Mondial College, schooljaar 2021 - 2022
Algemene gegevens locatie Leuvensbroek
Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen
Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen
Telefoon: (024) 378 69 93
E-mail: algemeen@mondialcollege.nl
Website Mondial College: (www.mondialcollege.nl) Op deze site staan alle actuele
zaken van de school. Ook de schoolgids (schoolsite) is een belangrijke informatiebron.
In de voor u liggende leerjaarspecifieke informatie staan alvast de voor u belangrijkste
mededelingen en data.
Leerjaarspecifieke informatie 3 VWO – schooljaar 2021 - 2022
-

Teamleider: mevr. H. Wissink
E-mail: hermance.wissink@mondialcollege.nl

-

Afdelingscoördinator: dhr. L. Janssen
E-mail: luuk.janssen@mondidalcollege.nl

De teamleider en de afdelingscoördinator zijn belast met en verantwoordelijk voor de
algehele leiding van de afdeling en zijn tevens belast met de uitvoering van een aantal
praktische, dagelijkse werkzaamheden, zoals:
• Contacten met ouders, leerlingen, mentoren, vakdocenten en directie.
• Afhandeling van verwijderingen uit de les.
• Verlenen van kortstondig verlof.
• Organisatie activiteiten.

Mentoren:

Mevr. B. Grondman, roosterafkorting GroB (3Vt2)
Dhr. J. Wolterink, roosterafkorting WolJ (3V(t)1)

De mentor is de “spil” van de begeleiding op het Mondial College en is dan ook het
eerste aanspreekpunt voor leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s).
De mentor is in principe bereikbaar via e-mail of het telefoonnummer van de school
(024-3786993), in heel dringende gevallen via het privénummer dat de leerling via de
mentor zelf krijgt.
De persoonlijke e-mailadressen van de mentoren zijn:
bathsua.grondman@mondialcollege.nl
jan.wolterink@mondialcollege.nl

Bevorderingscriteria: zie schoolsite onder ‘Informatie over mijn leerjaar’
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PTO (Programma van Toetsing en Onderwijs): zie schoolsite onder ‘Informatie over
mijn leerjaar’
Belangrijke data: zie het jaarrooster op de schoolsite!
voor evt. wijzigingen, zie www.mondialcollege.nl
Verlofregeling: zie site school
Lesrooster:
Het rooster kan dagelijks worden aangepast, kijk daarvoor in Zermelo/Magister. Maak
dus geen afspraken vóór 16.30 uur. Voor roosterwijzigingen i.v.m. lesuitval en
ontstane tussenuren verwijzen we naar de afdelingscoördinator, Dhr. L. Janssen
(kamer 1.04).

Ziekte en afwezigheid:
-

Ouders melden digitaal op de eerste dag vóór 08.30 uur het verzuim. Dit dient
dagelijks herhaald te worden. Wanneer geen nieuwe melding wordt gedaan, gaan
we er als school vanuit dat de leerling weer beter is en dus op school verschijnt.
Leerlingen verlaten tijdens lestijden de school niet zonder toestemming van hun
teamleider of afdelingscoördinator.
Afspraken met de tandarts, orthodontist, e.a. worden zoveel mogelijk buiten de
schooltijden gemaakt.
Bij te laat en ook bij verslapen, moet de leerling zich altijd tijdens de 1e of 2e
pauze melden bij mevr. Christiaens (kamer 2.38).

Decanaat:
De decaan bij ons op school is Barbara van Kempen (kamer 1.13). Ze is per mail te
bereiken op: barbara.vankempen@mondialcollege.nl
In klas 3 VWO wordt een aantal mentorlessen besteed aan het kiezen van het juiste
profiel m.b.v. het LOB programma YUBU.
In klas drie ligt de keuze voor schooltype (VWO) vast. De leerling moet tijdens het
derde leerjaar een profielkeuze gaan maken voor de vierde klas.
De cijfers op de rapporten en de mening + advies van de mentor en de vakdocenten
geven vaak duidelijkheid. Bovendien bepaalt de leerling, meestal in overleg met de
ouders, welk profiel het beste bij hem/haar past.
De decaan beschikt half februari over de adviezen van de vakdocenten. De leerlingen
krijgen deze adviezen mee naar huis.
Dit advies kan zijn: aanraden – mogelijk – twijfel - afraden.
Verder krijgen de leerlingen en ouders ook informatie over de mening van de vakdocent
met betrekking tot het zelfstandig kunnen studeren en de inzet voor een bepaald vak.
Bij twijfel is het mogelijk om via tests meer duidelijkheid te krijgen.
Uit het reglement:
Leerlingen uit klas 3 mogen tijdens de pauzes niet van het schoolplein.
Hermance Wissink, Luuk Janssen
Afdelingsleiding VWO
september 2021

2

