
Welkom
Kennismakingsavond nieuwe brugklassers 

20 juni 2022



Doel van de avond

Kennismaken met klasgenoten 
en mentor

Foto maken voor de schoolpas
Ouders informeren over rol van 

de mentor en brugklaszaken



Opening

Oase



Introductiedagen

We gaan op kamp!

Maandag 5 en dinsdag 6 September 

Naar Eigen Wijze te Bant

Meer informatie volgt nog.   



Voorstellen mentoren

1MH(S)1: mevr. A. Hartman

1MH(S)2: mevr. A. Sikkes



Informatie voor ouders, verzorgers

• Introductiedagen
• Boekenpakket
• Mentorlessen
• Leerlingbegeleiding
• Algemene zaken
• Talentstromen/BCP
• Formatief evalueren
• RTTI/OMZA
• Magister
• Laptops



Boekenpakket

Van Dijk

thuisbezorgd



Mentorlessen

De mentor heeft 1 uur in de week een studielesuur
met de klas waarin aandacht  wordt besteed aan 
studievaardigheden (leren leren en leren plannen), 
maar ook aan het klassenklimaat.

1 uur in de week een begeleidingsuur (gesprekjes).

Daarnaast ICT vaardigheden.



Leerlingbegeleiding

Voor extra hulp is naast de mentor de 
mogelijkheid om leerlingbegeleiding te krijgen.

Leercoach met speciale aandachtsgebieden,
Bijvoorbeeld Leercoach dyslexie



Contactmomenten

Voorlichting en avond met de mentor 
RTTI/OMZA
Spreekavonden rond de voortgang  LMO gesprekken
Op afspraak

Samen werken aan de toekomst van uw kind!



Ziek melden/verlof aanvragen

‘s Morgens voor schooltijd via het ouderportaal op de website, 
mailen verzuim@emelwerda.nl of telefoonnummer 0527 634567

Na het weekend nog ziek: dan weer bellen!

Bij ziek worden op school: leerling meldt zich in het leerplein en bij 
thuiskomst naar school bellen

Bijzonder verlof aanvragen via de afdelingsleider 

mailto:verzuim@emelwerda.nl


Leefregels

Telefoontas
Kluisje
Website



Lestijden en pauzes

1e lesuur begint om 8.30 uur 

(bel gaat om 8.25 uur!)

Brugklassen tot uiterlijk 15.30 uur les

3 pauzes: 

10.00 uur tot 10.15 uur

11.45 uur tot 12.15 uur

14.30  - 14.45 uur



Keuzevakken

Sportklas

Cultuurklas

Maatwerk Cambridge Engels



Bèta Challenge Project

Technasium voor de MAVO

vak heet Technologie & Toepassing (t&t) 

praktisch vak

leerjaar 1 t/m 4

schoolexamen doen in klas 4 mavo



Onderwijsontwikkeling

Nadruk leggen op de leerprocessen door de leerontwikkeling te 
stimuleren

Van een toetscultuur naar een feedbackcultuur 

Van summatief toetsen naar formatief evalueren

Minder toetsen

RTTI & OMZA m.b.v. het computerprogramma RTTI-online



Formatief handelen en 
summatief toetsen

Summatief, → ben je op een bepaalde 
hoogte gekomen?

Formatief → gericht op de individuele 
leerling: hoe ver ben je gekomen en 
hoe ga jij verder?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOu7KNtr_PAhWVHsAKHbzsDFwQjRwIBw&url=http://sportnieuws.nl/atletiek/weer-nederlands-record-hoogspringen-broersen/&psig=AFQjCNHAZGiniHkRYnYbBsITYU_p6BS2Ig&ust=1475611150318313
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivmLjmtr_PAhVsDMAKHUdaD4gQjRwIBw&url=http://www.hln.be/hln/nl/1306/Olympische-Spelen/article/detail/1482746/2012/08/08/Persoonlijk-record-en-tweede-plaats-voor-tienkamper-Hans-Van-Alphen-in-verspringen.dhtml&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNH7X8Txqac0qU3rFpqIZC8SFJGAJA&ust=1475611320470484


Formatief evalueren





RTTI-Online

Leerlingen en ouders krijgen
code

Voortgang

OMZA



Magister

Leerlingen en ouders krijgen
code

Voor rooster

Voor huiswerk



Device

We werken met boeken en een device (blended learning) als 
ondersteuning

U ontvangt een flyer thuis met daarin de modellen, prijzen en link 
naar de webshop. De bestelde laptop wordt na de zomervakantie op 
school door De Rent Company uitgereikt bij het ophalen van de 
boeken

Meer informatie aan het eind van de avond voor in de zaal bij de ICT 
medewerker



Belangrijke informatie

www.emelwerda.nl
https://emelwerda.schoolwiki.nl/docs/bewaarkaart-2022-2023

Verlof (bijv. tandarts) vragen via website

Magister (via toegezonden code):

• Inzage verzuim/aanwezigheid

• Huiswerk

• Hele dag ziek melden

Voortgang ontwikkeling kind: RTTI-Online

http://www.emelwerda.nl/
https://emelwerda.schoolwiki.nl/docs/bewaarkaart-2022-2023


Vragen?



Leren doen we samen!



Bedankt voor uw belangstelling
Wel thuis


