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Communicatie
Goed mentor - ouder - leerling contact is van groot belang

Hoe doen we dat?

Via Somtoday app
 Kijk mee met de leerling
 Bekijk het huiswerk van uw kind
 Bekijk de aanwezigheid
 Stuur en ontvang berichten van school 

Via telefoon
 Vanwege de drukte rondom 
alle ziekmeldingen is de lijn 
soms bezet. Stuur voor vragen 
een mail naar de mentor

Via mail 
Klas 2A: emouthaan@melanchthon.nl

pvdijk2@melanchthon.nl
Klas 2B: svdkooi@melanchthon.nl
Klas 2C: smaas2@melanchthon.nl

rdoughlaj@melanchthon.nl
Klas 2D: aramsing@melanchthon.nl
Klas 2E: mroseval@melanchthon.nl
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Somtoday

Zo ziet het er uit

voor leerlingen én ouders

Op de app vindt u 
informatie over: 

• Huiswerk

• Toetsen 

• Aanwezigheid

• Te laat komen

Samen met uw 
kind kijken en 
plannen



Leerplicht

Uw kind is volgens de wet 
leerplichtig. Bij veelvuldig 
afwezig zijn of te laat komen, 
wordt door de school contact 
opgenomen met leerplicht. 

Contactpersoon leerplicht:

Mevrouw Kroon, afdeling 
leerplicht gemeente Rotterdam

Wanneer uw kind ongeoorloofd 
afwezig is of te laat komt moet hij/zij 
de tijd op school inhalen

16 uur in 4 weken afwezig óf 12x te laat

Contact ouder/ 
verzorger met de 
mentor 
(mail/telefoon/Som)

Dit kunt u zien in 
SOMtoday

TL = te laat

Rode vakjes zijn ongeoorloofd

VW = verwijderd 

Leerplichtmelding 

Na 3x



Back2school Myskills

Back2school myskills presentatie van uw kind 

Donderdag 15 oktober

U bent van harte uitgenodigd om uw kind te 
zien schitteren!

Uw kind zal dit jaar weer vijf 
Myskills gesprekken voeren. ‘Wat 
is mijn toekomstdroom’, ‘Wat kan 
ik al goed en hoe laat ik dat zien’ 
en ‘wat kan er beter en hoe ga ik 
dat doen’?  

Op het MBO en later 
op de banenmarkt heb 
je een streepje voor 
als je deze vragen 
goed kunt 
beantwoorden. 

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/myskills/

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/myskills/


Profielkeuze
Dit schooljaar gaat uw kind een keuze 
maken uit het profiel economie & 
ondernemen óf zorg & welzijn

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/profiel-en-talenturen/

Myskillsgesprekken

Hoe maakt uw kind de keuze?

Beroepskeuzetesten  

Uitgebreide 
voorlichting in januari 
en februari op school

Gesprekken met de 
mentor

Gesprekken met u

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/profiel-en-talenturen/


Opp-light

Het opp-light is een document dat uw kind met de mentor invult. Hierin 
staan zijn/haar doelen in vermeld en hoe uw kind deze wilt bereiken. Dit 
sluit mooi aan op myskills en de profielkeuze. Aan de hand van het opp-
light kunnen we goed monitoren welke keuzes uw kind maakt en waarom. 

Bespreken en ondertekenen 

Binnenkort zal uw kind het opp-light mee naar huis nemen. Bespreek met 
uw kind wat er in staat en misschien heeft u nog een aanvulling. Tenslotte 
dient u het te ondertekenen voor akkoord, zodat het waarde krijgt. 



Goals
Goals is een manier van omgaan met elkaar 
dat is bedacht door de leerlingen en 
medewerkers van Melanchthon 
Wilgenplaslaan. 

Door gesprekken met elkaar zijn we erachter 
gekomen wat wij op Melanchthon 
Wilgenplaslaan belangrijk vinden met elkaar.

Daaruit zijn de 3 V’s gekomen:
• Veiligheid
• Vriendelijkheid
• Verantwoordelijkheid 

In alle ruimtes binnen de school 
hangen posters met daarop de 
gedragsverwachtingen van die 
ruimte. Docenten en leerlingen 
wijzen elkaar op deze 
gedragsverwachtingen en 
spreken elkaar hier op een 
positieve manier op aan. 

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/goals/

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/goals/


Goals

Vriendelijkheid   

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/goals/

Veiligheid  

Verantwoordelijkheid

We groeten elkaar

We luisteren naar elkaar

We respecteren elkaar

We helpen elkaar

We lopen rustig door de 
gangen

We zitten op onze plek

We zorgen voor een 
schone werkplek

We hebben onze spullen 
bij ons

We komen onze 
afspraken na

We zijn op tijd voor de les

We hebben ons huiswerk gemaakt

Hoe doen we dat dan?

