
Welkom op onze open dag



Onderwerpen

- De mentor
- Kennismaken
- Wennen in de brugklas
- Met plezier naar school
- Uitdagend onderwijs
- Ondersteuning
- Activiteiten



De mentor

- Dichtbij en vertrouwd 
- Contact- en 

vertrouwenspersoon
voor leerlingen en ouders

- Welbevinden
- Studiebegeleiding
- Sfeer in de klas



Kennismaken

- Proeflessen op de Oriëntatiemiddag 14 februari
- Overdracht: twee mentoren en de teamleider spreken alle 

leerkrachten
- Mentor verwerkt alle informatie en informeert de docenten
- 13 juni: leerlingen maken kennis met hun klas en mentor 
- Eerste schoolweek: introductie
- Al snel individuele gesprekken met leerlingen
- Gesprekken met ouders



Wennen in de brugklas

- Een nieuw ritme
- Veel verschillende vakken 

en docenten
- Huiswerk maken en leren
- Fietsen van en naar school
- De hele dag op school, 

ook in de pauze samen 
met klasgenoten



Met plezier naar school

- Mentor kent leerlingen na 
eerste week

- Thuis voelen in nieuwe 
situatie is eerste doel 

- Aandacht voor positieve 
groepsvorming

- Aandacht voor de individuele 
leerling

- Ouders en mentor houden 
elkaar op de hoogte



Uitdagend onderwijs



Ondersteuning

- Rol mentor
- De leerling zien = signaleren
- Mentorles en vakgerichte studielessen
- Informatie verzamelen
- Screening op dyslexie
- SAQI: willen/NIO: kunnen
- Afstemmen per leerling
- Steunles
- Hulplessen van bovenbouwleerlingen
- Faalangstreductie- of sociale vaardigheidstraining



Activiteiten

- Spelletjesavond
- Toneel in de Lawei
- BAF: brugklas artiestenfestival
- Excursie biologie
- Sportdagen
- Feestavonden met disco
- Klassenuitje
- Laatste twee schoolweken



Contact

Audrie Nieborg, rector 
- a.nieborg@singelland.nl

Teuny Bosma, teamleider 
brugklas

- t.bosma@singelland.nl

Stephan Göbel, 
leerlingcoördinator

- s.gobel@singelland.nl

Telefoon: (0512) 571020



- 1919: Rijks Hoogere Burger 
School in Dragten

- 34 leerlingen
- 9 docenten
- 3 lokalen

- 5 oktober 2019: feest en reünie

www.100jaardrachtsterlyceum.nl



Graag tot ziens!

Het Drachtster 
Lyceum



Presentatie Via een link op 
www.schoolbord.info kunt u de 
presentatie nogmaals bekijken.

Zou u de enquête willen invullen?  




