
Ouderavond
Klas 1
Dinsdag 30 augustus 2022



Programma
1. Kennismaken
2. Mentorlessen
3. Schoolzaken
4. Contact
5. Schooljaar 2022-2023
6. Vragen



Kennismaken



Mentoren

• Klas 1M1: De heer Ilhan Akbaba
• Akb@lyceumypenburg.nl

• Klas 1M2: Mevrouw Rianne van der Wal
• Wal@lyceumypenburg.nl



Mentor

Rol mentor:
eerste aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind en school betreffen

 Resultaten
 Absenties
 Signalering problemen thuis of op school
 Overleg met afdelingsleider
 Resultaatgesprekken (MOL-gesprekken=Mentor/Ouders/Leerling) in november en april, 

met gebruik van de methode "leerlingbegeleiding.nl"
Op basis van de feedback van vakdocenten maken leerlingen hun eigen plan van aanpak

 Begeleiding activiteiten, klassenuitjes, excursies, gastlessen, etc.



Wie is wie?
• Flint van de Gronden

• Rector
• grd@lyceumypenburg.nl

• Petra Molegraaf
• Afdelingsleider 1 t/m 4 mavo
• mlg@lyceumypenburg.nl

• Heidi Mollee
• Afdelingscoördinator 3 en 4 mavo en 

vervangt MLG op woensdag
• mol @lyceumypenburg.nl



Wie is wie?
Coördinator Passend Onderwijs (afdeling mavo)
Anouk van den Ende 
end@lyceumypenburg.nl
Zij coördineert de juiste zorg en begeleiding voor leerlingen met sociaal-emotionele 
problemen i.s.m. met o.a. schoolarts, schoolmaatschappelijk werkster, leerplicht, 
schoolverpleegkundige, externe hulpverleners, schoolcoaches, etc.

Verzuimcoördinatoren
Mevr. D. Kok en Mevr. M. Destilo

Remedial teacher
Anouk van den Ende
end@lyceumypenburg.nl

Inzetten van de juiste faciliteiten voor leerlingen met dyslexie, reken-
en leerproblemen.



Wie is wie?

Vertrouwenspersonen
De heer Enzo Gallo (gal@lyceumypenburg.nl) en mevrouw Babette 
Janmaat (jmt@lyceumypenburg.nl)

Vertrouwenspersoon
Leerlingen die tijdens hun schoolperiode te maken krijgen met 
moeilijkheden die ze vertrouwelijk willen bespreken, kunnen terecht 
bij de vertrouwenspersoon. Ook u als ouder kunt de 
vertrouwenspersoon benaderen. Er zijn twee interne 
vertrouwenspersonen op school en ook is er een externe 
vertrouwenspersoon die voor alle scholen van ons bestuur Stichting VO 
Haaglanden is aangesteld, waaronder Lyceum Ypenburg valt.



Schoolverpleegkundige

• Sabine Schreinemacher-Edzes Koerts
jeugdverpleegkundige van Lyceum Ypenburg

• sabine.schreinemacher@denhaag.nl
• Algemene nummer CJG Den Haag 070-

7528000

• Werkzaam via Centrum voor jeugd en gezin 
/JGZ (jeugdgezondheidszorg) (vroegere GGD)



Schoolverpleegkundige
• In de 1e klas Mavo wordt uw zoon/dochter uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. 

Hierin komen onderwerpen aan bod als; leefstijl, gezondheid, vriendschappen, hoe zit je in 
je vel, slapen etc. Maar ook lengte en gewicht wordt meegenomen.

• Met de meeste kinderen gaat het goed, soms hebben ze nog vragen of lopen ze ergens 
tegenaan. Samen kunnen we dan kijken of ik ergens in kan meedenken naar een oplossing. 
Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met u als ouder/ verzorger.

• Ik geef in de klas uitleg over het onderzoek, geef een uitnodiging en vragenlijst mee die ze 
thuis kunnen invullen. De vragenlijst vormt een leidraad voor het gesprek.

• Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Onder schooltijd.



Schoolverpleegkundige

• Uw zoon/dochter komt in principe alleen, maar als u graag mee wil meekomen 
plannen we een aparte afspraak in op een tijdstip dat u uitkomt.

• Ik ben heel transparant naar leerlingen toe wat ik in ons dossier opschrijf. Ik deel 
nooit informatie met school tenzij u en uw zoon/ dochter daar toestemming voor 
heeft gegeven. (medisch beroepsgeheim)

• Niet alleen tijdens het gezondheidsonderzoek kan uw zoon/ dochter of u terecht met 
vragen maar u en uw zoon/dochter zijn altijd welkom om binnen te lopen of afspraak 
te plannen/ mailen / appen/ bellen etc. 



