
WELKOM OP DE TOPMAVO KLAS 2TL



WELKOM

•Ontvangst
•Welkom namens team en schoolleiding
•Geen centraal deel
•OASE



Oase

• Thema: nieuwe start 



PROGRAMMA

•Even voorstellen
•Mijn rol als mentor
•Vakken en topuren (iPad)
•Ondersteuning
•Puberteit
•MaS in deze klas
• iPad
•Vakkenkeuzes, decaan
•0-3 Toets
•Overgang naar klas 3



EVEN VOORSTELLEN

• leerlingcoördinator: Nick Bouman
E-mail: nbn@scopescholen.nl

• unitleider: Ellen Eggermond
• E-mail: eleg@scopescholen.nl

• www.topmavo.nl
• schoolgids op de site

mailto:nbn@scopescholen.nl
mailto:eleg@scopescholen.nl
http://www.topmavo.nl


KLAS 2 - START

START
• Wat hebben we al gedaan
• Eerste indruk van de klas
• Doel: Leren en samen leren



DE LEERLINGEN IN BEELD

• Samen een klas worden
• Woonplaatsen – fietsen



DE MENTOR

De rol van de mentor
• Wel en wee
• Instromers
• Pestcontract
• Magister, agenda 

huiswerk
• Rooster en Zermelo
• 4/8/12/16 Regeling



DE MENTOR

Vervolg
• Mail
• Nieuwsbrieven
• Gesprekjes met leerling
• Vieringen met de klas
• Aandacht voor een ander



VAKKEN EN TOPUREN

• Werkhouding en inzet
• Elkaar stimuleren
• Rooster van de klas
• Tijden (tot 15.50 beschikbaar)
• Roosterwijzigingen



VAKKEN EN TOPUREN

• Topuur door mentor, 4 uur
• Vaardigheden
• Gvto beoordeling
• MaS
• iPad en regels
• Ipad spreekuur  
• Drive, Classroom, Jitsi
• Mail bijhouden



IPAD

• Leermiddel
• Ook boeken, schrift, pennen
• Goede keuzes leren maken
• Ipad hoes, meld schade 

meteen
• Ipad spreekuur
• Thuis ook controle van apps



ONDERSTEUNING

• Mentor en vakdocent
• Leerlingcoordinator
• Gesprek
• Ouder –kind- school
• Dyslexie
• Studiebegeleiding
• Counseling
• Rekenles



PUBERTEIT

• Regels thuis en op school
• Grote groei
• Motivatie
• Invloed van vrienden
• Communicatie thuis -school



0-3 TOETS

Volgadvies systeem
• Info van eind klas 1 (nu eind sept)
• Voortgang naar eind van klas 2
• Ondersteunend aan niveau bepaling
• Rekenlessen
• U krijgt de gegevens
• Ook eind klas 3



Decanaat

• MBO of havo als uitstroom na Topmavo 
• Routes in het vmbo (Kader en TL)
• Klas 3 en 4: Profielen met vakken 
• Wat past bij jou
• 2 vakken kiezen met oog op capaciteiten en routes
• Keuze voor 2 van de 4 vakken (Na, Fa, Ak, Gs)
• Uitleg op de site, zoekterm: LOB



OVERGANG NAAR KLAS 3

• Houd magister bij
• 1.1
• Advies bij 2de rapport
• Keuze voor 2 van de 4 vakken 

(Na, Fa, Ak, Gs)
• Overgangsregels
• Als 3TL niet de route is, dan is 

plek op 3K leerpark (of u zoekt 
andere school, op tijd)



OVERGANGSREGELS

3 TL
-bij 0 en 1 tekort, en gem 6,1

Bespreking bij
-1 tekort en gem 6,0
-gem lager dan een 6,0

3 kader bij 
-2 tekort of meer



Tot slot: Beroepenmarkt / bedrijfsbezoek

●Wij zoeken ouders die iets over hun 
beroep willen en kunnen vertellen 
op een beroepenmarkt binnen de 
school.

●Wij zoeken bedrijven die een klein 
groepje leerlingen een rondleiding 
door hun bedrijf kunnen geven. 

•  Formulier om aan te melden



MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

• •De deelraad Topmavo functioneert 
als MR en heeft recht op informatie, 
adviesrecht en instemmingsrecht.

• •Wij zijn op zoek naar ouders die 
graag mee willen denken over het 
beleid op de Topmavo.

• •
• •Voor meer informatie mail naar: 
drtopmavo@youscope.nl



TOT  SLOT

• Info formulier huiswerk 
instituut A tot Z

• Info Ouderklankbord
• Aanmelding DMR
• Info 

beroepenmarkt/bedrijfsbezoek

 Vragen..
• Alles duidelijk ??


