


Welkom op Trevianum! 

Nicole Koolen, directeur





19.00 uur Welkom en inleiding (mevr. N. Koolen, directeur atheneum)

19.05 uur Algemene informatie (dhr. Knops, coördinator):

• Begeleiding
• Atheneum team
• Communicatie
• Na de brugklas

19.40 uur Kennismaking met de mentor

20.10 uur Afsluiting



Kunnen niet plannen



• Introductieweek
• Introductiekamp

• Nieuwsbrief
• Contact met mentor
• Ouderavonden



• Eerste lijn
de mentor en de vakdocent

Mentor, de spil in de begeleiding:

• Veelvuldig contact met uw kind, meestal meer 
dan 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
Zorgcoördinator 

Annelies 
Haanebrink

a.haanebrink@trevianum.nl



VT

RT





• Atheneum advies waarmaken
• Doorstroom naar de tweede klas 

→ bevorderingsnormen op onze site
• Na zorgvuldige afwegingen: advies

Atheneum 1

Atheneum 2

Atheneum 3

Havo-2

Havo-3

Gym-2



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



*Meer informatie volgt zo meteen!

Introductiekamp 14-16 september a1a, a1d, a1f*
Introductiekamp 19-21 september a1b, a1c, a1e*
Proefwerkweek 17-19 oktober
Projecten 20-21 oktober
Oudergesprekken 7, 9 en 10 november
Proefwerkweek 12-16 december
Rapportuitreiking 23 december
Oudergesprekken 16, 18 en 19 januari -> driehoeksgesprek



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

• Jaaragenda
• Absentieformulier
• Aanvraagformulier 

speciaal verlof
• …

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


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 



Van hyperouder naar superouder
Cursus ‘Coach van de huiswerkmaker’

www.trevianum.nl
Do 6 oktober
Wo 2 november
Wo 23 november

http://www.trevianum.nl/


Inkom-BBQ 
voor het hele gezin! 

vrijdag 9  september vanaf 18.00 uur

Kom met de fiets! 



Heel veel 

succes dit 

schooljaar!!!
r.knops@trevianum.nl



klas mentor lokaal

A1a dhr. L. Colaris 107

A1b dhr. M. Langeveld 116

A1c mevr. A. Kerckhoffs 121

A1d mevr. J. Timmermans 130

A1e mevr. S. Nowak 131

A1f dhr. B. Duijsengs 133


