
Informatie Klas 2



Agenda

• Mentoren en coördinatoren
• Rol ouders
• Veiligheid
• Inhoud daltonplanner
• Absentie & verlof
• Determinatie
• Zorgzaken
• Afspraken en regels
• Jaaroverzicht



Mentor(en) 
Marian van den Wildenberg
m.vdwildenberg@maurickcollege.nl
tel. : 06-43 00 93 43
mijn werkdagen zijn: di, woe, do ochtend

Marco den Turck
m.dturck@maurickcollege.nl
mijn werkdagen zijn: ma, di, woe, vr
ochtend

mailto:m.vdwildenberg@maurickcollege.nl
mailto:m.huijbregts@maurickcollege.nl


Rol mentor
§ Begeleiding studie

§ Voortgang 

§ 1ste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders 
(korte lijnen!)

§ Daltonmentoruur: planning, 
individuele gesprekken, informatie

§ Samenwerking met vakdocenten, 
coördinatoren, directie



De coördinatoren 
leerjaar 2

Mevrouw Sturmans ß

Mevrouw Molenkamp à

m.sturmans@maurickcollege.nl

k.molenkamp@maurickcollege.nl

Rol coördinatoren:

Ondersteuning mentoren

mailto:m.sturmans@maurickcollege.nl
mailto:k.molenkamp@maurickcollege.nl


Rol ouders
• Daltonplanner: neem deze regelmatig samen met uw 

zoon/dochter door om de planning te bespreken.
(Kapot of kwijt: Een nieuwe daltonplanner kost €20,=)

• In de daltonplanner: 
– Beter melden (blz.120)

• Beter melden mag i.v.m. coronamaatregelen ook digitaal. Mail naar 
m.sturmans@maurickcollege.nl, k.molenkamp@maurickcollege.nl en 
s.akerboom@maurickcollege.nl. Mail moet komen van het mailadres van 
de ouders.

– Verlofverzoeken (blz. 124) 
De leerling gaat met de ingevulde daltonplanner naar de 
coördinatoren.

• Belangrijke communicatie vanuit school:
– Te vinden op de website van het Maurick College,
– Via Magistermail of persoonlijke mail.

mailto:m.sturmans@maurickcollege.nl
mailto:k.molenkamp@maurickcollege.nl
mailto:s.akerboom@maurickcollege.nl


Rol ouders
• Volg Magister, voorkom verrassingen. 

(Niet alleen i.v.m. cijfers, maar ook om te zien of uw kind te laat is / het 
huiswerk niet in orde heeft / de benodigde spullen niet bij zich heeft of  
verwijderd is.) 

• Vragen aan de vakdocent?
– Neem contact op via de schoolmail of Magistermail

• Veranderingen
– Geef opvallende veranderingen in gedrag of mentale 

gesteldheid van uw kind door aan de mentor.

https://www.maurickcollege.net/schoolgids/e-mailadressen-werknemers


Contactgegevens

Alle ouders hebben een eigen Magisteraccount. 
Heeft u deze gegevens niet (meer) of lukt het niet (meer) 
om in te loggen, neem dan contact op met:
• f.voskuil@maurickcollege.nl
• h.hermans@maurickcollege.nl
• d.boleij@maurickcollege.nl

Bij het inloggen komt de melding om ter verificatie, 
mailadres en mobiel nummer in te vullen. 
Het is van belang dat ouders dus zelf hun bereikbaarheid 
(mail en tel.nr.) actueel houden! 

Mochten overige NAW-gegevens niet correct zijn, dan een 
mail sturen naar: info@maurickcollege.nl

mailto:f.voskuil@maurickcollege.nl
mailto:h.hermans@maurickcollege.nl
mailto:d.boleij@maurickcollege.nl
mailto:info@maurickcollege.nl


Veiligheid
• Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich zowel binnen als 

ook buiten de school veilig voelen. Het is daarom van belang 
rekening te houden met de onderstaande zaken:
– Merkt u dat uw zoon/dochter (online) gepest of geïntimideerd wordt, 

neem dan contact op met de mentor. Ook als het pesten niet uw kind 
betreft. 

– Waardevolle spullen dienen door de leerlingen in de kluisjes te worden 
gelegd. 

– Rondom de school, maar ook onderweg naar school zijn verschillende 
gevaarlijke kruispunten. Zorg er verder voor dat de fiets in orde is (Tip: 
denk aan de fietsverlichting).

• Meer informatie over onder andere mediawijsheid kunt u via 
deze links lezen:
– www.hoezomediawijs.nl
– www.mediaopvoeding.nl

http://www.hoezomediawijs.nl/
http://www.mediaopvoeding.nl/


Lestijden & verkort rooster

• In de daltonplanner staan voorin de lestijden van het normale rooster en verkorte 
lesrooster.

• Via deze link vindt u het jaaroverzicht 2020-2021. Op blz. 8 in de daltonplanner 
vindt u een kort overzicht van de jaarplanner.

