Voorwoord
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Uw zoon/ dochter start als zij-instromer op Mencia.
Met deze ‘survivalgids’ die u nu in handen heeft bieden
wij u een houvast; zeker voor de eerste weken, maar
waarschijnlijk ook voor daarna. Hierin kunt u op uw
gemak de belangrijkste informatie op alfabetische
volgorde vinden. Schroom echter niet om bij vragen en/
of onduidelijkheden contact op te nemen.
Wij gaan bij de informatieverstrekking in deze
survivalgids uit van een normaal schooljaar. Door de
corona-maatregelen kunnen sommige zaken tijdelijk
anders gaan.
Hartelijke groet,
De afdelingsleiders
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Aanwezig
Lestijden
50 minuten rooster
1e les
08.30 – 09.20 u
2e les
09.20 – 10.10 u
3e les
10.10 – 11.00 u
PAUZE
11.00 – 11.20 u
4e les
11.20 – 12.10 u
5e les
12.10 – 13.00 u
PAUZE
13.00 – 14.35 u
6e les
13.35 – 14.25 u
7e les
14.25 – 15.15 u
8e les
15.15 – 16.05 u
9e les
16.05 – 16.55 u

40 minuten rooster
1e les
08.30 – 09.10 u
2e les
09.10 – 09.50 u
3e les
09.50 – 10.30 u
PAUZE
10.30 – 10.45 u
4e les
10.45 – 11.25 u
5e les
11.25 – 12.05 u
PAUZE
12.05 – 12.30 u
6e les
12.30 – 13.10 u
7e les
13.10 – 13.50 u
8e les
13.50 – 14.30 u
9e les
14.30 – 15.10 u

Afwezig/ziek melden/te laat
Twee assistent-coördinatoren leerlingenzaken (CLZ) zijn
belast met de dagelijkse gang van zaken rondom verzuim
en absentie: dhr. R. de Rooij en dhr. M. Schoonens.
Als uw zoon/dochter niet naar school kan komen,
geldt de volgende regeling:
- In geval van ziekte meldt u dit via de Magister
app. Een korte handleiding vindt u op de website
onder Ouders > Ziekte en verlof. Dit dient u elke
dag dat uw kind ziek is aan te geven.
- Voor andere absentieredenen stuurt u een
bericht naar clz@mencia.nl. Indien dit niet
mogelijk is dan kan het gemeld worden via
telefoonnummer: 076-5641627.
- Voor bijzonder verlof dient u contact te nemen
met de afdelingsleider van uw kind.
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De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te
melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Ook verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet
gemeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een
leerling onterecht ziek wordt gemeld. In sommige
gevallen is dat ter beoordeling van de
school. Wanneer een leerling voortdurend te laat komt,
of weigert deel te nemen aan lessen, is er duidelijk
sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In ieder geval
meldt de school het verzuim bij de leerplichtambtenaar,
als een leerplichtige leerling:
16 uur in 4 weken verzuimt en/of 10 keer ongeoorloofd
te laat komt gedurende 6 maanden

Boeken bestellen
De schoolboeken worden geleverd door
boekenleverancier Van Dijk. Er hoeft niets voor de
boeken betaald te worden, maar dat betekent niet dat ze
gratis zijn. De leerling krijgt de boeken een jaar in
bruikleen. Van Dijk vraagt een borgsom, zodat zuinig
met de boeken wordt omgegaan. Zaken als
woordenboeken, atlassen, rekenmachines, pennen,
schriften, etc. zijn wel gewoon voor eigen rekening.
Bestellen gaat via VanDijk.nl. Op de site wordt uitgelegd
hoe het bestellen werkt. Let op: selecteer de juiste
locatie van Mencia. Van Dijk levert de boeken tijdens de
zomervakantie thuis af.
Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken op
school ingeleverd worden bij Van Dijk.
Wij verzoeken u vriendelijk bij problemen (zoals
zoekraken boeken) zelf contact op te nemen met Van
Dijk. Dit kan via de website www.vandijk.nl. Meer
informatie over het bestellen van boeken is bijgevoegd.
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Communicatie met leerlingen
•

