
WELKOM



Het onderwijs in de onderbouw 
Merletcollege Cuijk, vwo/havo/vmbo

• Vwo (tweetalig onderwijs (tto) en gymnasium)

• havo

• vmbo

✓ mavo

✓ kader

✓ basis



Leerjaar 1-2 Leerjaar 3-6

basis basis

kader / basis

kader

mavo / kader

mavo (4)

havo / mavo

havo (5)

vwo / havo

(t-)vwo (6)

tvwo

OP JE PLAATS!



Tweejarige brugperiode:

• in twee jaar determinatie

• dakpanklassen (kader/mavo/havo/vwo klassen)

• twee jaar dezelfde klas

• twee jaar dezelfde mentor



Plaatsing op het Merletcollege

Advies van de basisschool is bindend voor plaatsing.

Resultaat eindtoets geeft basisschool bij 

uitzondering gelegenheid om het advies naar boven 

bij te stellen.  



Structuur van de leerlingbegeleiding

Leerling 

en ouders
Mentor

Docenten-

team

Zorgteam

Coördinator

leerlingzaken

De mentor is de spil



Mentor

• De leerling krijgt twee jaar dezelfde mentor.

• De rol van de mentor:

• Is eerste aanspreekpunt van de leerling en/of ouder(s)/ 

verzorger(s) m.b.t. ‘leerlingzaken’. 

• Verzorgt de mentorles

• Houdt de gegevens van de leerlingen bij in Magister

• Voert studievoortgangsgesprekken met de leerling

• Draagt bij aan de goede sfeer in de klas en stimuleert het 

groepsproces



Coördinator leerlingzaken

• Coördineert alle (leerling)zaken

• Houdt de aanwezigheidsregistratie bij in magister.

• Is aanspreekpunt voor mentoren bij problemen.

• Behandelt bijzonder verlof voor leerlingen.

• Is aanspreekpunt voor ouders m.b.t. ‘school-zaken’ die (om wat voor 
reden dan ook) niet via de mentor kunnen lopen.

• Voert (reprimerende) gesprekken met leerlingen en bepaalt de strafmaat 
voor de leerling

• Docent



Ondersteuning

Hoog niveau van basisondersteuning

-Extra mentorcontacttijd, FRT, EVT, SoVa, PLL en OVK

-Dyslexiefacilitering o.a. dyslexiecoach, extra tijd, auditieve
ondersteuning, afnemen vooronderzoek, zie dyslexiefaciliteiten (A4)

Extra ondersteuning is altijd maatwerk en loopt via het zorgteam



Zorgteam

• Bestaat uit orthopedagogen, zorgconsulenten, zorgcoördinatoren

• Werkt samen met Begeleiders Passend Onderwijs

• Adviseert en ondersteunt docenten bij de uitvoering van de 
basisondersteuning

• Aanspreekpunt voor docenten/mentoren bij vragen over 
(groepen)leerlingen

• Heeft contact met ouders

• Adviseert bij toelating en plaatsing

• Houdt contact/overlegt met zorgteams van andere locaties



Diverse trainingen en activiteiten

• Faalangst reductietraining (FRT)

• Plannen en leren leren (PLL )

• Huiswerkinstituut

• Talent programma (begaafdheid)



Steunlessen

• Steunlessen vanaf periode 2 voor de vakken en/ fa/ ne/ wi

voor de leerlingen die hier behoefte aan hebben.

• In de proefwerkweek krijgen leerlingen de mogelijkheid om 

per dag binnen te lopen bij een steunles en vragen te 

stellen voor de toets van de volgende dag. Dit is altijd 

direct na afloop van hun proefwerken. 



Rol van de ouder

In de leeftijdsfase van het kind op de middelbare school, is het ook van 
belang dat ouders betrokken zijn bij het kind. 

▪ Weten wat er speelt bij het kind: 

▪ Hoe gaat het op school, vrienden en vriendinnen?

▪ Sociale media (telefoon en computer)

▪ Hulp bij het maken van huiswerk, plannen of leren van toetsen.

▪ Hulp bij het inpakken van de schooltas.

▪ Bezoeken van ouderavonden (algemene, rapport enz.)

▪ Uw kind volgen via Magister



Belangrijke punten onderbouw:

• Betrokkenheid bij de leerling

• Een eigen kluisje

• één mentoruur/contact per week

• leerlingcoördinator ter ondersteuning van klassenteam en 
mentor 

• zoveel mogelijk dezelfde docenten

• eigen pauzeplek binnen de school (aula)

• 50 minuten rooster van 8.30 uur tot 15.20 uur.

• Driehoeksgespekken en ouderavonden



Activiteiten leerjaar 1 & 2:

• introductiedagen

• brugklaskamp

• sporttoernooien

• sponsorloop

• kerstactiviteit

• klassenactiviteiten

• bezoek aan de tuinen Verdeliet

• bezoek aan Amsterdam/Antwerpen

• sportdag Merletcollege



Belangrijke data:

• Informatieavond tto-vwo, 1 december 2020

• Lesdag groep 8, woensdag 2 december 2020

• Open Dag Cuijk, zaterdag 30 januari 2021

• Aanmelding, woensdag 17 maart 2021


