
Welkom ouders/ verzorgers 
Het Saenredam: 075-6409130

U kunt de mentor per e-mail bereiken



Agenda 

- Type groep: Mavo / Havo
- Magister
- Ondersteuning en begeleiding
- Veiligheid
- LOB
- Activiteiten (onder voorbehoud)
- Bijles /huiswerkbegeleiding
- Ouderbetrokkenheid
- Plannen en organiseren
- Belangrijke zaken voor U als ouder/verzorger



Mavo-havo
- Alle leerlingen krijgen les op havoniveau. 

- Er wordt getoetst op zowel havo- als mavoniveau.



Magister
- Administratie en communicatiesysteem.
- Ouders en leerlingen kunnen inloggen:

- Rooster
- Cijfers
- Huiswerk en materiaal
- Absentie & uitstuur (specifiek aangeven bij de balie als er corona gerelateerde 

klachten zijn)
- Digitaal lesmateriaal (via ELO)

- U kunt zelf uw gegevens wijzigen in Magister (nieuw telefoonnummer oid). 
- SMS: als een 1e uur uitvalt, ontvangt u (en uw kind) een sms van school. 



Ondersteuning en begeleiding
• De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

• Leerling coördinatoren: Rinke Sanchez en Nikki Hulst

• Dyslexiecoaches in huis



Veiligheid
Veiligheid is een van onze kernwaarden.

• De mobiel is niet hoorbaar / niet zichtbaar (telefoontas)
• In de klas afspraken over gedrag op school en online
• Korte lijnen in school
• Anti-pestcoördinatoren (no-blame methode)
• Wekelijks overleg over sociale veiligheid in school



LOB (Magister)
Doelgericht naar toekomst werken! 

Activiteiten: 
• Qompas (digitaal portfolio opbouwen).
• Meeloopdag 8 maart  (1 dag stage bij familielid/kennis) 
• Beta-&Tech Experience 12 t/m 25 oktober (escape room)
• Gesprekken mentor



Activiteiten (onder voorbehoud):

Bowlen 
Ieper: excursie geschiedenis met overnachting  > 4 april 2023

(geldig ID bewijs!)
Theatervoorstelling
Projectweek
schoolfeesten



Bijles / huiswerkbegeleiding

Lyceo voor bijles en huiswerkbegeleiding
• Huiswerkbegeleiding wordt mede vergoed door Het Saenredam
• Meer informatie:
• Monica Lauritano: vestigingsmanager
• +31717900040 of monica.lauritano@lyceo.nl

• Aanmelden via www.lyceo.nl

tel:+31717900040
mailto:monica.lauritano@lyceo.nl


Ouderbetrokkenheid
• U speelt een belangrijke rol bij de keuze van uw kind. 

• In Magister:
- Cijfers
- Huiswerk
- Verzuim



Plannen en organiseren
Plannen en organiseren zijn belangrijke vaardigheden.

- Hersens moeten ontwikkelen (gedrag moet aangeleerd worden).
- Fijn als u thuis daar aandacht aan besteedt.

Tips:  ‘s avonds tas klaarzetten, leren zonder mobiel, rustige werkplek. 



Plannen



- 29 november mentorspreekavond
- 16 t/m 23 januari toetsweek
- 9 februari vakdocentenspreekavond
- 13 februari brief 1e advies
- 21 februari ouderspreekavond determinatie
- 15 t/m 17 maart Cito’s
- 27 maart determinatievergadering
- N.a.v. vergadering brief met 2e advies
- Communicatie vindt plaats per mail, Magister, Teams en/of telefoon. 

Belangrijke zaken voor U als ouder
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