•
o
o
o
o
o
•

Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen is,
naast de vakdocent uiteraard, de mentor.
Afdelingsleider
brugklas, havo-2 en vwo-2: dhr. M. Rasenberg,
mrasenberg@mencia.nl
vwo-3 t/m 6: dhr. H. Fischer, hfischer@mencia.nl
havo-3 t/m 5: mw. R. Langens,
rlangens@mencia.nl
tto-2 en tto-3: dhr. C. Alt, calt@mencia.nl
tto-4 t/m tto-6: dhr. W. Jaegers,
wjaegers@mencia.nl
Voor berichten naar leerlingen gebruiken we
Magister-mail

Communicatie met ouders
(schriftelijk)
•
•

•

•
•

De mentor is in principe uw eerste
aanspreekpunt ➔ Mentor
In Magister kunt u de resultaten, het huiswerk en
het rooster van uw zoon/dochter vinden en
inschrijven voor de 10-minutengesprekken bij
de vakdocenten (zie jaarplanning) ➔ Magister
Op de website www.mencia.nl vindt u tal van
belangrijke informatie en documenten. Kunt u
iets niet vinden? Kijk ook eens onder ABC op de
homepage.
Circa vier keer per jaar sturen we per mail een
digitale nieuwsbrief naar alle ouders/verzorgers.
We sturen regelmatig per mail algemene
informatie naar ouders/verzorgers. U kunt in
Magister uw mailadres zelf aanpassen. Zorg dat
het juiste mailadres bij ons bekend is en check
uw mail regelmatig! Als u onze facebookpagina
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volgt (die met ons logo
is de officiële pagina!)
en/of instagram blijft u op de hoogte van allerlei
actuele zaken.

Communicatie met ouders
(mondeling)
•

De 10-minutengesprekken zijn met de
vakdocenten en ouder(s)/verzorger(s).

Docenten: overzicht en afkortingen
Een overzicht en afkortingen van personeel Mencia de
Mendoza is te vinden op de website onder Onze school
> Ons Team > Overzicht personeel

Doktersbezoek e.d.
Wij vragen u dringend het maken van afspraken tijdens
lestijd waar mogelijk te vermijden. Indien een afspraak
bij bijvoorbeeld de dokter tijdens lestijd onvermijdelijk is,
moet u hiervan ook telefonisch melding maken of moet
de leerling vooraf een briefje van de
ouder(s)/verzorger(s) inleveren bij CLZ. ➔ Afwezig/ziek
melden

Excursies en bijzondere activiteiten
Gedurende het schooljaar kan het zijn dat uw kind
deelneemt aan een excursie of andere lesvervangende
activiteit. Als er een activiteit gepland staat, zal iemand
vanuit school u daarover van tevoren informeren.
Gedurende het schooljaar is er een sportdag voor alle
leerlingen en zijn er diverse interne en externe
sporttoernooien en tal van andere activiteiten. Zie de
jaarplanning voor alle bijzondere activiteiten.
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Gymkleding
Op Mencia is het verplicht tijdens de gymles het Menciaschoolsporttenue te dragen (broekje en shirt). U kunt
hiervoor terecht bij Breda Print, Aardenhoek 20 te Breda
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. U
kunt ook contact opnemen via 076-5601965 of
info@bredaprint.nl.

Huiswerkklas
Mencia Studiecentrum (MSC) biedt de leerlingen van
Mencia twee vormen van huiswerkbegeleiding aan:
•
•

Studeren onder toezicht (SOT); voor leerlingen
uit alle klassen
Intensieve huiswerkbegeleiding (IHB); voor
leerlingen uit klas 1 t/m 3

Bij beide vormen kan uw zoon/dochter deelnemen voor
3 of 4 dagen per week. Meer informatie en het
aanmeldingsformulier is te vinden op de website: ABC >
Huiswerkklas (MSC).

Jaarplanning
De jaarplanning voor het nieuwe schooljaar wordt eind
juni op de website gepubliceerd worden. U kunt dan zien
wanneer de ouderavonden, vakanties, onderwijsvrije
dagen, studiemiddagen, afsluitende toetsweek en
dergelijke zullen plaatsvinden. De jaarplanning wordt
regelmatig bijgewerkt. Check deze dus ook regelmatig.

