
Welkom



Programma

 Doel

 Voorstellen (incl. taken en bereikbaarheid)

 Overgang van basisschool naar middelbare school

 Praktische informatie

 Overgangsnormen

 Overige informatie

 Vragen?



Doel

 Wel:

 Kennismaking

 Algemene informatie

 Niet:

 Individuele aandachtspunten per leerling 



Even voorstellen

 Lars van der Meer

 Carla van Esch



Taken mentor

 Aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en docenten.

 Hebben de kinderen het naar hun zin op school?

 Gaat het goed met uw kind en onze leerling.

 Prestaties van de leerlingen bijhouden. 



Bereikbaarheid

 Per email: 

l.vandermeer@dehbm.nl

c.vanesch@dehbm.nl

 Per telefoon 023- 528 23 80 (administratie)

 Ouderavonden: 26 november, 11 februari en 14 april

 Gesprek op school (op aanvraag of uitnodiging)

mailto:l.vandermeer@dehbm.nl
mailto:c.vanesch@dehbm.nl


Basisschool versus brugklas

 Op de basisschool de oudste, nu de jongste, andere positie

 De klas moet één klas worden, groepsproces

 Ander systeem van lesgeven

 Geen eigen” lokaal en “eigen” plaats meer

 Elke docent heeft andere regels, elke docent is anders

 (t)Huiswerkvrije school

 Nieuwe vakken

 Afkortingen voor vakken en docenten

 Vertrouwde omgeving kwijt, misschien meer/minder vriendinnetjes

 Rooster, zoeken naar lokalen

 Lesuitval

 Sportklas maakt gebruik van externe locaties



Tips om leerling thuis te ondersteunen

 Vast moment op de dag waarop de dag even wordt doorgenomen. 

 Tijdig aan de bel trekken bij bijzonderheden.

 Nachtrust is héél belangrijk. 

 Let op mobiel gebruik 

 Helpen met de CUP-uren bepalen en plannen



CUP-uren

 Cup invullen van donderdag 16.15 tot vrijdag 15.00

 Helpen met het kiezen van de juiste uren, S_u (stilte), HW (huiswerk) of B_u

(begeleidingsuur)

 Planningsblad





Ziek?!

 Ziekmelden tussen 8.00-8.30

 Telefonisch: 023- 528 23 80

 Afspraken dokter, tandarts etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd.

 Bij blessure graag een briefje meegeven voor docent L.O. en wel naar de les 

gaan.



Magister

 Magister

 Rooster

 Maakwerk

 Cijfers

 Presentie

 Verwijdering les

 Boeken vergeten

 Maakwerkvergeten

 Leerling heeft eigen code

 Ouders krijgen code vanavond



Rapport

 Rapport hoort geen verrassing te zijn (magister)

 Het is de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen om afspraken met 

docenten te maken voor het inhalen van toetsen. 



Overgangsnormen

Het overgangsgemiddelde van alle vakken is tenminste een 6,0.
(Hierbij telt het gemiddelde van de vakken kunstplein en LO als één cijfer mee)

EN

Maximaal één tekortpunt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde

EN

Maximaal 2 tekortpunten heeft

EN

De vakken kunstplein en LO zijn allen voldoende.
(Dit betekent een 5,5 of hoger).

Doubleren behoort alleen tot de mogelijkheden in uitzonderlijke gevallen. Bijzondere 
omstandigheden moeten gedurende het schooljaar reeds bekend zijn bij de mentor en 

teamleider.



Overige informatie

 Brieven via email en altijd op de website, www.dehbm.nl

 Vakdocenten-email (schoolgids laatste bladzijdes) 

 Zorgcoördinator en trajectbegeleiding

Mevrouw F. Christiaanse

Mevrouw S. Nederlof

Mevrouw A. Maddox

Mevrouw S. van der Linden

 Administratie

 Carla van Esch

http://www.dehbm.nl/


Laatste dingetjes

 Ontvangt iedereen de mail van school

 Code magister voor ouders

 Rijden sportklas en eventueel schaatsen

 Kleding sportklas

 Binnen en buiten les met L.O.



Vragen??


