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• Veel contact, al voor de vakantie
• Uitgebreid introductieprogramma
• Wennen, nieuwe omgeving
• Vertrouwen geven
• Intensieve begeleiding mentor

De overstap



Mentor en de klas
• 1-op-1-contact tussen mentor, 

leerling 
• Aandacht voor welbevinden 

leerling en klas
• Nauw contact met ouders
• Laagdrempelig, toegankelijk
• Schoolkamp Texel
• Sinterklaas, kerst, Pasen, 

klassenuitje



Uw kind, onze leerling

School/
mentor

Ouders

Welbevinden
Prestaties

Bondgenoot



Extra begeleiding nodig?

• Dyslexie begeleiding
• Schoolcoach
• Orthopedagoog
• Trajectvoorziening
• Trainingen: 

- Faalangst 
- Rots & Water

• De overstap



Thuis op een brede 
school

• Profiteren van breed zijn

• Profiteren van groot zijn

• En tegelijkertijd thuis voelen



Mavo: begeleiding, structuur en maatwerk

Ad: begeleiding 
- Mentor met mentoraat: MOL methodiek 

- Huiswerkondersteuning (2 keer per week na school)

- Aangepast (les)programma dyslecten, nieuwe Nederlanders, ziekte, 
handicap / stoornis



Ad. structuur

- 5 rollen van een docent (gastheer-presentator-didacticus-
pedagoog-afsluiter) 

- ‘de goede les’

- Positief Pedagogisch klimaat



Ad. maatwerk
• Brugklas kansklas mavo-kader (advies van de basisschool)

- les op mavo niveau
- toetsing op kader niveau tot rapport 2, vanaf rapport 2 toetsing op kader of mavo niveau
- geen specifieke extra   ondersteuning
- bevordering naar mavo of kader aan het einde van de eerste klas

• TOP klas 
- in derde leerjaar, bij (zeer) goede gemiddelde prestaties, voorbereiding op doorstroom naar havo 

• Vervroegd examen in leerjaar 3
- bij zeer goede prestaties (bij bepaalde vakken) examen in derde leerjaar

• 20% van de vierde klas mavo stroom door naar leerjaar 4 van de havo



MBO of Havo?
LJ 1 NE WI EN AK GS BIO GD FA MU LO HA TE IF RE                     Talent
LJ 2 NE WI EN AK GS BIO GD FA MU LO HA IF      ECO Nask DU Talent
LJ 3 Kader leerweg Mavo 9 theorie vakken + maatschappijleer

LJ 4 Kader

Diploma VMBO Kader

Mavo (6 theorie vakken) > MBO

Mavo TOP (7 theorie vakken) > MBO of Havo

Diploma VMBO T = Mavo
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Uitdagend onderwijs

• Sportklas

• Klassiek én modern

• Werken met de iPad?

• Werkzaal



Tot ziens!
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