Kosten
Op de website onder Ouders > Kosten vindt u
algemene informatie over de ouderbijdrage, tto-bijdrage,
eventuele bijkomende kosten als een leerling
bijvoorbeeld kiest voor Cambridge (vanaf jaar 2) of deel
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wil nemen aan een reis of uitwisseling (niet tto). Ook
staat hier meer informatie over mogelijkheden tot
ondersteuning bij de schoolkosten. Een overzicht van de
kosten is bijgevoegd.

Magister
Via onze website kunt u rechtsonder inloggen in het
programma Magister (onderaan op de homepage, in de
roze balk). Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s)
kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen,
waaronder cijfers en huiswerk. Ook kunt u zich via
Magister aanmelden voor de 10-minutengesprekken bij
vakdocenten. U krijgt hiervoor te zijner tijd uiteraard ook
een uitnodiging. Uw inloggegevens worden in september
met uw kind meegegeven. Deze gegevens zijn
uitsluitend bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s).
Leerlingen ontvangen hun eigen inloggegevens. De
handleiding Magister 6 kunt u vinden onder ABC op de
website.

Mediatheek
De mediatheek bevindt zich op de 2e verdieping van
gebouw A. Deze is dagelijks geopend van 8.30 tot 16.30
uur. Zij hebben een uitgebreide (up-to-date) collectie
boeken en leerlingen kunnen er in alle rust alleen of in
groepjes werken. Meer informatie vindt u
via https://mencia.nl/leerlingen/mediatheek/

Mentor
De mentor:
• is vertrouwenspersoon voor zijn/haar leerlingen
gedurende het hele jaar;
• waakt over de goede sfeer;
• geeft een ingeroosterd mentoruur
o helpt bij het ‘leren’ leren.
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o Planning.
Houd de studievoortgang in de gaten
• is de schakel tussen ouders en school

Notebooks
Iedere leerling van klas 1 t/m 5 werkt met een
eigen notebook. Dit geeft leerlingen meer
mogelijkheden om op eigen tempo en niveau te werken.
Het koopcontract van de notebooks verloopt via The
Rent Company. Ouders en leerlingen hebben dus direct
contact met The Rent Company en niet met Mencia over
de notebooks.
Voor het gebruik is het belangrijk dat de notebooks altijd
opgeladen zijn en in de hoes opgeborgen worden als
deze niet in gebruik zijn. Mocht een notebook kapot
gaan dan is er de mogelijkheid om tijdelijk een
vervangende notebook te verkrijgen via The Rent
Company. De vervangingsnotebooks zijn voorhanden op
Mencia. Voor meer informatie: www.rentcompany.nl

Ondersteuning
Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed
te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden
die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied
als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en
welbevinden. Er staat een heel team klaar om waar
nodig ondersteuning te bieden. Kijk op de website:
Homepage >Talent en begeleiding.

Ouderraad
De ouderraad van Mencia wil vanuit betrokkenheid en
vertrouwen de verbindende schakel vormen tussen
ouders en school en een actieve gesprekspartner zijn
voor de directie, de docenten, leerlingen en ouders.
Meer informatie vindt u op
www.mencia.nl/ouders/ouderraad
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U kunt de ouderraad bereiken via ouderraad@mencia.nl

Pauzes
In pauzes en eventuele tussenuren mogen leerlingen in
de onderbouw het schoolterrein niet verlaten zonder
toestemming van de afdelingsleider. In de kantine
kunnen de leerlingen desgewenst iets te eten en/of
drinken kopen. Mencia de Mendoza heeft in april 2018
het predicaat ‘gezonde schoolkantine’ gekregen. Dit
houdt in dat:
• het uitgestalde aanbod en het aanbod in de
automaten voor minimaal 80% uit gezondere
keuzes bestaat;
• we ook groente en fruit aanbieden;
• de aankleding van de kantine leerlingen
onbewust stimuleert om de gezondere keuze te
maken.
Bij lesuitval wordt de les in de onderbouw in principe
opgevangen door een andere docent zodat de leerlingen
geen tussenuur hebben. In sommige gevallen wordt het
rooster aangepast. Dit is altijd terug te vinden in de
Zermeloportal.

