HET MENTORAAT 2017-2018 vs.1

De klassen 1, 2 en 3 hebben een klassenmentor. In deze klassen is een van de docenten benoemd tot mentor.
De mentor geeft zijn of haar klas dus ook altijd een aantal lessen.
Voor de leerlingen is de mentor de spil tussen de school, hun ouders, andere docenten, de schoolleiding en
andere leerlingen. Daarnaast houdt de mentor de leerlingen voortdurend op de hoogte van allerlei praktische
zaken, verzorgt de mentor de studielessen en bewaakt de mentor de studievoortgang. Zo bespreekt de mentor
de rapporten met de leerlingen. De mentor is tevens degene bij wie de leerlingen met hun problemen terecht
kunnen indien zij daar behoefte aan hebben.
Voor de ouders is de mentor de eerst aangewezen contactpersoon en gesprekspartner. De klassenmentor
rapporteert aan de (gast)ouders wanneer er zaken zijn, die op school niet naar behoren verlopen of neemt
contact op wanneer op school vragen ontstaan omtrent het functioneren van een leerling.
Voor de docenten is de mentor de collega die over de meeste informatie beschikt m.b.t. de persoonlijke
omstandigheden van de leerlingen. Indien noodzakelijk zal een mentor, natuurlijk altijd in overleg met de
ouders, deze informatie met het docententeam bespreken.
U kunt de mentoren op de volgende manieren en tijdstippen bereiken:

wie

klas

op welke manier

Wanneer

Dhr. Van Meijgaard

1e klas (1A)

avanmeijgaard@gmail.com

onregelmatige tijden
bereikbaar, maar het
beste 's avonds na 21 uur

Mw. Van Zijl

1e klas (1B)

Dhr. Gulikers

2e klas (2A)

Dhr. Kleijn

Mw. De Boer

2e klas (2B)

3 has/havo/vwo

06-51284852 (privé)
L.vanZijl@koncon.nl

maandag t/m vrijdag,
maar in nood alle dagen

06-40361899 (privé)
alexander.gulikers@gmail.com

alle dagen

06-46030436 (privé)
john.f.kleijn@gmail.com

onregelmatige tijden
bereikbaar, maar het
beste 's avonds na 21 uur

0346-564793 (privé)
l.deboer@koncon.nl
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‘s avonds na 19.00 uur

De studiebegeleiders 2017-2018

De leerlingen van de klassen 4has, 4 en 5 havo, en 4, 5 en 6 vwo krijgen een studiebegeleider toegewezen (zie
bijlage intranet).
De studiebegeleiders vormen net als de mentoren in de onderbouw de spil tussen de school, hun ouders,
andere docenten, de schoolleiding en andere leerlingen. De studiebegeleider houdt de leerlingen voortdurend
op de hoogte van allerlei praktische zaken. In tegenstelling tot de mentor uit de onderbouw, legt de
studiebegeleider wel meer de nadruk op het studieproces van de leerlingen in zijn of haar begeleiding. De
leerlingen worden minder “bij de hand” gehouden dan in de onderbouw hetgeen natuurlijk ook beter past bij
het gedachtegoed van de Tweede Fase waarin leerlingen geacht worden meer zelfverantwoordelijkheid te
dragen. Daarnaast zijn de leerlingen natuurlijk ook een stuk ouder.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een studiebegeleider niet openstaat voor leerlingen met problemen die deze
problemen met hun studiebegeleider willen bespreken indien zij daar behoefte aan hebben. Ook private
kwesties kunnen daarbij aan de orde komen.

Wie

klas

op welke manier

wanneer

Dhr. De Graaf

Zie bijlage
intranet

06-18719193 (privé)
p.degraaf@koncon.nl

alle dagen

Mw. Puthaar

Zie bijlage
intranet

070-3546588 (privé)
m.puthaar@koncon.nl

dinsdag, donderdag en vrijdag

Dhr. Maarleveld

Zie bijlage
intranet

06-25514259 (privé)
r.maarleveld@koncon.nl

alle dagen

Mw. Lanz

Zie bijlage
intranet

06-81731853 (privé)

Dhr. Chaudron

Zie bijlage
intranet

06-10419597 (privé)
P.chaudron@koncon.nl

i.lanz@upcmail.nl
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dinsdag, woensdag

alle dagen