Naam: 

 

Adres:

   

Telefoon thuis:    Telefoon werk:   

Huisarts:  Telefoonnummer: 

Bloedgroep:   Medicijngebruik: nee / ja:

Tandarts:  Telefoonnummer:   

Mentor:   Telefoonnummer:    

Bijzonderheden:

Naam: 

 

Adres:

   

Klas:

Lestijden
1e uur 08.30 - 09.15 uur

2e uur 09.20 - 10.05 uur

3e uur 10.10 - 10.55 uur  daltonuur

pauze 10.55 - 11.15 uur

4e uur 11.15 - 12.00 uur

5e uur 12.05 - 12.50 uur  daltonuur

pauze 12.50 - 13.20 uur

6e uur 13.20 - 14.05 uur

7e uur 14.10 - 14.55 uur

8e uur 15.00 - 15.45 uur

Verkorte lessen
1e uur 08.30 - 09.00 uur

2e uur 09.05 - 09.35 uur

3e uur 09.40 - 10.10 uur

pauze 10.10 - 10.30 uur

4e uur 10.30 - 11.00 uur

5e uur 11.05 - 11.35 uur

6e uur 11.40 - 12.10 uur

1

kiezen in 
verantwoordelijkheid

zelfstandigheid

Reflectie

samenwerken

Effectiviteit

daltonplanner van:

bij ongevallen waarschuwen

1

https://www.maurickcollege.net/roosters/jaaroverzicht


Blz. 8 daltonplanner

I.v.m. de 
coronamaatregelen gaan 
het schoolfeest en de reis 
naar Cambridge helaas 

niet door.



Scannen

• Leerlingen worden tijdens de daltonuren gescand op aanwezigheid.
• Dit gebeurt middels de streepjescode achterop de daltonplanners.

– Tijdelijk wordt er niet gescand i.v.m. coronamaatregelen. Daltonplanners worden wel gestempeld.

Naam leerling
Niveau/leerjaar



Opzet daltonplanner: 
ruimte om je planning te organiseren

Rooster

Eigen planning



Opzet daltonplanner: 
ruimte om je planning te organiseren

Rooster

Eigen planning



In de toetsweken is er ruimte om een uitgebreide 
planning te maken.



Reflectie

Pagina 12 & 13 + pagina 114 
in de daltonplanner.



Blz.116 Blz. 117



Blz.118 Blz. 119



Dalton/plannen/huiswerk

• Halfjaarsvakken:
– Biologie, aardrijkskunde, tekenen, geschiedenis, handvaardigheid.

• Huiswerk: 
– Leerlingen plannen zelfstandig hun maak- en leerwerk. Dit doen ze met behulp 

van de daltonplanner. 

– Mentoren sturen aan op het gebruik van de daltonplanner tijdens de 
daltonmentoruren.

– Studiekalenders met de planning van het vak zijn te vinden in Magister bij 
studiewijzers.

• Het daltoncontract (blz. 115) 
– Dit geeft leerlingen en docenten de mogelijkheid afspraken te maken voor een 

langere periode. 

– Bijvoorbeeld omdat extra ondersteuning voor het vak nodig is.



Daltoncontract



Een goed contact over eventuele afwezigheid is van groot belang voor 
uw kind.
Veelvuldige absentie is vaak een signaal. Het is van belang dat we in 
zo’n situatie direct contact hebben met elkaar. 

Het Maurick College werkt nauw samen met de jeugdarts mevr. Donders 
en mevr. Van den Elsen en de Jeugdverpleegkundige mevr. De Rooij en 

mevr. De Gouw.

Mag vanwege 

Coronamaatregelen ook 

digitaal



Verlof

per uur 
aanvinken

datum



Determinatienormen

• Via deze link komt u op de pagina over de 
determinatienormen.

• Hier vindt u de informatie over de bevordering van leerjaar 2 
naar leerjaar 3.

https://www.maurickcollege.net/leerlingen/informatie-per-leerjaar


Zorgzaken

• Het Maurick College verzorgt faalangstreductie-
training en heeft vertrouwenspersonen waar 
leerlingen terecht kunnen. 

• Alle informatie m.b.t. de zorgstructuur (schema 
zorgstructuur, leerlingbegeleiding, 
ziekteverzuimprotocol) staat op deze website. 

https://www.maurickcollege.net/school/begeleiding


Extra informatie
• Maurick Talent Academy (MTA): in week 38/39 volgt 

meer informatie voor de leerlingen.
– Op deze website kunt informatie over de MTA lezen.

• Leerlingen moeten van 08.00 tot 17.00 uur 
beschikbaar zijn voor school als het gaat om 
activiteiten buiten de les (bijv. in de activiteitenweek), 
het inhalen van toetsen en om na te blijven (dit heeft  
de leerling natuurlijk zelf in de hand!).

https://www.maurickcollege.net/school/maurick-talent-academy


Een goede werkhouding = sleutel tot succes
• Serieus en regelmatig werken, zowel op school als thuis, helpt om 

goede resultaten te halen!
• ‘s Avonds de tas inpakken!
• Huiswerk moet in orde zijn, de juiste boeken en schriften (incl. 

etui) moeten meegenomen worden, zie meldingen Magister (met 
maatregelen tot gevolg).

• Aan het begin van het schooljaar een eigen proefwerkblok kopen 
bij de receptie ad. €1,=.

• Aantekeningen maken in de les!
• Huiswerk maken en aantekeningen doornemen is net zo belangrijk 

als het leren voor proefwerken.
• Gemiddeld 1,5 uur per dag buiten school huiswerk maken/

leren/samenvatten. 

Van belang is dat de halfjaarsvakken met een 
voldoende worden afgesloten! 



Heeft u n.a.v. de ouderavond nog vragen, neem dan contact op met 
de mentor van de klas. 


