
Informatie brugklasleerlingen en ouders

WELKOM



Mentor



Start schooljaar 2022-2023

• Maandag 22 augustus, vrij

• Dinsdag 23 augustus, rooster ophalen & 
uitlevering laptops Rent Company

• Woensdag 24 augustus, 1e lesdag

• Dinsdag 30 augustus, Kennismakingsavond 
ouders met de mentor

• Cito 0, 5 & 6 september

• Brugklaskamp, 7-9 september



Lestijden

Aanwezig 8.15

1e uur  08.20 – 09.30
2e uur  09.30 – 10.40
Pauze  10.40 – 11.00
3e uur  11.05 – 12.15
4e uur  12.15 – 13.25
Pauze  13.25 – 13.45
5e uur  13.50 – 15.00
6e uur  15.00 – 16.10



Brugklaskamp

7 september – 9 september



Brugklaskamp

Summercamp Heino te Wijhe



Kosten van het kamp

• De kosten van het brugklaskamp bedragen:           
€ 125,- per leerling.

• U zult via de e-mail een betalingsverzoek 
ontvangen van wis-collect. Dit zal 
waarschijnlijk pas begin van het schooljaar 
worden verstuurd.



Boeken bestellen

www.vandijk.nl



Boeken bestellen
juli 2021

https://www.vandijk.nl/


Laptop 
Blended Learning

• Rent Company, zodra er besteld kan worden 
ontvangt u van ons een e-mail.



Rent Company





Lansingerland & Schiedam
Stichting leergeld : Elk kind doet mee

Rotterdam
Meedoen in Rotterdam

Jeugdtegoed | Rotterdam.nl

Neem contact op met lverhagen@detooropmavo.nl
of bel. Dan kan ik u eventueel verder helpen.

https://www.elkkinddoetmee.nl/
https://www.meedoeninrotterdam.nl/
https://www.rotterdam.nl/loket/jeugdtegoed/
mailto:lverhagen@detooropmavo.nl


Belangrijke informatie

- Website

- Schoolgids

- Digitale nieuwsbrief



Roosterwijzigingen

Bij ziekte van een docent is er vervanging



U ontvangt tijdens de 
kennismakingsavond
met de mentor uw 
eigen inloggegevens.





Agenda

https://www.youtube.com/watch?v=ix4sWEy4Fo4


Communicatie

Communicatie tussen ouders en school loopt in eerste 
instantie altijd via de mentor. 

Hij/zij is het meest geïnformeerd over uw zoon/dochter. 

Indien er opgeschaald moet worden is de route na de 
mentor naar afdelingscoördinator en daarna naar de 
schoolleiding.

Gelieve hiervoor de mail te gebruiken en niet de ELO van 
uw kind.



• Sporttenue:

- Sport Rich, Peppelweg 95A, 3053GE R’dam

• Kluisjes

• + programma’s
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Begeleiding leerlingen met dyslexie en    
taalzwakke leerlingen.

Begeleiding leerlingen met dyscalculie en 
rekenzwakke leerlingen.

Remedial Teaching



22

Wat doen we?

Aan het begin van het schooljaar wordt bij alle leerlingen 

Cito 0 + Numo afgenomen.

Cito 0 toetst:

 Nederlands begrijpend lezen en woordenschat;

 Engels begrijpend lezen en woordenschat;

 Rekenen/wiskunde. 

Numo toetst:

 Nederlands (alle deelonderwerpen);

 Engels (alle deelonderwerpen);

 Rekenen/wiskunde   

Remedial Teaching
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Wat gebeurt er daarna?

• De leerlingen met dyslexie/ dyscalculie volgen 1 keer 

per week 30 minuten RT;

• Leerlingen die uitvallen, kunnen na overleg met de 

mentor aangemeld worden voor RT;

• Bij een vermoeden van dyslexie/dyscalculie kan de 

leerling na het volgen van RT, worden doorgestuurd 

voor een test;

• Alle leerlingen hebben 1 lesuur NEW (Nederlands, 

Engels, wiskunde op niveau met Numo);

• Leerlingen kunnen gebruik maken van de 

studiebegeleidingsklas;

• Bij Nederlands en wiskunde extra                      

begeleiding in de klas.

Remedial Teaching



Wat kunt u doen?

 Stimuleer uw kind om te lezen;

 Kijk samen naar het Jeugdjournaal;

 Bezoek een museum of theater;

Websites met oefenprogramma’s:

www.rekentoppers.nl;

www.beterspellen.nl;

www.beterrekenen.nl;

www.nubeterengels.nl;

Info: 
mdoornbosch@detooropmavo.nl
imeesters@detooropmavo.nl

http://www.rekentoppers.nl/
http://www.beterspellen.nl/
http://www.beterrekenen.nl/
http://www.nubeterengels.nl/
mailto:mdoornbosch@detooropmavo.nl
mailto:imeesters@detooropmavo.nl


Vragen

?


