
Informatieavond
Klas 1 MAVO



Programma
• Kennismaking
• Eerste ervaringen 
• Rol coach
• Rooster
• SomToday
• Dalton Plan Agenda
• Aandachtspunten leerling
• Absent melden
• Belangrijke data
• MAS
• Overstap naar HGL?



Kennismaken

• Teamleider → Ilse Verkade

• Teamcoördinator → Laurens van der Hoeven



Kennismaken

• Wie zijn wij?

• 4 kleine briefjes met vragen

• GEEL: Een vraag die je aan mij, over mij of over dit schooljaar wil 
stellen

• GROEN: Complimentenbriefje voor mijn kind

• BLAUW: Ik zou willen dat de coach van mijn zoon/dochter wist

• ROOD: Heeft u of weet u een bedrijf waar wij bij op bezoek mogen 
komen?

• Vul het antwoord in

• Graag de naam van de leerling noteren



De coaches van klas
1A

Meneer Kappenburg
Maandag, dinsdag en donderdag

Meneer van Rij
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag



De coaches van klas 1B

Mevrouw van der Goes
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Mevrouw St Jago
Maandag tot en met vrijdag



De coaches van klas 1c

Mevrouw Kouwenhoven
Dinsdag, woensdag, 
donderdag ochtend, vrijdag

Meneer de Groot
Woensdag en donderdag



Eerste ervaring 
-Sfeer in de klas

-Introductiedagen



Rol van de coach

• Eerste aanspreekpunt: de coach
• Coachgesprekken -> leerlingen bereiden de gesprekken voor en 

sturen een verslag per mail naar de coach
• Twee keer per jaar een Ouder Kind Coachgesprek (OKC) -> leerling 

bereidt dit gesprek voor en is leider van dit gesprek
• Coachuren (3x per week)
• Aandacht voor begeleiding en sfeer in de klas
• Korte lijnen tussen ouders en coach

Teamcoordinator Coach

Sociaal

Groep

Individueel

Administratief Brieven/voortgang



Rooster en schooldag

•Les volgens het rooster

•Coachgesprekken

•Roosterwijzigingen

•Pauze



SomToday OUDER
Lentiz Dalton

www.somtoday.nl



Het inloggen gaat via 
gebruikersnaam (de cijferreeks) 
wat u kunt vinden in de mail vanuit
SomToday. 

Het wachtwoord kunt u eventueel
wijzigen als u op ‘wachtwoord
vergeten’ drukt. 

Vergeet niet de juiste school aan te
tikken in het vorige menu. 



In het kopje nieuws staan er 
meldingen over berichten, 
resultaten e.d. 

Dat kan over 1 of meerdere dagen

AVG goedkeuren



In het 2e kopje ‘Rooster’ waarbij de 
roosters per week in te zien zijn. 

Hierbij kunnen de leerlingen oa. 
het huiswerk zien per:

- Week

- Dag 

- Les



Hier zien de leerlingen het 
huiswerk in tekst uitgeschreven op 
chronologische volgorde  

Ze kunnen per dag switchen en 
naar onderen scrollen voor meer 
info. 



Hierbij zie je de cijfers van de 
leerling

Het overzicht geeft een overzicht 
waar je alle cijfers kan zien. 

Per vak zie je een gemiddelde en 
laatst gegeven cijfer (dat komt hier 
te staan) 



Hier ze je welke vakken de leerling 
volgt en ook welke docent de 
leerling heeft voor ieder vak. 

De icoontjes geven aan dat er 
huiswerk en/of lesstof beschikbaar 
is. 

Leerlingen kunnen ook via deze 
weg richting het digitale 
lesmateriaal.



Hier ziet u de afwezigheid, te laat 
meldingen en andere zaken 
omtrent absentie van de leerling. 



Toestemming AVG/ foto gebruik

- Dit is alleen te doen via de 
internet browser

- De app heeft de module 
‘Profiel’ niet

- Graag aanvinken voor 
toestemming of geen 
toestemming



UITLEG PLANAGENDA



Waarom gebruiken we een planagenda, terwijl ook “alles” in SOM 
staat?

• In SOM kijk je vaak maar een dag/paar dagen vooruit
• De planagenda, is een agenda en planner in één
• Zo noteer je je huiswerk EN word je aan het denken gezet hoe 

je je maak- en of leerwerk het best kan plannen die 
week/periode

• Huiswerk zelf opschrijven zorgt voor meer besef en focus. Het 
kost je “moeite” om het op te schrijven, daardoor moet je 
nadenken en onthoud je dingen automatisch al beter.



Waarom gebruiken we een planagenda, terwijl ook “alles” in 
SOM staat?

• Huiswerk in SOM kan je niet in kleine stukken opdelen. Voor het 
verdelen van bijvoorbeeld leerwerk (als je over twee weken een 
toets hebt) is het plannen van je werk één van de belangrijkste 
voordelen van deze planagenda!

