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LESSENTABEL KLAS 2

33,5 lesuren per week

M2a, b en c 
• NIEUW: Duits, Economie en Nask
• geen muziek meer
• Biologie in de tweede helft van het schooljaar
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FLEXROOSTER

1e uur = FLEXUUR

• extra ondersteuning
• extra uitleg
• extra tijd met mentor
• extra verdieping
• extra verbreding
• extra keuze

• Inschrijven via Magister
• Deelname vrijwillig en per uitnodiging van docent
• Flex hot
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ACTIVITEITEN

• 7 Sloten (Reflectie Verkeersgedrag)

• Alcohol & drugs voorlichting

• Overige activiteiten afhankelijk van 

ontwikkeling corona

•



AVG - WhatsApp

Als gevolg van de nieuwe privacywet heeft WhatsApp de volgende 
gebruiksvoorwaarde opgesteld: WhatsApp-gebruikers in de 
Europese Unie moeten minstens 16 jaar zijn. 

De mentoren van klas 1 en 2 nemen daarom niet het initiatief om 
een WhatsApp groep met hun mentorklas aan te maken. Voor 
communicatie wordt e-mail of Google chat gebruikt.

RGO Middelharnis



SCHOOLREGELS

1. We behandelen elkaar met respect.
2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen bij me en heb 
    mijn huiswerk gemaakt.
3. Ik houd onze school netjes; ik eet en drink alleen in de aula 
    of buiten en afval gooi ik in de prullenbak.
4. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen buiten het leslokaal, 
    in het lokaal uitsluitend als ik toestemming heb van de docent.
5. Om de lessen rustig te laten verlopen, verblijf ik als ik geen
     les heb in de aula, mediatheek of buiten.

• Telefoongebruik: telefoontas of kluisje



BEVORDERING NAAR KLAS 3

Bevorderingsvoorwaarden in het kort
• gemiddelde van alle afgeronde cijfers is 

tenminste 6,0 (zonder BV en LO)
• maximaal 2 onvoldoendes, twee x 5 of 

één x 4 (met BV, LO)
Nederlands min. 5,0
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BEVORDERING NAAR KLAS 3

Voldoet een leerling niet aan deze eisen,
dan wordt die leerling besproken.

• Bijzondere omstandigheden (bv. ziekte)
• Ander niveau?



Taken van de mentor

• Contactpersoon voor de leerlingen
• Welbevinden van de leerlingen (op school en 

thuis)
• Sfeer in de klas (lukt niet alleen!)
• Contacten met ouders
• Overleg met collega’s
• LMO-gesprekken 
• Hulp inschakelen indien nodig
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Taken van de ouders

• Belangstelling voor school – kind
• Magister in de gaten houden: huiswerk, cijfers, uit 

de les verwijderd, absentie, huiswerk niet in orde, 
boeken vergeten

• Stimuleren huiswerk! (overhoren, controleren)
• Contact opnemen met de mentor als er iets is!

RGO Middelharnis



De mentorles (LOB)

 
• Cijfers bespreken → bij een onbevorderbare lijst - 

flexuren aansturen
• Groene brieven bespreken
• Thema’s behandelen (bijv. pesten of drugs)
• Gewoon even bijkletsen
• Bespreken (vrijwillig verplichte) flexuren
• Gesprekken over welbevinden voeren → dus: soms 

facultatief 
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Contact

• Door mentor: over cijfers en/of gedrag 
(bellen of mail, maar mail werkt beter en 
sneller)

• Tussen ouders en mentor: tijdens 
LMO-gesprekken 

• Door de ouders: tussendoor indien 
gewenst
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Verschillende soorten ‘hulp’ op school

Bij mentor overstijgende zaken (vaak via 
oriëntatietraject/handelingsplan):

• Hulp bij leren leren (mevr. Van Peperstraten)
• Hulp bij motivatieproblemen en 

faalangstreductietraining (mevr. Anchelon)
• Hulp bij plannen en structureren 

(onderwijsassistentes)
• Hulp in de trajectgroep

RGO Middelharnis



Corona: bij klachten



Corona: leerling is thuis, maar kan lessen volgen

Leerlingen die de les vanwege corona niet op school 
kunnen volgen moeten kunnen aanhaken bij de les, 
waarbij de leerling zijn/haar camera aanzet. 

Contact verloopt via:
● of de docent maakt contact via Google Chat en deelt 

zijn scherm
● of een klasgenoot maakt (via Google Chat) contact 

en richt de camera of zijn/haar telefoon op het bord.
● of de docent maakt gebruik van een webcam, die op 

het bord gericht wordt.



School wordt tijdelijk gesloten

Mocht de school opnieuw tijdelijk gesloten worden, dan 
worden de lessen online, volgens het normale rooster 
voortgezet. 

• Huiswerk staat dagelijks in Magister en 
communicatie met de hele klas verloopt via de 
Google Chat. 

• Elke les start altijd online via Google Chat.

 



Rol ouders bij thuisonderwijs

• motiveren en belangstelling

• volg uw kind

• zorg voor goede werkplek en maak 
afspraken

• Structuur en regelmaat



Magister

Magister
• Cijfers
• Absenties (geoorloofd/ongeoorloofd)
• Verwijdering uit de les
• Boek, Chromebook, huiswerk vergeten
• Huiswerk
• Studiewijzers
• Lesrooster 
• Aanmelden flexuren
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Aanwezigheid/afwezigheid leerling of docent

Leerling afwezig/afmelden en beter melden bij de 
pedagogisch concierge:

(Absentie@rgomiddelharnis.nl of 0187-667710)

Extra verlof leerling/formulier in de schoolgids (te vinden 
op de website: schoolinformatie

→ schoolzaken → verlof aanvragen)
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VRAGEN?
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