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Van introductie … 



…naar geslaagd!



Informatie voor 
ouder(s)/verzorger(s)

Hoe volgt u het schoolleven van uw 
zoon of dochter?



Wij dagen leerlingen uit om zich op eigen wijze optimaal te ontplooien 
tot competente, wendbare en zelfbewuste jongvolwassenen.



Onderwijskundige ontwikkelingen

- Toetsing
- Individueel, motivatie
- ICT, device
- Invest-uren
-Samenwerking 



Invest-uren
investeer tijd in 

de toekomst

verdiepingondersteuning

alle docentenalle leerlingen alle vakken

maatwerkvraaggestuurd

Eerste 35 
minuten van 

de dag



Corona
Op dit moment geldt de landelijke regelgeving 
en zijn er géén beperkingen voor de scholen.

Uiteraard zijn we waakzaam omtrent uitspraken 
over de toekomst.  



Informatiepakket
- Informatieboekje
-Boekenpakket
-Chromebook
- Tekenpakket (optioneel)
-Huiswerkbegeleiding

https://www.newmancollege.nl/start 

https://www.newmancollege.nl/start


Magister

Dit is een leerlingvolgssyteem. Hier vindt u de agenda, het 

rooster, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers van uw 

kind.

► U krijgt tijdens de ouderbijeenkomst in september de 

inlogcodes voor het ouderportaal in Magister. 



www.newmancollege.nlWebsite 

   ► 10 x per jaar oudernieuwsbrief (digitaal)

Hier vindt u roosters, foto’s, belangrijke data,

achtergrondinformatie, nummer voor ziekmelding en 

de schoolgids. 





Kennismaken met de mentor 
- BT1a : lokaal E01

- T1b   : lokaal C15

- T1c   : lokaal A14

-BT1d : lokaal C18

-BT1e : lokaal A25
https://www.newmancollege.nl/start 
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De mentor



Wie ben ik?



Het eerste aanspreekpunt bij zorgen, vragen, twijfels en ander 
nieuws.

Vaste contactmomenten voor u als ouder(s) zijn:

- Algemene informatieavond in september

- ‘Landingsgesprek’ in oktober

- Bij het rapport 1

- Bij het rapport 2

Daarnaast eventueel bij rapport 3 wanneer u dit zelf wenst of ik dit 
nodig acht.

De mentor



Jaarindeling

- Eerste schooldag: dinsdag 6 september

- Eerste week: introductieactiviteiten

- Twee semesters: 20 weken

-Determinatie



Dagindeling

- Trainingen
-X-tijd
- BBO



Afwezigheid
- Afwezigheid door ziekte: 

‘s ochtend voor de lessen meldt de ouder/verzorger 
de leerling ziek via het centrale nummer.

- Verwachte afwezigheid (tandarts e.d.): 
vooraf melden via briefje door leerling af te halen 
bij de receptie.

- Bijzonder verlofaanvraag: 
via afdelingsleider met verlofbrief



Samenvattend

Na de zomervakantie zie ik uw kind (weer) op

dinsdag 6 september. Dit is de introductiedag.

Na de zomervakantie zie ik u bij de eerste algemene 

informatieavond in september.

 
Alle informatie over onze school, ontvangt u per mail van het 
secretariaat. 



Contact met de mentor
e-mail

@newmancollege.nl

telefoon: 
School: 076 5810450


