
Leerjaar 1 op het St. Michael College
25 november & 20 december



Leefklimaat, 
identiteit & sfeer

Ruimte voor ontwikkeling

Leren en groeien

Zorg voor jezelf en de ander

Uitdagend onderwijs

Buitenschoolse activiteiten

Goede resultaten



Overgang van PO 
naar VO en de 
introductieperiode

Warme overdracht

Indeling van de klassen

Introductieperiode

Eerste semester 2 mentoruren

Leefstijllessen

Verschil tussen PO en VO



Brugklaswerkweek

Werkweek in Appelscha

Week voor de herfstvakantie

Samenwerken staat centraal

Zelfstandigheid

Voorbereiding tijdens mentorlessen



Dagelijkse gang van zaken

Een schooldag - 1e – 7e uur

Onderbouw aaneengesloten rooster

Omroosteren waar mogelijk

Klas 1 meestal om 14.30 uur of 15.30 uur uit



Huiswerk en cijfers in Magister



Monitoren

Magister geeft:
- overzicht van het huiswerk

- zicht op cijfers

- absentie

Twee rapporten per schooljaar (maart- en eindrapport)

Gesprekken met mentor over resultaten

In de havo/vwo-klas aan het eind van klas 1 => havo 2 of vwo 2



Studievaardigheden en 
plannen

Vanaf klas 1 wordt er veel aandacht 
besteed aan de studievaardigheden

Klas 1, 2 en 3 werken vanuit een 
studievaardighedenboek 

Ouders worden ook betrokken in de 
studievaardigheden en plannen 
d.m.v. workshops



Laptop

Alle leerlingen werken met een Windows laptop

Kopen of huren via The Rent Company

(met service, garantie en vervangende
apparatuur)

Aantrekkelijker, effectiever en efficiënter 
onderwijs

Meer maatwerk en verantwoordelijkheid voor de 
leerlingen

Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden 
op de digitale kennismaatschappij



Contact met ouders

1e schooldag : opening schooljaar

Na 2 weken : kennismaking mentor & voorlichting

November : gelegenheid voor:
- voortgangsgesprek met mentor
- 10 min. gesprekken met docenten

Maart : gelegenheid voor:
- mentorgesprek n.a.v. studieverwachting 
- 10 min. gesprekken met docenten 



Basisbegeleiding 
van de leerling

Mentorlessen:
 Leefstijl
 Aanleren studievaardigheden

Formatief handelen

Maatwerk (ondersteuning)

Vakhulp, remedial teaching

Tutorbegeleiding door tutor
(bovenbouwleerlingen)



Extra begeleiding van de leerling

Dyslexie screening & 
dyslexiecoach 

RT Taal & Rekenen
SoVa-training, 

Faalangstreductie &  
examentraining

Faciliteiten topsport 
en andere talenten

Begeleiding 
hoogbegaafde 

leerlingen
Schooldecaan

Leerlingbegeleiders
Vertrouwenspersoon/ 

Vertrouwensarts

Lyceo (huiswerkklas/ 
huiswerkbegeleiding/ 

coaching)



Extra ondersteuning van de 
leerling

Trajectgroep

Mogelijkheid voor start en afsluiting van de dag

Mogelijkheid voor time-out 

Vaste begeleider door de jaren heen

Vast aanspreekpunt ouders, leerling en 
hulpverlening

Intakeprocedure



Accentmodules 
of Technasium

In leerjaar 2 keuze tussen 
Technasium of accentmodule

Keuze maken eind klas 1

Accentmodule: plaatsing op 
1e, 2e, of 3e keuze

Start leerjaar 2



Samenvatting

Talenten en ambities

Uitdagend onderwijs

Breed aanbod

Goede en veilige sfeer

Goede resultaten

Spectrascholair



Open lesmiddagen
• woensdag 12 januari: 13.30 uur - 15.30 uur – geannuleerd wegens lockdown

• woensdag 2 februari : 13.30 uur - 15.30 uur

• donderdag 10 februari: 15.30 uur -17.00 uur

• Inschrijven open lesmiddag via onze website.

Open Huis
• 1 februari: 18.00 uur - 20.45 uur

• Inschrijven is niet nodig



Ga naar onze website voor

uitgebreide informatie!

www.stmichaelcollege.nl

Persoonlijke vragen: 
- Per e-mail: 
voorlichtingsavond@stmichaelcollege.nl

Ons streven is om voor de kerstvakantie te reageren

http://www.stmichaelcollege.nl/
mailto:voorlichtingsavond@stmichaelcollege.nl

