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Interconfessionele (rk/pc) scholengemeenschap voor 

gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo 

 

In totaal waren er 19 ouders van brugklasleerlingen. 
 
Waar kun je terecht voor …? 

Aan de hand van een poll hebben we 5 vragen besproken, waarbij dit schema uiteindelijk het overzicht biedt 
voor ouders. 
 

1. Ik heb een vraag over de voortgang van mijn 

kind voor 2 vakken. Waar kan ik terecht? 

Bij de twee vakdocenten / bij de mentor / bespreken 

tijdens de tafeltjesgesprekken  

 

2. Ik maak me zorgen over hoe het met mijn kind 

gaat op school. Met wie ga ik het gesprek 

aan? 

Met de mentor / met de afdelingsleider / met de 
zorgcoördinator 
 

3. Vanwege langdurige ziekte kan mijn kind 

langere tijd niet naar school. Bij wie meld ik 

dat? 

Bij de domeinassistent / bij de mentor / bij de 
afdelingsleider 
 

4. Ik hoor signalen (vanuit kinderen/ouders) over 

het reilen en zeilen in de klas waar we met 

school over willen doorpraten. Hoe pakken we 

dat aan? 

Elke ouder vraagt apart een gesprek met de mentor aan 
/ als groepje ouders met de mentor bespreken / als 
groepje ouders aankloppen bij de afdelingsleider 
 

5. Als ik een vraag heb, vind ik op de website het 
antwoord. 

Ja/nee/soms  
 
Op deze vragen kwamen nog vaak verschillende reacties.  
Ruben Wasia zal de uitkomsten in het mentorenoverleg meenemen.  
 
 
Workshop Executieve functies: vaardigheden die nodig zijn voor succes op school (met docent 
Ruben van Roekel) 
 

Veel interesse. Ruben heeft een vragenlijst EF, de presentatie en een weekoverzicht gedeeld. 
Er kwamen vragen op welke manier hier in de mentorlessen aandacht aan wordt besteed en hoe de planda 
wordt gebruikt. 
 
Vragenuurtje van alles wat….. (met afdelingsleider Ruben Wasia en rector Yolanda Petermeijer) 
De vraag ging voornamelijk over de vele lesuitval en vraag over meer communicatie vanuit school daarover. 
Yolanda neemt mee: 

- Tussenuren niet indikken, maar leerlingen met stipdocenten op school houden. 
- Waar veel lessen uit zijn gevallen voor een vak, plan delen van sectie met ouders hoe de 

achterstand kan worden aangepakt. 
- Eerder communiceren als er langdurige uitval is en wat school eraan gaat doen, en ook weer als 

oplossing gevonden is. 


