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13 juni 2022

Welkom op jullie nieuwe school



Programma

1. Het schooljaar

2. Ouderbetrokkenheid

3. Website en nieuwsbrief

4. Begeleiding

5. Laptop

6. Vrijwillige ouderbijdrage

7. Verkeersveiligheid

8. De klas in!



Het schooljaar

- Zomerpost

- Introductie (6-7 sept); meehelpen?

- Vier periodes

- Mavo – havo -vwo

- Geen toetsweken bij Koers (behalve later voor doorstromers)

- Rooster

- Uitval of werktijd?

- Pauzes

- Introductie 22-23

* wilt u helpen?



Ouderbetrokkenheid

- Korte lijntjes tussen ouder – coach – vakdocent

- Klankbordgroep twee keer per jaar

- Ouderraad
* Sparringpartner voor school(leiding) en MR

* Vangt signalen op van leerlingen en ouders

* Laat zich informeren door de schoolleiding

* Niet voor de problematiek van het individu maar gericht op de 

gehele school

Geinteresseerd? Laat het mij even weten.

- MR



Website en nieuwsbrief

www.koersweert.nl

http://www.koersweert.nl/


Begeleiding

- Iedere leerling heeft eigen coach

- Wekelijks coachgesprek

- Welbevinden / planning / resultaten

- Contact ouder – coach – vakdocent

- Leerling – ouder – coachgesprekken

1e tussen Herfst en Kerst

2e rond carnaval

Eerder behoefte? Geen probleem

- Mailcontact: kort en zakelijk om te komen tot een afspraak



Laptop

- Eigen laptop

- Coolblue / Mediamarkt / Studywise / ‘op de plank’

- Verbinding met Wifi

- Advies: geen tablet

- Accuduur minimaal 6 uur

- Office 365 pakker voor alle leerlingen (word / PP / Onedrive)



Vrijwillige ouderbijdrage

- VRIJWILLIG

- ‘Nieuwe wet’: kansengelijkheid

- Uitsluiting bij niet betalen niet toegestaan

- Geen verschil in niet kunnen of willen betalen

- Geen ouderbijdrage, dan helaas weinig activiteiten

- Activeiten:

- eindejaarsactiviteit

- introductie

- excursies



Verkeersveiligheid



De klas in…..

- Nog even spieken bij zoon of dochter

- Koers 1A in 2.06

- Koers 1B in 2.40

- Via ‘brandtrap’

Vragen? Bel met de school of stuur mij een mail (f.stals@stichtinglvo.nl)

Tot volgend schooljaar!