• Nog een (laatste) pluspunt van een planagenda: je leert niet 
alleen je schoolwerk te plannen, maar juist ook een fijne balans 
te krijgen met jouw hobby/sport. Je kan hier namelijk ook jouw 
persoonlijke afspraken in kwijt en dat zorgt voor een goed 
totaaloverzicht!



Hoe werkt het?

1.Noteer je huiswerk direct als de docent het opgeeft en noteer dit 
op de datum dat het af moet zijn.

2.Controleer je huiswerkopgaven in SOM en stel vragen als er iets 
onduidelijk is.

3.Plan je huiswerk -> verdeel het werk over de tijd die je hebt. 
Hoeveel tijd heb je nodig? Kan je dit in één keer of is het beter om 
dit te verdelen over meerdere dagen? 
Plan terug in de tijd als het om leerwerk gaat. Start bijvoorbeeld 
met een “kleine” toets een week van te voren.



Hoe werkt het?

Belangrijk:

• Wissel maak- en leerwerk af

• Wissel talen met andere vakken af

• Plan pauzes in

• Herhaal als laatste de stof van een SO/toets

• Huiswerk niet af gekregen? Plan het opnieuw in



Planner invullen

•We gaan de data tot en met de herfstvakantie 
noteren en een scheidingslijn bij de eerste week 
maken (agenda/to do).

agenda

To do
Lijn 
tekenen



Aandachtspunten voor de leerling

•Deadline is uiterlijke inleverdatum. Eerder 
mag altijd

•Plannen werk voor thuis en op school

•Presentatie voorbereiden → er zeker van zijn, 
niet een poging wagen 

•Opdrachten niet afraffelen → heb ik aan de 
opdracht voldaan



Ziek / dokter / orthodontist/ Verlof??
• Bel naar school of absentie-dal@lentiz.nl of digitaal via de website

Van 07.30 – 16.30 uur bereikbaar

• Of geef vooraf een briefje mee met de betreffende afspraak, 
inleveren bij de conciërges. 

• Leerling ziek naar huis? Graag bellen dat de leerling veilig thuis is 
gekomen. 

• Verlof? → Formulier op https://www.lentiz.nl/dalton/digitaal-
aanvragen-bijzonder-verlof/

mailto:absentie-dal@lentiz.nl
https://www.lentiz.nl/dalton/digitaal-aanvragen-bijzonder-verlof/


Belangrijke data

•19 sept. : Halt voorlichting
•21 sept. : Verkeersveiligheidsproject
•26 sept. : Studiemiddag (lln. ‘s 
middags vrij)
•30 sept. : PVT publicatie
•6 okt.     : Schoolfeest
•22 okt.   : Herfstvakantie



MAS uren
•30 uren MAS-uren in 3 
jaar tijd



Overgang naar leerjaar 2

•Leerjaar 2 MAVO
•Leerjaar 2 HGL



Overgang naar leerjaar 2MAVO

• Leerlingen vanuit leerjaar 1 gaan over naar leerjaar 2 met drie of 
minder tekortpunten op basis van alle cijfers en beoordelingen 
gedurende het schooljaar. 

• Bij vier tekortpunten of meer is de leerling een bespreekgeval en 
wordt besloten of de leerling meer baat heeft bij overgang, doublure 
of afstroom. Een tekortpunt is het aantal punten onder de zes. 

• In de beoordelingsweek worden toetsen gegeven die herkansbaar
zijn (dit is ook te zien in het PVT). Na iedere beoordelingsweek mag 
de leerling één van deze toetsen herkansen. 

• Daarnaast dient op basis van de OKC gesprekken, uitslagen van de 
Cito VAS, attitude en vaardigheden, alsook de resultaten van de 
toetsmomenten voldoende vertrouwen te geven voor het succesvol 
afleggen van het programma. 

• Van bovenstaande kan worden afgeweken als de schoolleiding dit 
nodig acht.



Overgang naar leerjaar 2HGL

• De mogelijkheid tot het doorstromen naar de opleiding van Het 
Groene Lyceum, wordt er van leerlingen het volgende verwacht: 

• Leerlingen staan voor alle vakken minimaal een 6,5 of hoger aan 
het einde van het schooljaar, gebaseerd op alle cijfers en 
beoordelingen. 

• Vakken die buiten de beoordelingsweek vallen moeten ook met 
een voldoende afgesloten worden. Dit zijn: LO, KV en BGV. 

• Werkhouding: de meerderheid van de leraren moet ervan 
overtuigd zijn dat de leerling de 6- jarige route aankan. 

• De leerling beschikt over een onderzoekende en ondernemende 
houding. 

• Van bovenstaande kan worden afgeweken als de schoolleiding dit 
nodig acht.



Vragen?


