OUDERAVOND
3e klas Mavo

MENTOR
Naam mentor: xxx

Klas:xx

Vak:xx
E-mailadressen: xxx@lyceumypenburg.nl

Andere belangrijke personen
Rector: Mevr. R. van Meeteren
Conrectoren: Mevr. M. Luijten en Mevr. B. Stoffele
Afdelingsleider mavo: Mevr. P. Molegraaf
Vervangend afdelingsleider en decaan: Mevr. H. Mollee

Verzuim coördinator: Mevr. M. Destilo
Remedial teacher: begeleiders van leerlingen met dyslexie, reken- en
leerproblemen. Mevr. Van Staveren en mevr. Van der Ende
Zorgcoördinator: begeleider van leerlingen met sociaal-emotionele
problemen: Mevr. L. Springeling

mentor


Aanspreekpunt voor
leerling en ouders









xxx@lyceumypenburg.nl





Resultaten
Absenties
Signalering problemen
Overleg met afdelingsleider
Rapport gesprekken (indien
nodig)1e en 3e periode
samen met leerling en
ouder(s)
Begeleiding activiteiten, etc.

mentoruur
Mentorles:
 deels klassikaal met methode 1,2,3, studielift om
studievaardigheden, zoals plannen en organiseren en
"leren leren" te vergroten
 individuele gesprekjes (cijfers, welbevinden)
 gebruikt voor (LOB)decaanzaken (stage,
vakkenpakketkeuze, sollicitatie-project, etc.)

Wat kunt u doen?








Resultaten, absentie en huiswerk volgen via Magister
Helpen bij het plannen van huiswerk (agenda bekijken)
Overhoren
Op de hoogte zijn van overgangsnormen, activiteiten
en profielkeuze in klas 3 en in gesprek gaan
Evt. kiezen voor huiswerkbegeleiding na school (Z-tje)
Contact opnemen met de mentor bij zorgen

Schoolzaken




Website: www.lyceumypenburg.nl voor informatie per
afdeling, foto’s, mededelingen , brieven per afdeling bij
downloads, de jaaragenda met o.a. het vakantierooster, PTA
boekjes, schoolexamenreglement, overgangsnormen, etc.

Het is heel belangrijk dat we uw goede emailadres en
telefoonnummer hebben. ALLE post gaat via de mail. U kunt
het zelf wijzigen in Magister (zie bij downloads op de website
hoe dat moet) of evt. per mail doorgeven aan onze
administratie.

Schoolzaken




Roosterwijzigingen via Zermelo. Let op: de ZermeloApp voor
mobiele telefoons en tablets is niet altijd “real time”: de
leerling moet zelf steeds even verversen
Magister: voor het huiswerk, registratie van te laat/ huiswerk
vergeten/ boeken vergeten /uitsturen. (U heeft een inlogcode
en uw kind ook!). Verder kunnen ze hun digitale materiaal per
vak vinden op de ELO in Magister.

Schoolzaken








Ziekmelding: dagelijks tussen 7:30 – 8:00 uur telefonisch doorgeven 0704132050
Afspraken bij specialist, dokter, orthodontist, etc.  briefje laten inleveren
bij conciërges. Briefjes te downloaden via de website. GEEN afspraken in
schoolonderzoekweken !
Verlof voor een hele dag of meer : altijd via de afdelingsleider (MLG) met
een schriftelijke verlofaanvraag (te vinden bij downloads op de website)
Verwijderingen zijn te zien in Magister (U): mentor of afdelingsleider neemt
contact op vanaf 4 x verwijderd (gesprek op school)

Schoolzaken






Te laat: melden bij conciërge. 3 x te laat: 3 x vroeger melden bij conciërge.
6 x te laat : ouders krijgen een mail en leerling komt een hele week eerder
melden.9 x te laat: leerplichtmelding + mail naar ouders ; 12 x te laat :
oproep bij leerplicht.

