren om zich hieraan te houden.



Oproep Ouderraad; meldt u aan

-8 ouders, uit alle leerjaren

-Klankbord voor directie

-Onderwerpen zijn o.a.: - - Covid-19

- besteding ouderbijdragen

- toekomstvisie school

- communicatie

-Organiseren jaarlijkse thema-avond

- 5 x per jaar komen wij 1,5 uur bij elkaar (woensdagochtend)

-Iets voor u? Mailt u naar: ouderraad.newton@atlascollege.nl

Wij zoeken vier nieuwe ouders, doet u mee?


