Coachend mentoraat 5 havo
Sinds schooljaar 2016-2017 worden er geen mentoren meer ingezet in 5 havo maar worden
leerlingen begeleid door coaches. Er zijn tien coaches in 5 havo: mevrouw Duiven, mevrouw
Feitsma, mevrouw Versluis, de heer Prince, de heer Swartsenburg, mevrouw Booij, mevrouw
Kroon, mevrouw de Wit, de heer Hoek en de heer Stegers.
Aan het einde van een schooljaar worden alle leerlingen besproken en wordt bepaald welke
leerlingen direct vanaf de start van het nieuwe schooljaar in 5 havo aan een coach
gekoppeld worden. Bij de indeling wordt gekeken naar de kenmerken en leerbehoeften van
de leerling en de karakters van de coaches. De leerlingen worden gedurende 10 weken
intensief begeleid. Indien daar aanleiding voor is kan het traject met wederom 10 weken
worden verlengd.
Voor leerlingen die niet in een coachingstraject zitten, is het eerste aanspreekpunt de
leerjaarbegeleider 5 havo. Daarnaast kunnen deze leerlingen met vragen terecht bij
mevrouw Feitsma (zij heeft een oude mentorrol).
Elke 14 dagen komen alle coaches bijeen om deze nieuwe begeleidingsstructuur te
evalueren en specifieke leerlingen te bespreken. Gedurende het schooljaar worden alle
5 havoleerlingen blijvend gemonitord en als daar aanleiding toe is kunnen leerlingen die nog
niet in het coachingstraject zitten, eventueel op eigen verzoek, een coach toegewezen
krijgen.
De communicatie verloopt anders dan eerdere jaren. Aan het begin van het schooljaar
worden alle leerlingen over de nieuwe begeleidingsstructuur geïnformeerd. Daarnaast krijgen
de leerlingen via Magister een maandelijkse nieuwsbrief. Activiteiten worden niet meer per
klas georganiseerd, maar voor het hele leerjaar gezamenlijk.
In iedere klas wordt een leerling uitgekozen om als klassenvertegenwoordiger te fungeren.
Aangezien niet alle lopende schoolse zaken met iedere leerling individueel kunnen worden
besproken, komt de leerjaarbegeleider tweewekelijks met de klassenvertegenwoordigers
bijeen om zodoende geïnformeerd te worden over wat er in de klassen speelt of zich gaat
afspelen. Tevens bespreekt de leerjaarbegeleider met de klassenvertegenwoordigers zaken
die zij aan de klas moeten doorgeven.

