


Wat komt aan de orde?

• Voorstellen
• Wat doet de mentor?
• Wat is de rol van de ouders?
• Wat is een MOL-gesprek?
• Op welke manier communiceren we met 

elkaar?
• Wat is Dalton?
• Wat is nieuw dit jaar?
• Wat is de maatschappelijke stage?
• Covid en school
• Wat is handig om te weten?



Wat doet de mentor?

• Eerste aanspreekpunt voor 
leerling en ouders

• Bereikbaarheid
• Mentorles
• Studieles
• Vakles
• MOL-gesprekken



Wat is de rol van de ouders?
• Samen magister bekijken
• Samen de agenda en planners bekijken
• Contact opnemen met vakdocent/mentor
• MOL-gesprekken voorbereiden



Wat is een MOL-gesprek?

• Gesprek tussen leerling, ouders en 
mentor.

• Voortgang, reflectie en doelen 
bespreken.

• Leerling is leidend.



Contactmomenten

• Telefonisch contact
• ouderavonden op school of digitaal
• gesprek op uitnodiging (online)
• Digitale informatievoorziening:

✓ Informatie via de mail
✓ Site van de school: www.stanislascollege.nl
✓ Magister
✓ Oudernieuwsbrief
✓ Mail met mentor: afkorting@stanislascollege.nl

Voor leerlingen:
• Magister-app: rooster, cijfers, maar geen huiswerk!
• Magistermail en site van de school
• Aerobe

Hoe communiceren we met elkaar?

http://www.stanislascollege.nl/
mailto:afkorting@stanislascollege.nl


Gouden weken

• Het belang van groepsvorming:

▪ Forming

▪ Storming

▪ Norming

▪ Performing

▪ Adjourning



Boeken

• Is een boek niet geleverd, maar met een melding
op de pakbon: onderneem geen actie.

• In de andere gevallen mailen naar:
AdministratieSCDD@stanislascollege.nl

Boeken retour naar:

• Van Dijk Educatie

• Antwoordnummer 600, 8260 WN Kampen

• Vermeld altijd: naam leerling, de klas en de school.

Bewaar het verzendbewijs goed!



Dalton kernwaarden:

• verantwoordelijkheid…
• samenwerking…
• effectiviteit….
• Zelfstandigheid…
• reflectie…

Wat is Dalton?



Wat is nieuw dit jaar?

• Hoger tempo
• Meer inzichtvragen
• Meer zelf doen
• Nieuwe vakken: 

Duits, economie en nask
• Voorbereiding op de 

bovenbouw en 
profielkeuze



Voorbereiding op de bovenbouw en profielkeuze

• Keuzelessen in de mentorles (Qompas)
• On Stage
• Vakkenkeuze voor klas 3
• Ouderavond over keuze half februari 2023

On Stage beroepenfeest 14 maart On Stage Doe dag 30 maart



Wat is de maatschappelijke stage?

• Stage van minimaal 30 uur totaal
• Vrijwilligerswerk
• Afgerond eind klas 3

Voor aanvang: 
• contract ophalen en goedkeuring krijgen
• Contactpersoon mw. Ashruf
• asht@stanislascollege.nl



Wat is handig om te weten?

• Ziekmelding door ouders bij onverwachte situaties:
Via de Magister-app of bellen naar 015-7506040

• Verwachte absentie mailen naar
absentmeldingSCDD@stanislascollege.nl
Minimaal 24 uur van tevoren

• Buitengewoon verlof van meer dan 2 dagen:
een maand van tevoren indienen bij
de heer Klokman (teamleider)

mailto:absentmeldingSCDD@stanislascollege.nl


Covid en school

31-8-2022 Informatie-avond klas 4 mavo



Wat is handig om te weten?
▪ 4  rapportperioden

• So’s, proefwerken, spreekbeurten, werkstukken, 
opdrachten

• Doorlopend gemiddelde
• Afronden op 1 decimaal
• Alleen rapport op papier einde schooljaar

▪ Advisering n.a.v. 2e rapportperiode

• Voorlopig advies in februari 2023
• Motivatie, inzet, houding t.o.v. lesstof, e.d. 
• Resultaten Cito-VAS toetsen



Wat wilt u 
nog weten?

Vragen?


