
Informatieavond

6 september 2022

Leerjaar 1

We starten om 19.30 uur



Voorstellen en introductie

Saloua Akrouni, teamleider onderbouw (leerjaar 1 en 2)

Ronald Smink, directeur



Programma

• Introductie door dhr. Smink

• Communicatie – Magister – Ouderavonden – Belangrijke data

• Samenwerking – Diverse rollen

• Vakken

• Kamp – Groepsvorming

• Organisatie – Rooster – Afspraken 

• Schoolgids 

• Laptops 

• Gelegenheid tot het stellen van vragen



Communicatie

• Brieven etc. per mail 

• Nieuw mailadres? Geef dit dan door aan info@hoofdvaartcollege.nl

• Website, praktische informatie

• Jaarkalender, schoolvakanties etc.

• Schoolgids 

• Automatische mailtjes bij te laat, verwijdering, spijbelen

• Magister 

• Geen account? Neem contact op met de administratie

mailto:info@hoofdvaartcollege.nl


Communicatie en Magister

• Communicatie in eerste instantie altijd via de mentor

• Magister, te bereiken via: website school, link Magister of via de magister 

app

• Rooster, agenda

• ELO

• Aanwezigheid

• Cijfers

• Huiswerk, toetsen

Pak samen de tas in! 

Voortgang (cijfers): via 

Magister

Via uw eigen Magister 

account. U heeft andere 

rechten dan de leerlingen.

Inlog heeft u per mail ontvangen 

van onze administratie



Indeling ouderavonden

• Algemene digitale informatieavond

• 27 september oudercontactavond, startgesprekken met mentor. U ontvangt 

binnenkort een uitnodiging om in te schrijven via schoolgesprek.

• 20 december oudercontactavond n.a.v. rapport 1

• 24 januari tafeltjesavond, in gesprek met de vakdocent 

• 18 april oudercontactavond n.a.v. rapport 2

• 14 juli telefonisch contactmoment  uitslag rapportvergadering



Belangrijke data

Vandaag    – 27 sep    – 20 dec   – 24 jan    – 18 april    – 14 juli



Samenwerking – Diverse rollen

Wie zijn er betrokken bij uw kind?

Mentor, leerlingcoördinator, teamleider, eventueel het ondersteuningsteam en 

docent

Leerlingcoördinator leerjaar 1: mevr. Den Haan

Leerlingcoördinator leerjaar 2: mevr. Pepping



Samenwerking

Ontwikkeling van de leerling staat centraal

Leerling is gebaat bij:

• Goede communicatie

• Betrokkenheid school bij thuis

• Betrokkenheid ouders bij school 



Samenwerking

Waar zien we een goede samenwerking in terug?

• Korte lijnen

• Laagdrempelig contact met elkaar opnemen

• Reageren op e-mails en telefoontjes

• Vooraf informeren

• Regelmatig als ouder(s) in magister kijken



De vakken

Nederlands NE

Engels EN

Wiskunde WI

Rekenen REK

Lichamelijke Opvoeding LO

Kunst & Cultuur KC

Mens & Maatschappij MM

Natuur & Techniek NT

Natuur & Gezondheid NG

Mentoruur MR

ICT ICT

Praktische Profiel Oriëntatie PPO

Talenturen TU

Maar ook…

HW-klas
Extra Wi/ Ne
Projectweken
Techniek en Vakmanschap



Kamp - Groepsvorming

• Vorige week introductie

• Nader kennismaken op introductiekamp voor alle 1e jaars

• Basis voor gezellige en leerzame tijd

• Persoonlijke ontwikkeling

• Zelfstandigheid 

• Plezier

• Willen dat iedereen meegaat



Kamp

• 19 - 20 - 21 september (ma t/m wo)

• Kasteel Assumburg 

• Stayokay Heemskerk

• Brieven – Formulieren

• Dringende hulpvraag ouders

• Impressie? Youtube StayOkay Heemskerk

• Voor ieder wat wils!



Organisatie

• Lesrooster en periodes

• Rapportage

• Gemiste toetsen

• Afspraken en regels



Lesrooster en periodes

1
e

lesuur   08.20 – 9.10

2
e

lesuur   09.10 – 10.00

3
e

lesuur   10.00 – 10.50

pauze 10.50 – 11.10

4
e

lesuur   11.10 – 12.00

5
e

lesuur   12.00 – 12.50

pauze 12.50 – 13.15

6e lesuur   13.15 – 14.05

7
e

lesuur   14.05 – 14.55

8
e

lesuur   14.55 – 15.45

• 3 periodes: het schooljaar is ingedeeld in 3 periodes

• Afsluiting: elke periode wordt afgesloten met een 
toetsweek en projectdagen

• Wat betekent dit: aan het eind van de periode alles 
afronden en daarna starten met een nieuw periode in 
een nieuw rooster.

• Rapport: na elke projectweek volgt een 
oudercontactavond voor de uitreiking van het rapport. 
De laatste periode is er alleen het rapport.



Afspraken & regels

- Goed Gedaan kaartjes en de leerling van de week

- Uitzendbrief  (UZB) - Centrale Opvang  (CO) 

- Sanctiestappenplan (SSP) → te vinden in de Schoolgids



Schoolgids

Wat kunt u o.a. vinden in schoolgids?

– Praktische informatie zoals schooltijden, vakanties etc.

– Overgangsrichtlijnen

– Afspraken, reglementen etc.

– Hoe doen we het hier op school met elkaar?



Laptops

• Van belang voor het onderwijsproces

• De laptop moet altijd opgeladen zijn

• Is er een probleem met de laptop (RC) dan hebben wij daar het spreekuur voor

• Twee keer per week is er van 13.00 tot 14.30 uur een servicemedewerker van The 

Rent Company aanwezig. Als het probleem niet meteen door de servicemedewerker 

verholpen kan worden, krijgt de leerling een vervangende laptop.

• Incidenteel kan er een laptop geleend worden bij de CO, dit kan slechts 3x per jaar. 

U krijgt hier als ouder altijd een bericht over.



Afwezig?

Ziek melden: 023-5555777

• ouders spreken naam en klas voor 8:15 uur in (voicemail)

• tijdens lesdag: leerling meldt zich bij de Centrale Opvang. Er wordt naar huis gebeld om 
samen te bepalen of de leerling naar huis kan

Beter melden:

• Inspreken voicemail 

Absent zonder reden?

• In magister komt een terugkommaatregel te staan en wij noteren NB of SP

Te laat?

• De leerling moet zich de volgende dag om 08:00 uur melden op school

Na 3 meldingen contact thuis, 6 meldingen waarschuwingsbrief,

9 meldingen=gesprek leerplicht.



Verlof

- Verlofaanvraag voor buitengewoon verlof:
verzoek digitaal bij de leerlingcoördinator indienen, aanvraagformulier digitaal via de 
website

Nalezen?

- Alle afspraken die op school gelden zijn terug te vinden in de Schoolgids



Afronding

• Dinsdag 27 september startgesprekken met de mentor, leerling, ouder en/of 

verzorger

• Heeft u n.a.v. deze presentatie vragen? 

• Ga dan naar het volgende event voor het stellen van vragen bij mevr. Pepping



Bedankt voor uw deelname

Vragen? Ga naar de 2e link die u heeft ontvangen

Fijne avond


