HET MENTORAAT 2021-2022 vs.1

De klassen 1, 2 en 3 en 4has hebben een klassenmentor. In deze klassen is een van de docenten
benoemd tot mentor. De mentor geeft zijn of haar klas dus ook altijd een aantal lessen.
Voor de leerlingen is de mentor de spil tussen de school, hun ouders, andere docenten, de
schoolleiding en andere leerlingen. Daarnaast houdt de mentor de leerlingen voortdurend op de hoogte
van allerlei praktische zaken, verzorgt de mentor de studielessen en bewaakt de mentor de
studievoortgang. Zo bespreekt de mentor de rapporten met de leerlingen. De mentor is tevens degene
bij wie de leerlingen met hun problemen terecht kunnen indien zij daar behoefte aan hebben.
Voor de ouders is de mentor de eerst aangewezen contactpersoon en gesprekspartner. De
klassenmentor rapporteert aan de (gast)ouders wanneer er zaken zijn, die op school niet naar behoren
verlopen of neemt contact op wanneer op school vragen ontstaan omtrent het functioneren van een
leerling.
Voor de docenten is de mentor de collega die over de meeste informatie beschikt m.b.t. de
persoonlijke omstandigheden van de leerlingen. Indien noodzakelijk zal een mentor, natuurlijk altijd in
overleg met de ouders, deze informatie met het docententeam bespreken.
U kunt via onderstaande email-adres contact met de mentor opnemen op werkdagen van 8.00 tot
17.00 uur.

wie

klas

op welke manier

wanneer

Mw. De Boer

1e klas (1A)

l.deboer@koncon.nl

Maandag, dinsdag en
donderdag

Mw. Nijssen

1e klas (1B)

e.nijssen@koncon.nl

Woensdag en donderdag

Mw. Van Zijl

1e klas (2A)

L.vanZijl@koncon.nl

maandag t/m donderdag

Dhr. Gulikers

2e klas (2B)

Gulikersa@koncon.nl

maandag t/m woensdag
en vrijdag

Dhr. Van Meijgaard

3 havo/ 3 vwo

A.vanMeijgaard@koncon.nl

maandag t/m donderdag

Mw. Van Blitterswijk

3 has/ 4 has

a.vanblitterswijk@koncon.nl

maandag t/m vrijdag
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De studiebegeleiders 2021-2022

De leerlingen van de klassen 4 en 5 havo, en 4, 5 en 6 vwo krijgen een studiebegeleider toegewezen.
Na inloggen in Magister, zie je wie komend jaar jouw studiebegeleider zal zijn.
De studiebegeleiders vormen net als de mentoren in de onderbouw de spil tussen de school, hun
ouders, andere docenten, de schoolleiding en andere leerlingen. De studiebegeleider houdt de
leerlingen voortdurend op de hoogte van allerlei praktische zaken. In tegenstelling tot de mentor uit de
onderbouw, legt de studiebegeleider wel meer de nadruk op het studieproces van de leerlingen in zijn
of haar begeleiding. De leerlingen worden minder “bij de hand” gehouden dan in de onderbouw
hetgeen natuurlijk ook beter past bij het gedachtegoed van de Tweede Fase waarin leerlingen geacht
worden meer zelfverantwoordelijkheid te dragen. Daarnaast zijn de leerlingen natuurlijk ook een stuk
ouder.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een studiebegeleider niet openstaat voor leerlingen met problemen
die deze problemen met hun studiebegeleider willen bespreken indien zij daar behoefte aan hebben.
Ook private kwesties kunnen daarbij aan de orde komen.

U kunt via onderstaande email-adres contact met de studiebegeleider opnemen op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur.

Wie

op welke manier

wanneer

Dhr. De Graaf (PG)

p.degraaf@koncon.nl

maandag t/m vrijdag

Mw. Puthaar (MP)

m.puthaar@koncon.nl

Dinsdag, donderdag en vrijdag

Dhr. Maarleveld (RM)

r.maarleveld@koncon.nl

Maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag

Dhr. Workel (JW)

j.workel@koncon.nl

maandag t/m vrijdag

Mw. Van Wegen (KW)

e.vanwegen@koncon.nl

maandag t/m vrijdag
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