


Roger Knops, coördinator



19.00 uur Welkom en inleiding
19.05 uur Algemene informatie

- Begeleiding
- Team
- Atheneum 2
- Communicatie
- Ouderbetrokkenheid

- 19.30 uur Kennismaking met de mentor
20.10 uur Afsluiting



Handig om afspraken te maken
over:
• Huiswerk maken/leren 
• Telefoongebruik
• Spelcomputer en andere 

afleiding
• Bedtijden



• Plenda
• Mentorlessen
• Gesprekken met de 

leerling

• Nieuwsbrief
• Contact met mentor
• Ouderavonden



• Eerste lijn
de mentor en de vakdocent

Mentor, de spil in de begeleiding:

• Veelvuldig contact met uw kind, meestal minstens 
drie keer per week.

• Bekend met de (on)mogelijkheden van uw kind.



Directeur
Nicole
Koolen 

n.koolen@trevianum.nl

Coördinator 
Roger 
Knops

r.knops@trevianum.nl



• Eerste lijn
de mentor en de vakdocent

• Tweede lijn
de (zorg)coördinator

• Derde lijn
de leerlingbegeleider, dyslexiecoördinator, leercoach

• Vierde lijn 

deskundigen buiten de school

Bijvoorbeeld: 
omgaan met verlies, 

omgaan met 
scheiding

Zorgcoördinator 
Annelies 

Haanebrink
a.haanebrink@trevianum.nl



Start direct:
• Ondersteuningslessen
• Studeren op school
• StudySkills

Later dit schooljaar:
• Vragenlijsten voor leerlingen
• Catch up
• Proefwerktraining wiskunde
• Schaakclub
• Cursus Italiaans en Chinees
• Dungeons en Dragons



Atheneum 1

Atheneum 2

Atheneum 3

Havo-2

Havo-3

Kernvakkenregeling

Eindcijfer eindexamen maximaal één 5,0 
bij de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde.







Natuurkunde

- > theorie leren

- > sommen oefenen

Duits

- > woorden leren

- > grammatica leren en toepassen
Huiswerk: 

1 ½ uur 
per dag



e-mail
U ontvangt regelmatig de nieuwsbrief op 
uw e-mailadres.

Controleer in magister 
- uw e-mailadres
- overige gegevens
- de gegeven toestemmingen



• Algemene ouderavonden

• Gesprekken met de mentor

• Drie rapporten

• Tien-minutengesprekken

• Magister



• Algemene ouderavonden

• Gesprekken met de mentor

• Drie rapporten

• Tien-minutengesprekken

• Magister

• 7, 9 en 10 november

• 16, 18 en 19 januari -> driehoeksgesprek



www.trevianum.nl
www.atheneum-trevianum.nl

Toegang tot:
• Resultaten
• Aanwezigheid
• Agenda 

Geen toegang tot berichten 
van docenten aan leerlingen. 

http://www.trevianum.nl/
http://www.atheneum-trevianum.nl/


Weet u hoe uw kind communiceert?

Weet u wat uw kind communiceert?



o Weten wat uw kind doet op school, bijvoorbeeld:
• projecten 
• lesmiddelen
• regels
• wat speelt er op school 

o Actief deelnemen, ondersteunen:
• Medezeggenschapsraad, i.windmuller@trevianum.nl
• Klankbordgroep, r.knops@trevianum.nl 



Heel veel 

succes dit 

schooljaar!!!
r.knops@trevianum.nl



klas mentor lokaal

A2a dhr. M. Gorissen 104

A2b mevr. G.  van Schoonhoven van Beurden116

A2c dhr. R. Verbeek 106

A2d mevr. T. Krebbers 117

A2e mevr. I. Deckers 130

A2f mevr. L. Wijnen 131