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/goals/


Flexuren en Eureka Teachings
Flexuur
Het flexuur is een les waar leerlingen kunnen 
werken aan de vakken Engels, Nederlands of 
wiskunde. Zij worden hier ingedeeld op basis van de 
leerachterstanden. In overleg met de vakdocent en 
mentor wordt de leerling ingedeeld. 
Wanneer een leerling zich zelf wilt aanmelden kan 
dat altijd, maar er zijn beperkte plekken 
beschikbaar.   
Het flexuur is wekelijks op donderdag 08.30 uur -
09.20 uur

Eureka teachings
Sinds vorig jaar werkt Melanchthon 
Wilgenplaslaan samen met Eureka Teachings. 
Dit zijn bijlessen, waar leerlingen terecht 
kunnen om op alle vakken bijles te krijgen. 
Daarnaast worden ook studievaardigheden 
bijgebracht en huiswerkbegeleiding gegeven. 
Hiervoor kunnen leerlingen zich aanmelden 
bij de mentor, maar zijn de plekken ook 
beperkt beschikbaar. 

Eureka teaching is op vrijdag 14.30 uur tot 
16.30 uur

Wanneer uw kind is aangemeld bij het flexuur of Eureka Teachings dan is hij/zij verplicht om daar 
naartoe te gaan.



Bevorderingsnormen
BBL en KBL (klas 2A, 2B, 2C, 2D)
Een leerling is bevorderd van 2 BBL naar 3 
BBL en van 2 KBL naar 3 KBL als hij/zij:
Maximaal 3 onvoldoende punten heeft. 
(maximaal 4 indien wiskunde niet in het 
pakket zit en wiskunde meer dan 1 
tekortpunt heeft)
Maximaal 1 onvoldoende heeft bij 
Nederlands, Engels of wiskunde.
Bij profielkeuze Economie & Ondernemen: 
economie moet voldoende zijn.
Bij profielkeuze Zorg & Welzijn: biologie 
moet voldoende zijn.

GL (klas 2E)
Een leerling is bevorderd van 2 GL 
naar 3GL als hij/zij:
Maximaal 3 onvoldoende punten 
heeft.
Maximaal 1 onvoldoende heeft bij de 
AVO vakken uit het examenpakket. 
(voor Maatschappijkunde geldt 
M&M)

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/app/uploads/20
20/03/Melanchthon-Wilgenplaslaan-bevorderingsnormen-
1920.pdf

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/app/uploads/2020/03/Melanchthon-Wilgenplaslaan-bevorderingsnormen-1920.pdf


Op- en afstroom
Opstroom naar een ander niveau
Een leerling stroomt op naar een ander 
niveau als hij/zij:
hij/zij 0 onvoldoendes heeft;
hij/zij gemiddeld een afgeronde 8 heeft 
voor de CE vakken; 
hij/zij voor Nederlands minimaal een niet 
afgeronde 7.0 heeft.
de docentenvergadering hiermee akkoord 
gaat.

Afstroom naar een ander niveau
Een leerling stroomt af als hij/zij:
vier tekorten heeft op de CE-vakken;
de docentenvergadering inschat dat 
afstromen passender is dan 
doubleren

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/app/uploads/20
20/03/Melanchthon-Wilgenplaslaan-bevorderingsnormen-
1920.pdf

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/app/uploads/2020/03/Melanchthon-Wilgenplaslaan-bevorderingsnormen-1920.pdf


Bijzondere data

• Vrijdag 9 oktober: sportdag klas 1,2,3
• Donderdag 15 oktober: myskillsgesprekken
• Vrijdag 6 november: nationaal schoolontbijt

Op site vindt u de agenda en kunt u alvast verder vooruit kijken:
https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/agenda/

https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/agenda/


Stuur voor vragen en/of opmerkingen uiterlijk donderdag voor 12.00 uur een 
mail naar de mentor van uw kind. Op donderdag 1 oktober zullen de mentoren 
u tussen 19:00 uur en 20:30 uur terugbellen wanneer u een vraag/opmerking 
heeft:

Klas 2A: emouthaan@melanchthon.nl pvdijk2@melanchthon.nl
Klas 2B: svdkooi@melanchthon.nl
Klas 2C: smaas2@melanchthon.nl rdoughlaj@melanchthon.nl
Klas 2D: aramsing@melanchthon.nl
Klas 2E: mroseval@melanchthon.nl

Tot slot
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