
Locatie type hier de locatie

Welkom
Ouders en 

leerlingen van 
klas 1



● Voorstellen

● Informatie over het eerste leerjaar

● Begeleiding

● LOB

Programma

Presenter
Presentation Notes
Beste leerlingen, ouders en verzorgers. Fijn dat u er bent. Ik ben Sanne Gerritsen, de teamleider van de onderbouw. Naast mij de directeur Dhr van Schilt. Samen met de mentoren van klas 1, Jolien Wanschers, Marlin HarmelinkMart Olde KeizerNiels AltingMatthijs NieuwerthHeten wij u van harte welkom op onze eerste ouderavond van dit schooljaar. Vanavond wil ik graag het volgende met jullie delen. 



Kennismakingsdagen 

Sport
Cultuur

ICT

Presenter
Presentation Notes
We zijn afgelopen week begonnen met de kennismakingsweek. Leerlingen hebben gesport en verschillende culturele activiteiten gedaan. Zo hebben ze sierraden gemaakt en mooie posters met teksten gepresenteerd. 



● Elkaar leren kennen

● Ehhmmmm…….waar ook al weer? 

● Mobiele telefoons

● Zelfverantwoordelijkheid

● Durf te vragen

De start….

Presenter
Presentation Notes
We zijn op die manier van start gegaan en dat zal even wennen zijn. Kinderen weten niet precies waar ze moeten zijn. Maar dat went ook snel. Wij werken hier op school met ICT, maar daarbij is de regel dat de telefoon van de leerling niet zichtbaar is tijdens de les. We hebben hiervoor telefoontassen aangeschaft. De leerling kan hier gebruik van maken. We stimuleren uiteraard dat de leerlingen de telefoon in het kluisje leggen. Verder verwachten we dat de leerling zelf zijn verantwoordelijkheid neemt om op tijd te komen en durft te vragen als er onduidelijkheden zijn. 



● Rooster: Zermelo 

● Is leidend

● Cijfers, absentie, huiswerk 

en materialen: SOM

● Digitaal lesmateriaal:    

It’s learning

Rooster



● Laptoponderwijs

● Het gaat om jou (maatwerk)

● Laptop moet altijd opgeladen zijn

● Helpdesk (pauzes: ma, wo, vr)

● Omgang met de laptop

ICT



● It’s learning; te bereiken via onze 

website

Werkomgeving leerlingen

Presenter
Presentation Notes
Verder werken we met It’s learning Ook dit is te bereiken via de site van onze school. Leerlingen kunnen hierop inloggen en kunnen alle informatie per vak vinden. Hier kunnen leerlingen studiewijzers en ander digitaal lesmateriaal vinden. 



Onze uitdaging

Informatie avond
‘Puberbrein’
30 oktober 2019
19.30 uur – 21.00 uur
Locatie: Pius X AH

Presenter
Presentation Notes
Met elkaar willen we graag het uiterste uit de leerling halen. We hebben een gemeenschappelijk doel. Zo mogen wij ons ook een gezonde school noemen. Een voorbeeld daarbij is ons beleid op het gebied van roken. Het roken is inmiddels alleen nog buiten de school toegestaan. Dat betekent niet dat wij hier in de school geen ongezonde dingen aantreffen. De energydrankjes en zakken chips zijn tijdens de eerste pauze al zichtbaar. Wat zou het mooi zijn als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we steeds meer gezonde dingen in de school aantreffen. Dit kunnen we helaas niet alleen, we hebben hier ook uw hulp bij nodig. 



Gedeelde verantwoordelijkheid

MENTOR

GROEP

JIJ

Presenter
Presentation Notes
De mentor is de spil in de begeleiding van uw zoon of dochter en is het eerste aanspreekpunt voor uzelf, uw kind en de vakdocenten. Hij helpt de individuele leerling bij problemen op verzoek van de leerling, de ouders, verzorgers of vakdocenten. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken, aarzel dan niet om met de mentor contact op te nemen.Om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden is samenwerking tussen school en ouders van groot belang. 



● Algeheel welbevinden

● Ook hier ben je thuis

● Sfeer

● Rapporten

● Cito-toetsen

● Contact

● Ouderavonden

Ontwikkeling

Presenter
Presentation Notes
De ontwikkeling van u zoon of dochter is afhankelijk van een heleboel factoren. We proberen alles zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Allereerst vinden we het algeheel welbevinden van het kind het allerbelangrijkste. De mentor heeft hier een hele grote rol. We willen dat leerlingen hier zichzelf kunnen zijn. Uiteindelijk werken we ook hier met het meten=weten.De leerlingen krijgen rapportenEr worden cito’s gemaakt Daarnaast zult u geregeld contact hebben door ouderavonden of gewoon via de mail of telefonisch. Schroom ook niet, wanneer er onzekerheden of vragen zijn. 



● Niveau

● Dakpan

● Maatwerk

Onderwijs van deze tijd

BB
BK

KGT

BB
BB + KB

KB + GT 
(MAVO)



● Versterkt Engels

● Extra uitdaging

● Eigen Niveau

● Officieel erkend certificaat

● Kb/Mavo leerlingen

Anglia

www.anglia.nl

http://www.anglia.nl/


● Begeleidingsuur (dinsdag 7e uur)

● Overige ondersteuning op maat

● FRT, SOVA, dyslexie/dyscalculie, pluspunt

● Leerlingbegeleider, dhr. Schutte

● Kluisjes

● Gezonde school

● AVG

Overige zaken

Presenter
Presentation Notes
Algemene verordening gegevens beschermingDe Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.



LOB

Presenter
Presentation Notes
Wat kan ikHoe kan ik dat doenWat wil ikWie kan mij daarbij helpenWaar kan ik dat doen



● Speeddate donderdag 17 okt 15.30 – 17.00 uur 

LOB



● Mentoren, volgen de leerling op de voet

● LOB start in klas 1

● LOB week half mei

● Dedecaan.net

Nadruk ligt op oriëntatie



Social media
● What’s app

● Instagram; ‘PiusVanRenneslaan’

● Facebook; ‘Pius X Vmbo’

● Internetsite; https://www.piusx.nl/locaties/van-renneslaan

https://www.piusx.nl/locaties/van-renneslaan


Feedback

b.socrative.com/login/student/

Lokaalnaam:

PIUSXVANRENNESLAAN



● Mevr. Wanschers + 

Mevr. Harmelink V1A T106 

● Dhr. Olde Keizer V1B T103b

● Dhr. Alting V1C T202a

● Dhr. Nieuwerth V1D T202b

● Dhr. Schutte, leerlingbegeleider

Bedankt voor uw aandacht
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