
Welkom

Ouderavond klas gt2



Even voorstellen 

www.hetbouwens.nl

http://www.hetbouwens.nl/


Mentoraat
Wat mag u van ons verwachten
• Eerste aanspreekpunt voor u en onze mentorleerlingen.
• Elke leerling leren kennen.
• Iedere leerling wordt persoonlijk begeleid.
• Twee oudergesprekken waarin we u informeren over de 

ontwikkelingen en voortgang.
• Binnen de klas werken aan persoonlijke doelen.
• Keuzebegeleiding en studiebegeleiding 



Rol van de ouders
• Geef vertrouwen, toon 

interesse, beloon 
successen en blijf in 
gesprek.

• Creëer juiste studieritme en 
leeromgeving.

• Volg Somtoday voor o.a. 
leerresultaten en 
aanwezigheid. 

• Neem contact op met de 
mentor(en) bij vragen of 
onduidelijkheden.

leerling

ouders /
verzorgers

mentor

vakdocenten
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Contactmomenten

Data ouderspreekuren: 

• 10 november 2020
• 19 januari 2021
• 20 april 2021



Algemene zaken
• Ziek- en betermelden, iedere dag opnieuw.
• Telefoonnummer en mailadres controleren in somtoday

(voor wijziging mail naar info@hetbouwens.nl).
• Verlof aanvragen via leerlingencoördinator met briefje.
• Roosterwijziging via somtoday.
• Pauzes blijven we op het schoolterrein.
• Mobiele telefoons / telefoontas.
• Te laat komen.
• Rookvrije school.



Somtoday
Somtoday is ons nieuwe Leerling Administratie 
Systeem en vervangt Magister. 

Inloggen op Somtoday: lvoa.somtoday.nl
• lesrooster 
• cijfers, aan- en afwezigheid 
• NAW-gegevens
• huiswerk inzien
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De apps van somtoday kunnen nog niet gebruikt worden op je telefoon. Deze worden in de loop van dit schooljaar geactiveerd. We sturen dan een berichtje.

https://lvoa.somtoday.nl/


Itslearning

Itslearning is onze Elektronische Leeromgeving (ELO). 

inloggen op Itslearning: lvo.itslearning.com

In Itslearning krijgen leerlingen per vak toegang tot:
• planner/studiewijzer 
• digitale lesmateriaal
• digitale toetsen/overhoringen,
• taken klaarzetten of opdrachten die digitaal 

ingeleverd worden
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https://lvo.itslearning.com/


Corona-besmetting
• Bij een geconstateerde besmetting doet de GGD een bron- en contactonderzoek. 

• De GGD is verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek en verzorgt de 

communicatie naar de betrokkenen bij een positieve uitslag van de test. De GGD neemt 

zo snel mogelijk contact op met leerlingen en/of medewerkers en/of andere betrokkenen 

die in nauw contact zijn geweest. 

• Leerlingen en medewerkers die NIET benaderd worden, lopen op dat moment geen risico 

en mogen naar school komen.

• Geef ziekte of afwezigheid door aan de receptie.

• De overige leerlingen en/of collega’s kunnen gewoon naar school komen, dit is in 

overeenstemming met de richtlijnen van de betrokken instanties.



Corona & school
• Wij verzoeken ouders, verzorgers om de adviezen van de GGD op te volgen en hierover de 

school te informeren door contact op te nemen met de mentor. De mentor zal afspraken 

met u maken over onderwijs gedurende thuisisolement.

• Is de leerling in staat om lessen te volgen, dan volgt de leerling zoveel als mogelijk 

onderwijs thuis aan de hand van het lesrooster met behulp van Itslearning en somtoday

• Neem binnen drie dagen contact op met de mentor.

• De school volgt strikt de adviezen van het RIVM en de GGD.



Passende leerweg (vmbo)
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BLA en proefwerkweken
• Buiten les activiteiten (tot kerst zullen er geen BLA activiteiten 

plaatsvinden).

• Proefwerkweek rooster.

Pww1: week 49 (30 nov. t/m 4 dec.)
Pww2: week 12 (22 mrt. t/m 26 mrt.)
Pww3: week 27+28 (7 juli t/m 15 juli)

• Proefwerkweek/examenweek
Meekijken rooster 
Samen te plannen



In leerjaar 2 een keuze maken
 Verschillende keuzes

Theoretische leerweg
Gemengde leerweg, zorg & welzijn
Gemengde leerweg, techniek

 Voorlichting voor ouders en leerlingen in december.

 Voor 1 april een definitieve keuze maken.



Beroepsgericht programma 

zorg & welzijn techniek
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Korte uitleg over de activiteiten die plaatsvinden bij Techniek en Zorg en Welzijn (praktijk binnen de vmbo-kolom). Alle vmbo leerlingen hebben in leerjaar 1 en 2 allebei de sectoren. Vanaf leerjaar 3 maak je een keus tussen deze twee sectoren of je gaat de theoretische richting volgen zonder praktijk.Uitzondering is de zesjarige techniekopleiding. Zij hebben uiteraard alleen techniek. Kennismaken met techniek kan op twee middagen waar ze de flyer van hebben ontvangen. Inschrijven hiervoor kan in aula of via website. 



LOB

Wanneer Wie? Wat gebeurt er? Wat is het doel?
8 september 
2020

Mentor/ouders Algemene ouderavond Duidelijkheid waarom LOB 
voor ouders

September/j
uni

Mentor/leerling/oud
ers

LOB-lessen, Portfolio 
aanmaken in Itslearning, 
digitale opdrachten en 
beroepeninteressetest

Keuzeproces voortzetten: 
oriëntatie op sectoren en 
verbinden met eigen 
interesses en kwaliteiten.

19 november 
2020

Mentor/leerling/bed
rijven

Oriëntatiedag Leerlingen kennis laten 
maken met de 
beroepenwereld: past dit bij 
mij?

Dec/jan Mentor/leerling/oud
ers

Ouderavond keuze 
leerjaar 3

Ouders en leerlingen 
informeren over sectoren

Dec-jan-feb 
(uitloop 
maart)

Mentor/leerling Loopbaanreflectiegespre
k

Evaluatie oriëntatiedag, en 
voorlopige keuze leerjaar 3

5 februari 
2021

Mentor/leerling/bed
rijven

Meet-2-Match: onder 
voorbehoud E-event in 
samenwerking met 
bedrijven en Gemeente 
Peel en Maas

Leerlingen maken kennis 
met bedrijven en beroepen

Eind februari Leerling Voorlopige keuze voor 
programma en leerweg 
bovenbouw

Inzichtelijkheid voor ouders 
en school

Eind maart Mentor/leerling/oud
ers

Loopbaanreflectiegespre
k en definitieve keuze 
maken voor 
bovenbouw

Bekend welk programma 
de leerling gaat volgen



Oproep ouderraad

Lijkt het u wat om lid te worden van de ouderraad?

Stuur dan een mailtje naar:

info@hetbouwens.nl
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Ouderraad is een klankbordgroep voor ouders over schoolse zaken. Deze komen tussen 3 to 6 keer per jaar bij elkaar.1/ 2 ouders maakt deel uit van de MR. Dit om alle bevindingen daar kenbaar te maken. 

mailto:info@hetbouwens.nl


Volg ons op social media!



Bedankt voor uw aandacht

www.hetbouwens.nl

Zijn er nog vragen?
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