Mentorlessen 

• 1e periode: kennismaking met elkaar en met alles in de school en 
voorbereiding richting het brugklaskamp

• Individuele gesprekken met mentor

• In de mentorlessen besteden we aandacht aan gebeurtenissen in de klas en 
hoe met elkaar om te gaat. Daarnaast zullen een aantal sociale thema's 
worden behandeld.

• We gebruiken de digitale Mentormethode Tumult



Studielessen
• 1e periode: leren plannen van het wekelijkse schoolwerk en

leren plannen richting toetsweken

• Werken met de digitale methode studievaardigheden
van Tumult om beter te leren-leren, leren plannen,
mindmaps te maken, etc.

• .



Schoolzaken



Lestijden
50 minuten rooster 40 minuten rooster

Lesuur Tijden

1e uur 08:00 – 08:50
2e uur 08:50 – 09:40
3e uur 09:40 – 10:30
Pauze 10:30 – 10:50
4e uur 10:50 – 11:40
5e uur 11:40 – 12:30
6e uur 12:30 – 13:20
Pauze 13:20 – 13:50
7e uur 13:50 – 14:40
8e uur 14:40 – 15:30
9e uur 15:30 – 16:20

Lesuur Tijden

1e uur 08:00 – 08:40
2e uur 08:40 – 09:20
3e uur 09:20 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:20
4e uur 10:20 – 11:00
5e uur 11:00 – 11:40
6e uur 11:40 – 12:20
Pauze 12:20 – 12:50
7e uur 12:50 – 13:30
8e uur 13:30 – 14:10
9e uur 14:10 – 14:50



Hoe gaan we met elkaar om?

Dit vinden we belangrijk op Lyceum Ypenburg



Hoe gaan we met elkaar om? (besproken in de klas)

Dit vinden we belangrijk op Lyceum Ypenburg

• Je laat weten waar je tijdens schooltijden bent als je niet in de les zit. Nooit de school uit zonder 
afmelding!

• Je ruimt gebruikte spullen op en laat het lokaal netjes achter.

• Je zorgt niet voor overlast.

• Je hebt altijd je schoolpas bij je en met vrienden van buiten spreek je buiten het schoolterrein af.

• Je past goed op je eigen spullen. Wanneer je iets van een ander vindt breng je het naar de conciërge.

• Je doet je pet, capuchon en zonnebril alleen buiten de school op.



Toetsweken en cijfers halen 
Data toetsweken: Voor klas 2 geen 4 toetsweken meer, maar 2!

• TW1 = 16 januari t/m 20 januari 2023
• TW2 = 8 juni t/m 14 juni 2023 (data zou nog iets later kunnen vallen; dat hoor je nog)

Check het PTO (Programma Toetsing Onderbouw) voor inhoud van de toetsen : je mentor 
bespreekt dat met je wanneer er een toetsweek aankomt.

In de mentorles gaan we aan de slag met een realistische planning ter voorbereiding van de 
toetsweken.

Je haalt per vak maximaal 10 cijfers per jaar: 2 in de toetsweken en 8 tussendoor in de lessen



Met welke systemen werken we?
• Zermelo
• lesrooster (dus niet in Magister kijken voor het dagrooster)
• aanmelden spreekuuravonden

• Magister (aparte inlog voor leerlingen en ouders/verzorgers)
• Huiswerk (wel agenda blijven gebruiken), studiewijzers
• digitale leermiddelen
• ziekmelden kind

• OWA 365
• Schoolmail (leerlingnummer@lyceumypenburg.nl
• Microsoft Teams
• Office pakket (word/excel/powerpoint e.d.)

• Releezme-app
• Voor het openen van de kluisjes met de telefoon



Te laat komen en verlof
• Ziekmeldingen vóór 8:00: elke dag van dat leerling ziek is (telefonisch of 

via Magister).

• Te laat: 
3, 4 en 5x te laat = om 7.30 uur melden; gesprek met de mentor
6x te laat = 5x om 7.30 uur melden. Brief naar huis.
9x te laat = leerplichtmelding (leerplicht ziet te laat komen als spijbelen)

• 12x te laat= 2e leerplichtmelding.

