
Mentoraat



Wat is een mentor?

De spil in de begeleiding en is naast vraagbaak en vertrouwenspersoon 

voor de leerling, ook de eerste contactpersoon voor ouders en 

vakdocenten.



Wat doet een mentor?

● Je helpen met de spannende overstap van groep 8 naar de

middelbare school. 

● Ervoor zorgen dat jij je snel thuis voelt op onze school

● Altijd voor je klaar staan als je een gesprekje wilt of persoonlijke 

begeleiding nodig hebt.

● Je helpen om op de juiste manier te leren en is altijd bereikbaar voor 

vragen over studievaardigheden.

● Je resultaten in de gaten houden zodat je precies krijgt wat 

je nodig hebt.

● Communiceert met je ouders/verzorgers als dat nodig is.



Hoe zijn de eerste dagen?

Voor de zomervakantie:

Een middag om kennis te maken met je klasgenoten en je mentor

Na de zomervakantie:

Eerste dag = Vrij, Studiedag voor docenten

Tweede dag = Kennismaken met het gebouw, klasgenoten 

en mentor beter leren kennen

Derde dag = Leuke klassenactiviteit

Vierde dag = Eerste lesdag



Persoonlijke begeleiding

Er zijn talloze omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat jij wel of niet 

lekker in je vel zit.

De mentor is jouw vertrouwenspersoon. Je kunt altijd bij je mentor terecht, ook 

met zaken die niet direct over school gaan. Je hebt regelmatig een gesprekje 

met de mentor om te kijken hoe het gaat.

Indien nodig neemt de mentor contact op met je ouders.

De mentor houdt de leerlingen in de gaten probeert wat mogelijk is om het 

welzijn positief te stimuleren



Studievaardigheden

● De overstap van de basisschool naar de middelbare school is groot 

en spannend.

● De mentor helpt jou bij het ‘leren-leren’ en leren plannen. De mentor 

leert jou dus studievaardigheden aan.

● Hierbij kun je denken aan het invullen van je agenda, het plannen 

van huiswerk en toetsen, het schrijven van een samenvatting etc.



Resultaten

● De mentor houdt jouw resultaten bij in het schoolsysteem.

● De mentor is voortdurend in gesprek met jouw resultaten op 

verschillende terreinen. 

● Als het qua resultaten even niet zo goed gaat, kijkt de mentor samen 

met jou hoe je dit het beste aan kan pakken. 



Communicatie

● De mentor is op de hoogte van het wel en wee van zijn mentorleerlingen. 

● Er zijn korte lijnen tussen de mentor en ouders en tussen de mentor en de 

vakdocenten. Op deze manier kan er snel ingespeeld worden op bepaalde situaties.

● De mentor is voor zowel de ouders als de leerlingen het eerste aanspreekpunt.



Boodschap van je mentor

Samen gaan we er voor zorgen dat je een leuke en fijne tijd op het Markland 

College Zevenbergen zal hebben!




