
Informatieavond

Klas 2MAVO



Programma

• Kennismaken schoolleiding en coaches

• Coaching en rol van de coach

• Intermezzo

• Ervaringen eerste weken

• Belangrijke data komende periode

• WOS

• MAS

• Kamp

• Vakkenpakket [Mavo 2 => 3]

• SOMtoday

• Schoolkosten



Kennismaken

• Teamleider → Ilse Verkade

• Teamcoördinator → Laurens van der Hoeven



Kennismaken

• Coaches 2A



Coaching

• Eerste aanspreekpunt: de coach

• Coachgesprekken → leerlingen bereiden de gesprekken voor!

• Coachuur 2x per week

• Aandacht voor begeleiding en sfeer in de klas

• Korte lijnen tussen ouders en coach

Teamcoordinator Coach

Sociaal

Groep

Individueel

Administratief Brieven/voortgang



Ouders



Rol van de coach

• Volgen van de leerling

• Doelen stellen samen met de leerling

• Leerling uitdagen

• Contact met ouders



Dalton

•We werken vanuit vertrouwen

•Dalton-kernwaarden:
• Samenwerken

• Zelfstandigheid

• Verantwoordelijkheid

• Reflectie

• Effectiviteit



Intermezzo

• 4 kleine briefjes met vragen

• Vul het antwoord in

• Naam van leerling noteren!



Ervaringen eerste weken

• Met welke verhalen is uw kind thuisgekomen?

• Kennismakingsweek

• Groepsvorming (storming, norming)

• Leermiddelen online en boeken



Westland On Stage



Westland On Stage
• 17 t/m 20 oktober gastlessen ter voorbereiding WOS

• 28 maart Beroepenfeest: 

• oriëntering arbeidsmarkt en maken afspraken

• 6 april Doe-dag: 

• een dag langs om je verder te verdiepen in de bedrijven



MAS = Maatschappelijke stage

• Leerjaar 1 t/m 3 maken de leerlingen 30 MAS-uren

• Dit jaar streven we voor 12 uur, samen met 8 vorig jaar maakt dat 20. 



Kamp!

• De 2e klassen gaan samen op kamp. 

• Afsluiting van de onderbouw.

• Datum: woensdag 28 juni t/m 30 juni 2023



Adviseren na klas 2

• Is de leerling toe aan het afronden van een belangrijk deel van het 
examen in leerjaar 3?

• Einde leerjaar 2



Na 2MAVO?

• 3MAVO met nieuwe coaches

• Vakkenpakket – dinsdag 21 februari info-avond

• Nieuw rooster

• In leerjaar 3 komt er een nieuwe klassenindeling als gevolg van 
bovenstaande keuzes. 



Advisering na klas 2

Middelen:

• Cijfers

• Cito Vas (2 weken voor de meivakantie):
• afgenomen op MAVO-niveau

• Advies docenten team:
• huiswerkattitude, werkhouding, 

• Overgangsnormen



Leerjaar 2 MAVO naar leerjaar 3 MAVO 
• Leerlingen gaan door naar leerjaar 3 mavo als op basis van alle cijfers en 

beoordelingen maximaal twee tekortpunten zijn. Bij drie 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, de ontwikkeling, uitslagen vn 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.



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



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 ondersteund de module 
‘Profiel niet) 

- Graag aanvinken voor 
toestemming of geen 
toestemming



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/


Schoolgeld

• Inmiddels brief met info ontvangen. 

• Directe betaling mogelijk.

• Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.wis.nl/ouders

• Maakt u gebruik van de voedselbank/ de Westlandpas

Neem contact op met

Aandachtsfuntionaris: Mw. van Rest

uvrest@lentiz.nl

http://www.wis.nl/ouders


Vragen?