• Verlofaanvraag voor hele dag (b.v. suikerfeest/bruiloft) vooraf bij 
afdelingsleider/-coördinator d.m.v. formulier op de website (onder kopje 
documenten (algemeen) genaamd “aanvraagformulier vrijstelling 
schoolbezoek”



Rapporten

• Halverwege en aan het eind van het schooljaar

• Mentor en afdelingsleider/-coördinator volgen de vorderingen van 
uw kind nauwlettend

• In Magister kunt u ook de cijfers van uw kind terugvinden

• Leerlingbesprekingen met vakdocenten

• Mentor, leerling en ouders hebben een paar keer per jaar gesprek 
over voortgang (MOL-gesprek)



Determinatie

• Zie bevorderingsnormen op de website

• maart/april = prognose

• Landelijke CITO-toetsen in de tweede helft van het jaar



Contact



Driehoek ouders, kind, school

We vinden samenwerken belangrijk.
We gaan dit jaar starten met een nieuwe tool:
"leerlingbegeleiding.nl".

In deze digitale omgeving ontvangt uw kind een
aantal keer per jaar feedback van de vakdocenten
en gaat daarmee een eigen plan van aanpak schrijven,
wat besproken wordt op de ouderavonden met 
de Mentor, Ouders en Leerling (MOL-gesprek)
Zo voelt de leerling meer verantwoording voor het
eigen leerproces.



Driehoek ouders, kind, school
Wat kunt u doen?

 Resultaten, absentie en huiswerk volgen via Magister
 Samen agenda en Magister controleren op huiswerk
 Helpen bij het plannen van huiswerk
 Overhoren
 Bij zorgen contact opnemen met de mentor
 Evt. uw kind stimuleren voor huiswerkbegeleiding na school (Z-tje, 50% op kosten van 

school)
 Op de hoogte zijn van data toetsweken en overgangsnormen. Zie Jaaragenda op onze 

website www.lyceumypenburg.nl
 Altijd zorgen dat wij uw goede emailadres en telefoonnummer hebben. U kunt dit zelf 

wijzigen in Magister (zie bij downloads op de website hoe dat moet)

,



Tips voor het begeleiden van huiswerk

• Vaste tijden
• Controle na afloop
• Alleen gesprekken over school/huiswerk in daarvoor aangewezen periode
• Eerst moeilijk, dan makkelijk
• Woordjes/begrippen leren met pen in de hand
• Bij zaakvakken: samenvatten
• Verzorging van het werk (leesbaarheid)
• Herhalen, herhalen, herhalen
• Op tijd beginnen met leerwerk (minimaal 1 week van tevoren)
• Na minder goede resultaten duurt het even voordat cijfers weer op peil zijn
• Rustige (prikkelloze/telefoonloze) plek om huiswerk te maken



Ouder- en kindavond
• Theatervoorstelling “De Grote Sprong"

• Dinsdag 20september 19:30-21:00 uur

• Onderwerp: Overstap naar de middelbare school

• Aanmelden via: theaterbrugklas@lyceumypenburg.nl

• Superleuk om samen met uw kind te bezoeken!



Ouderavonden

• 30 augustus: ouderinformatieavond op school

• 20 september: De grote sprong: ouderavond door 
theatergroep PlayBack voor ouders

• 23/24 november: mentorspreekavond: op basis van cijfers 
in Magister, We noemen dat een MOL gesprek.

• In de tweede helft van het jaar, in april, zijn er weer MOL-
gesprekken.



Ouderraad



De ouderraad

•Wat is een ouderraad?

•Een afvaardiging van ouders die …
• een belangrijke schakel in communicatie tussen school en
ouder(s)/verzorger(s) is

•dient als klankbordgroep voor school (vanuit ouderperspectief)

•de school ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals:
diploma uitreikingen, open dagen voor nieuwe leerlingen, opa- en oma
dagen, thema-avonden, beroepenvoorlichtingsbijeenkomsten etc.



De ouderraad
Vindt u het leuk om…

• Mee te denken met de schoolleiding?
• Dichter bij het onderwijs van uw kind te staan?
• Onderdeel te zijn van een leuk team van ouders die hier sturing aan geven?

Dan zijn wij misschien wel op zoek naar u!
• Meer informatie via: ouderraad@lyceumypenburg.nl
• Het is altijd mogelijk vrijblijvend een vergadering bij te wonen.
• Ook als u vragen, ideeën of suggesties voor ons heeft, graag iets wilt bijdragen 

aan school zonder in de Ouderraad deel te nemen (bv uw ervaringen delen in 
een beroepenmarkt) wij horen het graag!



Schooljaar 2022-2023



Activiteiten klas 1 2022-2023

• Alle activiteiten zijn te vinden in de jaaragenda op de website
• Verplicht brugklaskamp mavo: 7, 8 en 9 september naar Beekbergen (GLD)
• 3 & 4 oktober: schoolfotograaf
• 2 december 7e uur: Sinterklaasviering
• Diverse musea in de omgeving van Den Haag
• 22 december: schaatsen in Leidschendam
• Musical
• Sportdagen
• Schoolfeest



Vragen?


