
Informatieavond Jordan Montessori Lyceum Utrecht

dinsdag 7 september 2021

Welkom ouders!



Agenda
• Start van het schooljaar

• Praktische zaken

• Ziekmelden

• Jaarindeling

• Opzet thema’s studielessen 

• Contactouders

• Website en Magister

• Schoolfeest 1 oktober (hopelijk)

• Sociale media

• Andere punten?



- Wat hebben jullie thuis gehoord van de 
introductie? Is alles duidelijk? Sfeer in de klas? 
Zin in het nieuwe schooljaar?

- Nieuwe vakken: Nask en Duits en drama

Start van het schooljaar



Praktische zaken:
• Bereikbaarheid mentoren

• (2de) keuzes benutten

• Welke hulp kunnen ouders bieden?

• Te laat komen, volgende dag om 8.00 uur komen 
(eventueel briefje)



Ziekmelden

• ‘s Ochtends belt ouder voor 8.30 uur naar 
school. Dit kan ook digitaal via de website.

• Bij terugkomst op school een terugkomformulier 
downloaden via de website en laten deponeren 
in brievenbus in de staula.

• Als de absentenbewaker niet tijdig bericht heeft 
ontvangen, kan hij een sanctie opleggen in de 
vorm van nablijven om 15.00 uur.



Jaarindeling

- 4 pensa van dit jaar ieder 8 weken

- Pensum eindigt met inloopweek

- Na 1e en eventueel 4e verslag mentorspreekavond

- Na 2e en 3e verslag docentspreekavond (max. 3 per 
leerling)

- Bij problemen of onduidelijkheden tussendoor: mentor



Opzet en thema’s studielessen

• Regels en afspraken

• Communicatievaardigheden

• Veiligheid / grenzen

• Vriendschap en verliefdheid

• Social media en sexting

• Alcohol / drugs

• Eetstoornissen

• Maatschappelijke stage - hoofd/hart/handen 
principe Montessori



Contactouders

• Twee contactouders per klas

• Komen 3x keer bij jaar bijeen met SL

• Zijn betrokken bij nieuwe
ontwikkelingen

• Communiceren met SL en ouders



Website

www.jordanmlu.nl

– Actuele zaken

– Data in jaaragenda

– Schoolboekje

– Betermeldingsbriefjes

Magister:
- Roosterwijzigingen
- Digitaal pensumboekje
- Contactgegevens  - Graag alle gegevens up-to-date houden 

in Magister. Wijzigingen zo snel mogelijk doorgeven, met 
name noodnummers.

http://www.jordanmlu.nl/


Onderbouwfeest

Vrijdag 1 oktober 2021

(We hopen dat dit door kan gaan)



Willen jullie thuis ook een vinger aan de 
pols houden wat betreft sociale media?

(‘Hoe was het vandaag op school? En op 
Snapchat?’) 



Vragen?


