31-8-2022

Oudercontactavond klas 1
Dinsdag 30 augustus,
18.30-19.45 u

Programma
18.30 uur: inloop met koffie en thee
18.45 uur: start

19.45 uur: einde van de avond

1

31-8-2022

Vanaf schooljaar
2023-2024
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Leiding
Teamleider Havo en Havo/TL-brugklassen:
mevr. M.S. van Brenk-Damen,
brk@hofstadmavohavo.nl
Teamleider TL- en K/TL-klassen:
P. van der Voort,
vrt@hofstadmavohavo.nl

Mentoren
TK1A

mevr. L.J. Dekkers (dkr@hofstadmavohavo.nl) en
de heer C.A.C.W. van der Feltz (flz@hofstadmavohavo.nl)

TK1B/TL1B
TL1C
TH1D

de heer M.H.T. Flaton (flt@hofstadmavohavo.nl
mevr. N. Tuit (ttn@hofstadmavohavo.nl)
mevr. A.M. van Dansik (dsk@hofstadmavohavo.nl) en
mevr. M. Vorderman (vrd@hofstadmavohavo.nl)
mevr. S.A. de Roos (drs@hofstadmavohavo.nl) en
mevr. V. Halsema (hls@hofstadmavohavo.nl)
de heer M.A. van der Meer (vdm@hofstadmavohavo.nl)

TL1E
TH1F/H1F
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Korte impressie van de introductiedagen

Pijlers van Hofstad Mavo Havo
•

coaching in kleine groepjes, tijdens het coachingsuur

•

mentorkwartier voor klas 1

•

kleine school, iedereen kent iedereen. Korte lijntjes.

•

nadruk op verzuim: 16 uur in 4 weken

•

veel contact met u als ouder(s)/verzorger(s)
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Het toverwoord: contact
• vanuit ouder(s)/verzorger(s): ziek melden van zoon/dochter, melden van
afspraken bij tandarts, ortho, enz. Telefonisch 070-3971541 of mail
sie@hofstadmavohavo.nl
• vanuit school: mentorgesprekken (di. 13 sept., ronde 1),
rapportgesprekken, doorstroomgesprekken, bij verwijderingen uit les,
update per vakantie.
• inlogcodes voor Magister: op te halen bij de mentoren in lokaal 115, 116
en 117.

Bevorderingsnormeringen
• www.hofstadmavohavo.nl
• Op 1 oktober dienen PTD en PTA compleet
te zijn. Dan is er ook meer duidelijk over de
bevorderingsnormen.
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Opstroom van 1KTL naar 2HTL
• De pilot van vorig schooljaar moet nog geëvalueerd worden. Ook
hiervoor geldt: 1 oktober is duidelijk hoe de opstroom geregeld gaat
worden.

Toetsbeleid
Als leerling niet aanwezig is bij toets/opdracht:
- bij ziekte de leerling bij school afmelden.
Ouder(s)/verzorger(s) moeten dit zo snel mogelijk doen en
hebben tot uiterlijk 12.00 uur de dag na de toets de tijd om
dit te doen.
- bij een dokters- of tandartsafspraak en andere medische
afspraken dit bij school melden. Dit moet altijd voorafgaand
aan de toets zijn gebeurd.
Indien ouder(s)/verzorger(s) niet handelen zoals hierboven
beschreven, volgt voor de leerling het cijfer 1,0.
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Studiebegeleidingsklas
Gratis, betaald vanuit NPO-gelden
Maandag-, woensdag- en/of donderdagmiddag vanaf 15.30 uur
Gemotiveerde leerlingen.

Ouderraad
We hebben een actieve en betrokken ouderraad.
De ouderraad denkt actief mee over allerlei algemene
schoolzaken.
Er is een emailadres van de ouderraad:
ouderraad@hofstadmavohavo.nl.
Dit adres wordt door een lid van de ouderraad beheerd.
Mevr. Doelatip is namens de ouderraad vanavond ook aanwezig.
U kunt straks bij haar terecht voor vragen.
Mevr. Abhelakh, mentor van TL3e, is ook betrokken bij de
ouderraad.
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Zijn er nog vragen?
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