Missen wij uw kind in de les dan wordt u gebeld. Wanneer het verzuim
ongeoorloofd is (spijbelen), dan haalt het kind het uur dubbel in. De
verzuim coördinator, mevrouw Destilo maakt afspraken met uw kind en zet
dat in Magister.
Proefwerk of so gemist door ziekte o.i.d.? De leerling maakt zelf een
afspraak bij docent om binnen twee weken in te halen (bij voorkeur tijdens
het inhaaluur op dinsdag of donderdag 9e uur)

Vakkenpakket klas 3









Iedere leerling volgt Ne, Eng, Bio, Eco, Mijleer, LO,
CKV, rekenvaardigheden
Iedere leerling volgt LO2, Te of Hv
Daarnaast volgt hij/zij vakken uit het gekozen profiel:
Economie: Ec (+ Wi/Fr/Du)
Zorg en Welzijn: Bi (+ Wi/AK/Ge/Fr/Du)
Techniek: Wi (+ Ns1 + Ns2)
Landbouw: Wi (+ Ns1/Ns2)

Anders in klas 3









Start van 2 jarig examentraject : schoolexamen en centraal examen telt
50/50 ( ong. 35% behaal je al in 3m en heet in Magister bij
cijferweergave “examendossier”)
PTA =Programma van Toetsing en Afsluiting (=omschrijving van alle
toetsstof per vak) : per 1 okt onder downloads op de website te vinden
Schoolexamenreglement : per 1 oktober onder downloads op de website
te vinden
De meeste vakken delen studieplanners met leerlingen via ELO (plannen!)
Er zijn 2 schoolexamenweken in klas 3

Anders in klas 3








Stage in Klas 3 mavo van 11 t/m 15 maart 2019 (verplicht en voldoende
beoordeeld !)
Maatschappijleer: wordt totaal afgerond in klas 3. Cijfer gaat mee naar
diploma voor klas 4
Rekenvaardigheden: overheid bepaalt dat leerlingen verplicht de
rekentoets maken. Telt niet mee voor slaag/zakregeling. Cijfer blijft maar 1
jaar geldig, dus bij doubleren in klas 3 moet de toets opnieuw.
CKV en LO hebben handelingsdelen ( v of g moet behaald worden)

RAPPORTPERIODEN SCHOOLJAAR 2018/2019
Periode 1 : van 27 augustus 2018 tot 2 november 2018
Periode 2: van 5 november 2018 tot 25 januari 2019
Let op: Schoolexamenweek I voor 3 mavo : van 15 t/m 22 januari 2019
Periode 3: van 28 januari 2019 tot 29 maart 2019
Periode 4: van 1 april 2019 tot 11 juli 2019
Let op: Schoolexamenweek II voor 3 mavo : van 20 t/m 27 juni 2019

Spreekavonden SCHOOLJAAR 2018/2019
Na periode 1 : 19, 20 of 21 november op uitnodiging van de mentor

Na periode 2: spreekavond vakdocenten. Ouders kunnen intekenen via
Zermelo

Na periode 3: 15 of 16 april op uitnodiging van de mentor

Overgangsnormen


Te vinden bij downloads op onze website



We werken met tekortpunten: een 5 is 1 tekort; 4 is 2
tekorten; 3 is 3 tekortpunten





Alle vakken tellen mee, dus ook de vakken die niet in
het pakket gekozen worden

Wettelijke regeling: een leerling moet minimaal een 5
hebben voor Nederlands

Overgangsnormen
Over: Alle vakken hebben een 6 of hoger
Bij 1 x 5 of 2 x 5 en voor alle vakken samen minimaal een 6 gemiddeld
Bij 1 x 4 en voor alle vakken samen minimaal een 6 gemiddeld
In de bespreekmarge:
Bij 3 x 5 en voor alle vakken minimaal een 6 gemiddeld
Bij 2x 5 en 1 x 4 en voor alle vakken minimaal een 6 gemiddeld
Bij 1x 5, of 2 x 5 of 1 x 4 waarbij het gemiddelde van alle vakken niet 6.0
bedraagt
Doubleren:

Een leerling doubleert in alle andere gevallen. Er mag niet twee keer gedoubleerd
worden in 3 mavo
Bij 16 jarigen adviseren we een mbo-traject.

Activiteiten in klas 3
Zie jaaragenda op de website (op de bovenste balk van de website)
 10 en 12 oktober: schoolfotograaf
 22-26 oktober: Herfstvakantie
 15 november: sollicitatieproject op school
 19 november: Rapport 1; deze week spreekavond
 27 november: Ouderavond Playback over “in gesprek met je puber”
 18 december: kerstactiviteit Lille/Munster/Corpus Leiden
 20 december: Kerstgala
 21 december: Kerstactiviteiten
 15 januari t/m 22 januari 2019: Schoolexamenweek I !!!

Vragenronde