Proefwerk of SO gemist/werkstuk
inleveren
Een leerling die een proefwerk of deadline voor een
werkdruk heeft gemist, is verplicht zo spoedig mogelijk
zelf contact op te nemen met de betreffende docent
over het inhalen van het proefwerk c.q. alsnog inleveren
van het werkstuk. Er zijn enkele vaste momenten in de
week waarop leerlingen toetsen kunnen inhalen. Welke
dat in 2022-2023 zijn, wordt aan het begin van het jaar
via de mentor aan de leerlingen verteld.
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Rapportage
Aan het einde van het schooljaar ontvangt uw
zoon/dochter een eindrapport.
Resultaten zijn gedurende het jaar terug te zien in
Magister.

Rooster
Het rooster is te vinden in de Zermeloportal. Ouders
krijgen hier geen aparte inlogcodes voor maar kunnen
uiteraard die van hun zoon/dochter gebruiken. Ook in
Magister (waarvoor u wél aparte inlogcodes krijgt, ➔
Magister) kunt u onder ‘agenda’ het rooster van uw
zoon/dochter raadplegen.
Rond 1 februari worden structurele wijzigingen in het
rooster aangebracht. Daarnaast kan het rooster
tussentijds worden aangepast bijvoorbeeld door
wisseling van een docent.
Tips!
- Geef uw kind de tip de Zermelo-app te
downloaden op zijn/haar via ‘koppel app’ onder
deze button: De app is slechts op één
apparaat te downloaden dus download deze zelf
niet!
Klik op de les voor meer informatie, ook als is het vak
verder leeg.
Afkortingen van vakken onderbouw
De volgende afkortingen worden in het rooster van de
onderbouw gebruikt.
ak
bi
du
ec
en
eu

Aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
Engels
Europakunde
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fa
gs
lo
lv
ment
mu
na
ne
sk
stl2
te
tn
VIB
wi

Frans
geschiedenis
lichamelijke oefening
levensbeschouwing
Mentoruur
muziek
natuurkunde
Nederlands
scheikunde
studieles
tekenen
techniek
Vak Inhoudelijke Begeleiding
wiskunde

Afkortingen van vakken bovenbouw
be
biol
dutol
ckv
econ
entl
fatl
fi
ges
in

bedrijfseconomie
biologie
Duits
culturele kunstzinnige vorming
economie
Engels
Frans
filosofie
geschiedenis
informatica

maat
maw
natl
nlt
netl
schk
stl2
te
tn

maatschappijleer
maatschappijwetenschappen
natuurkunde
natuur-leven en technologie
Nederlands
scheikunde
studieles
tekenen
techniek

wisA
wisB
wisC
wisD

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C
Wiskunde D
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StudiePlaza
StudiePlaza is het leerplein in de aula waar leerlingen
zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen
werken.

Talentbegeleiding
Het talentbeleid van Mencia is gestoeld op drie
belangrijke pijlers: het talentuur, verrijkingsprogramma
en coaching van onderpresteerders.
•

•

•

In het talentuur wordt aandacht besteed aan
studievaardigheden, motivatie en persoonlijk
welzijn. Contact met ontwikkelingsgelijken wordt
door deze groep vaak als prettig ervaren.
Het verrijkingsprogramma biedt de betrokken
leerlingen kans om zich gedurende het
schooljaar bezig te houden met een eigen
project.
De coaching aan hoogbegaafde
onderpresteerders bestaat voornamelijk uit
gesprekken tussen de talentcoördinator en de
betreffende leerling waarin inzicht wordt gegeven
in eigen handelen, welbevinden voorop staat en
gestreefd wordt naar verbetering in
schoolresultaten.

Meer informatie is te vinden op de website onder: Talent
en begeleiding > Talentcoördinatoren.

Verlof
Slechts bij hoge uitzondering wordt bijzonder verlof
toegekend buiten de vakantie of andere algemene vrije
dagen. Als u meent in aanmerking te komen voor extra
verlof, neemt u per mail contact op met de
afdelingsleider > Communicatie met ouders.
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