
Informatieavond leerjaar 2

Woensdag 20 september 2017



Naam:

 Geeft:

 Andere functies of taken:

 Wat hoort u thuis van uw kind?

 Hoe zijn de eerste ervaringen in klas 2?



Rol van de mentor

 Contacten met leerlingen en ouders

 Contact met zorgteam

 Contact met afdelingsleider

 Meestal aanwezig bij activiteiten

Mentor

Leerling

OudersDocent



Contact en informatie

 docentnaam@compaenvmbo.nl

 075-6126303 (school)

 Informatie naar ouders/verzorgers per 
(post of) mail

 Informatie via SMS

 Kloppen uw gegevens?

mailto:docentnaam@compaenvmbo.nl


Wat u allemaal moet weten

Ziekmelden
Voor 8:15 uur bellen naar school.
Gele kaart invullen

Absentie:
Te laat in de klas  L in magister Groene
kaart (8 uur melden)



Wat u allemaal moet weten

Sms dienst. 
Bij absentie, uitstuur, ziek naar huis  SMS 
melding



Magister voor het inzien van:

Agenda
Cijfers
Aan en afwezigheid
Administratieve gegevens



Magister ELO voor:

Bronnen
Toegang tot digitaal lesmateriaal
Extra informatie en oefeningen



Inloggegevens nodig?

Mail naar administratie@compaenvmbo.nl

mailto:administratie@compaenvmbo.nl












En nog meer ………………

 4 rapportperiodes 

 Cito toetsen: 22 t/m 25 mei 2018

 LOB: projecten / mentorlessen

 Leerlingvolgsysteem (logboek in magister)



Rapportgesprekken:

Eerste rapport wordt door alle ouders 
opgehaald tijdens een gesprek met de mentor

Bij het tweede en derde rapport kunnen 
ouders en mentoren aangeven of een gesprek 
wenselijk is. Digitale inschrijving.



Extra activiteiten:

 Kerstgala 21-12-17

 Excursie rond WO II

 Sportdagen

 Mentordag, bowlen, Walibi



Oproep:

Wellicht overweegt u lid te worden van de MR.
Levert u dan het Formulier 
kandidaatstelling Oudergeleding 
Compaen Vmbo in.



Vragen?

 Als u vragen heeft die wat persoonlijker zijn 
(of iets wilt vertellen), blijft u dan gerust 
even zitten.
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