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Kennismaken



Kennismaken

Chris Vermeeren locatiedirecteur

Tristan Janssen afdelingsleider klas 1 t/m 4

Laura v.d. Elshout ondersteuningscoördinator

Paul - Quinten Rentcompany



Wie bent u? 

Steek uw vinger op als het over uw zoon/dochter gaat.

- Woont in Rijsbergen, Zundert, Achtmaal, Wernhout, 
Klein-Zundert, Etten-leur, België of Schijf?

- 1e van het gezin die naar de middelbare school gaat?

- Broertje(s) of zusje(s) op Mencia Sandrode?

- Is er aan toe om naar de middelbare school te gaan? 



Het team



Brugklassen  2018-2019

KM1a 27 17 10  mw. de Koning

MH1a 25 11 14 mw. Tiggelman

HV1a 28          13 15       mw .van den Broek

Totaal: 80 leerlingen



Klastypen en studierichtingen

Kader/MAVO 1 MAVO/HAVO 1    HAVO /VWO 1

Kader/MAVO 2 HAVO 2   ATH 2

MAVO 3 HAVO 3 ATH 3

Mencia de 

Mendoza Lyceum: 

ATH 4,5,6Andere 

school: 

Kader 3

MAVO 4



De overstap



Aansluiting BS en het VO

- Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

- Meer verantwoordelijkheid, meer zelfstandigheid

- Meer huiswerk

- Pauzeren op school

- Andere lestijden

- Nieuwe vrienden

- Leren leren



Van brugklas naar eindexamen

Zekerheid en garantie?

De weg naar de toekomst :

• de veranderende leerling

• de veranderende maatschappij

• de leefwereld van uw kind



De voorbereiding



Chromebook

Voorlichtingspresentatie Mencia Sandrode _juni 2017.ppsx




Praktische informatie

• boeken: Van Dijk Boekenhuis

• Gymkleding via school

• Huiswerkbegeleiding

• Ouderbijdrage



Vooruitkijken



Dinsdag 20 augustus

• Kennismaken op school

• 5 lesuren, tot 12.55u

• Namen leren

• Afkortingen / rooster / Magister

• Regels van school

• Programma rest van de week



Woensdag 21 augustus

• Olympische Spelen

• Voorbereiden, T-shirt schilderen en vlag

• Sportcircuit



• Tocht rondom de Galderse meren

• Met de eigen klas

• We doen verschillende opdrachten

• Tocht duurt de hele dag

Donderdag 22 augustus





Vrijdag 23 augustus

• Nederlands jeugddanstheater

• Oefenen voor de voorstelling

• Kostuums en decor maken

• ‘s Avonds voorstelling in Breda om 19.00 uur



Alvast een aantal data

ma 1 september Corsomaandag

20 aug t/m 23 aug Introductiedagen

ma 26 augustus Levering chromebook op school

do 12 september Informatie-avond met mentor



Onderwijs



Chromebook

Individueel werken en differentiëren 

Aansluiten bij de 21e-eeuwse vaardigheden 

Goed voor de motivatie

Veelzijdiger aanbod van lesmaterialen



Internationalisering

- Landsgrenzen worden minder belangrijk 

- Belangrijk voor de toekomst van 

leerlingen: studie en werk 

- Mencia beschikt over Nuffic-keurmerk

- Leerlingen krijgen nu al opdracht mee van mentor



Magister voor ouders

• Cijfers inzien

• Agenda van uw kind

• Verzuim / huiswerk / boeken etc.

• Inschrijven voor ouderavond

• Mijn instellingen

• ELO

• LVS

• Magisterberichten











Communicatie

Email 

www.sandrode.nl

Twitter

Facebook

Instagram



Vraag Laura: 

compleet maken

dossiers



Bedankt voor uw aandacht

De leerlingen komen zo uit de lokalen, u kunt ze 

hier wel even opwachten.

VRAGEN?


