
Ouderavond
Klas 2 mavo
Dinsdag 30 augustus 2022



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



Kennismaken



Mentor

2m1: De heer Kas Kop Jansen

kpj@lyceumypenburg.nl

2m2: Mevrouw Eva Yildirim

Yil@lyceumypenburg.nl

2m3: Mevrouw Roshnie Jhagroe

jha@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 mavo
• mlg@lyceumypenburg.nl

• Heidi Mollee
• Leerling coördinator 3 en 4 mavo en

decaan mavo 2,3,4
• mll@lyceumypenburg.nl



Wie is wie?

• Verzuim coördinatoren: Mevr. D. Kok en Mevr. M. Destilo

• Remedial teachers: begeleiders van leerlingen met dyslexie, reken-
en leerproblemen. Anouk van der Ende

• end@lyceumypenburg.nl

• CöordinatorPassend Onderwijs
Anouk van den Ende
end@lyceumypenburg.nl

Zij verzorgt de juiste zorg en begeleiding voor leerlingen met sociaal-
emotionele problemen i.s.m. met o.a. schoolarts, schoolmaatschappelijk 
werkster, leerplicht, schoolverpleegkundige, etc.



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.



Mentorles

• 1e periode: kennismaking met elkaar, nieuwe zaken in klas 2, voorbereiding kamp en 
plannen van het schoolwerk

• Individuele gesprekken met mentor en mentorlessen met de hele klas

• Werken met de digitale methode studie- en sociale vaardigheden
van Tumult om beter te leren-leren, leren plannen, 
mindmaps te maken, etc. Ook samen praten over onderwerpen
Als pesten, zelfbeeld, de omgang met elkaar, etc.

. Na de herfstvakantie: starten met decaanlessen voor een
juiste keuze voor vakkenpakket en profiel voor klas 3: waar
liggen de interesses van uw kind, waar zijn ze goed in?



Hoe gaan we met elkaar om?

Dit vinden we belangrijk op Lyceum Ypenburg



Hoe gaan we met elkaar om? Besproken met lln.

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.



Nieuwe vakken in klas 2 erbij 

• Duits

• Natuurkunde

• Economie

• Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (decaanzaken)

• Het tempo en de inhoud van de leerstof is zwaarder dan in klas 1: meer huiswerk!



Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

In maart 2023 maken alle 2 mavo leerlingen een profielkeuze met bijbehorend 
vakkenpakket voor 3 mavo. Dit gebeurt op de volgende manier:
• Leerlingen volgen ± 10 keuzebegeleidingslessen (mentor en decaan samen), deze starten 

na de herfstvakantie
• November en Maart bliksemstages naar bedrijven
• Maandag 30 januari profielkeuze avond (ouders en kind)
• 31 januari t/m 3 februari invullen voorlopige profielkeuze in Zermelo 
• (tijdens de mentorles)
• Februari/maart 10 minutengesprek met decaan
• Begin april definitieve profiel- en vakkenpakketkeuze



Schoolzaken



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)
• voor de cijfervoortgang (GEEN rapporten meer!), het huiswerk, registratie van te laat/ huiswerk 

vergeten/ boeken vergeten /uitsturen
• digitale leermiddelen zijn hier te vinden
• ziekmelden kind kan via Magister

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

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



Is alles in orde? (hebben wij uw kind gevraagd.....)

• Boekenpakket compleet? Zo niet: van Dijk benaderen en naar MLG/MLL
• Is je laptop thuis in orde en klaar voor gebruik? Vanaf morgen meenemen!

• Kloppen de gegevens van jou en je ouders (email, 06) in Magister? (laten wijzigen via 
de administratie)

• Is je Office365 geactiveerd en kun je bij je mail? Zo niet, naar ICT

• Heb je je magistercode en app? Zo niet, naar ICT

• Heb je je Zermelocode en app? Zo niet, naar je mentor -> roostermakers

• Heb je je ReleezeMe app? Zo niet, scan QRcode bij conciërge kamer



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



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”



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 : de mentor 
bespreekt dat met de klas 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



Overgangsnormen

Te vinden bij documenten>bevorderingsnormen op onze 
schoolwebsite

We werken met tekortpunten: een 5 is 1 tekort; 4 is 2 
tekorten; 3 is 3 tekortpunten.

We werken met twee cijfergroepen:

Groep 1:NL,FR,DU,EN,AK,GS,EC,WI,NA,BIO
Groep 2: TEK, HV, LO, REVA

Alle eindcijfers worden afgerond op hele getallen. Alle 
vakken tellen mee, dus ook de vakken die niet in het 
pakket gekozen worden.



Overgangsnormen

Over : 
*Het vak Nederlands heeft minimaal een 5
*Alle vakken hebben een 6 of hoger
*Bij 1 x 5 of 2 x 5  en voor alle vakken minimaal       een 6 gemiddeld 
binnen beide cijfergroepen
*Bij 1 x 4 en  voor alle vakken minimaal een 6 gemiddeld binnen 
beide cijfergroepen

Bij 3 tekorten en een 6 gemiddeld in een van beide cijfergroepen zit 
de leerling in de BESPREEKMARGE en beslist  de vergadering over 
de overgang. Dit is ook het geval wanneer er 2 x 5 is voor NL en EN
of wanneer er ergens in de lijst een 3.0 staat
Kort gezegd: Bij meer dan 3 tekorten ga je niet over naar 3 mavo



Overgangsnormen
In alle 2e klassen wordt er NIET gedoubleerd. Dus een leerling kan niet blijven 
zitten in 2 mavo. Wel kan er bevorderd worden naar een 3e klas op een lager 
niveau (3 vmbo-Kader of 3 vmbo-Basis). Dat is op een andere school. U krijgt 
daar dan een officieële brief over.

Opstromen: Een leerling die een 7.5 gemiddeld staat voor alle eindcijfers 
binnen de eerste cijfergroep en geen onvoldoendes heeft, kan in aanmerking 
komen voor bevordering naar een hogere klas van een hoger opleidingsniveau 
(dus in dit geval naar 3 havo). Dit kan voor alle klassen met uitzondering van de 
examenklassen. 



Contact ouders en 
school



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 ind stimuleren voor huiswerkbegeleiding na school (Z-tje, 50% op kosten van 

school)
 Op de hoogte zijn van data toetsweken, overgangsnormen en decaanactiviteiten in 

klas 2 en in gesprek gaan over profielkeuze en vakkenpakket . 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)

,



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.



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



Ouderavonden

• 30 augustus: ouderinformatieavond op school

• 22 november: Like Me 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.



Schooljaar 2022-2023

• Excursies: diverse musea in Den Haag (Mauritshuis, Panorama Mesdag)
• 3/4 oktober schoolfotograaf
• 5 t/m 7 oktober: schoolkamp 2 M naar Noordwijk
• 24 en 25 november: Theater “Playback” over pesten en sociale media
• Decaanactiviteiten: bliksemstages bij verschillende bedrijven in 

november en maart
• Donderdag voor vakantie kerstactiviteit met klas
• Musical of theatervoorstelling (binnen en buiten school)
• Sportdagen
• Schoolfeesten



Vragen?


