
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
We zijn heel blij dat we weer ‘normaal’ kunnen draaien na een break van enkele 
maanden. 
Het Corona-virus houdt ons ook in dit nieuwe schooljaar nog steeds in de greep. 
Personeel geeft les met gelaatschermen of mondkapjes, of maakt gebruik van 
andere beschermende middelen. 
  
De leerlingen hebben de draad weer opgepakt en zijn blij dat ze elkaar kunnen 
ontmoeten in school, de mentor in levende lijve zien en vooral de praktijklessen 
weer kunnen volgen.  
  
Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen beoordelen we telkens of een 
activiteit door kan gaan of niet. 
Met betrekking tot de mentoravond: deze gaat in zijn oorspronkelijke 
vorm helaas niet door.  
We hebben een alternatief gezocht. We gaan films maken per klas waarop 
diverse collega’s u informeren over een aantal zaken. 
Te denken valt aan informatie van de directie, de zorgcoördinator, een collega 
van de stage en natuurlijk van de mentor. 
De mentor stelt zichzelf voor, vertelt iets over het programma, het huiswerk, de 
iop-gesprekken, het vakken aanbod en nog veel meer. 
Dit vraagt veel voorbereidingstijd van onze kant maar het streven is begin 
oktober de filmpjes online te hebben. 
U ontvangt een code waarmee u de juiste informatiefilm kunt bekijken. 
  
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe leerlingen bij ons op 
school willen wij uw aandacht vragen voor het volgende:  
Het is wettelijk bepaald dat 6 weken na de start van het schooljaar de 
ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen het OOP van hun zoon of dochter 
doorlezen en ondertekenen.  
Normaal zouden we dit op de mentoravond regelen maar dit jaar vraagt de 
huidige situatie erom het anders te regelen. We sturen het OPP binnenkort naar 
alle ouder(s)/verzorger(s) op met de vraag om dit OOP goed door te lezen en na 
akkoord te voorzien van een handtekening. Daarna is het de bedoeling het OOP 
naar ons terug te sturen middels de antwoordenvelop.  
  
Op school gebruiken wij Presentis. Dit is een digitaal leerlingvolgsysteem. 
  
In dit digitale systeem kunnen leerlingen hun resultaten terugzien. Ook doelen 
en leerlijnen, van de ontwikkeling die leerlingen ervaren en bedenken, voor de 
komende periode zijn zichtbaar. In de eigen map binnen Presentis verzamelt de 
leerling bewijzen die de competenties onderbouwen. We dagen alle leerlingen uit 
om het beste uit zichzelf te halen, te laten zien wat ze geleerd hebben en 
waaraan ze de komende tijd werken. Iedere leerling bouwt in Presentis 
tijdens de hele schoolloopbaan een verzameling van eigen werk op (een 
portfolio), op een voor hem/haar begrijpelijke manier. De leerling wordt zo zelf 
verantwoordelijk voor de eigen leerlijn en persoonlijke ontwikkeling. Binnen 
Presentis kunnen we de ontwikkeling van de leerling plannen en volgen. Op de 
website staat een filmpje met uitleg over Presentis. 
  



Ook ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun 
zoon of dochter.  
  
Voor Presentis heeft u een toegangscode nodig om de ontwikkeling van uw zoon 
of dochter te volgen. Deze code ontvangt u in de brief bij het OOP die u krijgt 
thuis gestuurd. 
  
Ik hoop u voor nu geïnformeerd te hebben, 
  
Vriendelijke groet, 
  
  
Arian Koops 
Directeur GsG Het Segment 
 


