1.1.

Visie op mentoraat RPCL

Elke leerling wordt gekend en voelt zich veilig en vertrouwd op onze school. Dit betekent dat er oog
is voor de identiteit, de talenten en kansen, en de ervaren moeilijkheden van elke leerling. De
persoonlijke mentor is de eerst aangewezen persoon die zich op school ontfermt over het gevoel van
veiligheid en vertrouwdheid van de mentorleerling, waardoor de leerling zich gekend weet.
Elke leerling ontwikkelt zich tijdens de middelbare schoolperiode tot een zelfstandige burger met een
respectvolle en positieve grondhouding. De leerling leert in stappen zelfstandiger te worden en toont
in voldoende mate eigenaarschap voor de eigen sociale en onderwijskundige ontwikkeling. Een
mentor treedt op als mede-begeleider in dit proces en coacht in brede zin op de ontwikkeling van
sociale en onderwijskundige vaardigheden die
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.
Elke leerling krijgt de ruimte zich te ontplooien en zich in toenemende mate bewuster te worden van
de wereld rondom hem of haar. De mentor luistert en ziet om naar de ruimtewens van de leerling en
(onder)steunt die door advies te geven en begeleiding te bieden.
Door te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van elke leerling zoals hiervoor
beschreven bieden we leerlingen gelijke kansen. Door gelijke kansen te bieden is de school een
oefenplaats, die de leerling helpt zich voor te bereiden op de levensfase na de middelbare school.

1.2.

Verantwoordelijkheden

Mentor en leerlingbegeleiding
•

•

•

•

•
•

De mentor neemt de verantwoordelijkheid als eerstelijns aanspreekpunt voor de
mentorleerling en de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. De mentor handelt hierbij
communicatief adequaat.
De mentor neemt de verantwoordelijkheid de leerling wegwijs te maken in de school en
te fungeren als vraagbaak voor (relevante) praktische zaken, voor zover de mentor die
vragen kan beantwoorden.
De mentor neemt de verantwoordelijkheid de leerling bij schoolzaken te begeleiden.
Onder schoolzaken wordt verstaan de organisatie van schooltaken, het planmatig
werken en het leren leren. De mate waarin de begeleiding plaatsvindt kan per leerjaar,
leeftijd en mate van cognitieve ontwikkeling verschillen. De mentor neemt hierbij een
coachende rol aan. Bij structurele ontwikkelproblemen op het gebied van schooltaken,
planmatig werken en leren leren kan de mentor signaleren en doorverwijzen.
De mentor besteedt in de onderbouw aandacht aan het groepsproces en organiseert
pedagogisch/didactisch waardevolle activiteiten die het groepsproces bevorderen.
Onder activiteiten wordt verstaan het toepassen van passende werkvormen in de
mentorles, het organiseren van een buitenschoolse mentoractiviteit zoals een uitje of
een (ludieke) actie, en het vieren van Sinterklaas/Kerst/afsluiting van het schooljaar.
De mentor neemt de verantwoordelijkheid het ouderlijk gezag adequaat gevraagd en
ongevraagd op de hoogte te houden van over de ontwikkeling van de leerling.
De mentor neemt de verantwoordelijkheid bij privéaangelegenheden die invloed
hebben op de ontwikkeling van de leerling te signaleren en daar waar dat kan door te
verwijzen.

Organisatie van het mentoraat
•

•

•

•

De mentor neemt de verantwoordelijkheid voor het hebben van een goede
informatiepositie over de mentorleerling. Dit betekent onder meer dat de mentor de
instrumenten voor informatievoorziening over leerlingen monitort en adequaat
bijhoudt. Ook laat de mentor zich door anderen binnen de school en door het ouderlijk
gezag op de hoogte houden van het welbevinden van de mentorleerlingen. Hierdoor
heeft de mentor voldoende beeld van de huiselijke omstandigheden, de lichamelijke
gezondheid, het gedrag en de leerontwikkeling van de mentorleerling.
De mentor neemt de verantwoordelijkheid het leerlingdossier bij te houden door
gevoerde (telefonische) gesprekken en gemaakte afspraken/actiepunten systematisch
vast te leggen in het leerlingvolgsysteem van Magister.
De mentor neemt de verantwoordelijkheid voor het handhaven van het verzuimprotocol
zoals vastgelegd voor het R.P. Cleveringa Lyceum. Indien situationeel van toepassing
treedt de mentor hierover in overleg met de verzuimcoördinator of de teamleider.
De mentor neemt de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en verzorgen van de
algemene informatieavond en individuele oudergespreksavonden voor betrokken
mentorleerlingen. Wenselijk is dat mentoren per jaarlaag de informatieavond
gezamenlijk voorbereiden.

Professionele kennisbasis
•

De mentor neemt in samenspraak met de schoolorganisatie en collega’s de verantwoordelijkheid
een goede kennisbasis te hebben op het gebied van leerlingbegeleiding en coaching. De mentor is
in samenspraak met zijn collega’s en de schoolorganisatie verantwoordelijk zich op de hoogte te
laten stellen van onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van mentoraat en het coachen
van leerlingen. Dit houdt onder meer in voldoende kennis op het gebied van leerstrategieën,
planvaardigheden, organisatievaardigheden, stoornissen en frequent voorkomende medische
aandoeningen, omgaan met dood/rouw, omgaan met sociale media, identiteitsontwikkeling en
burgerschap.

Kaderranden van het mentoraat
• De mentor heeft in situaties van mentale problemen op school of in de privésfeer voor de
mentorleerling een signalerende en begeleidende rol. De mentor kan een gesprek met de leerling
voeren over de mentale en/of fysieke gesteldheid en de leerling daarin tot steun zijn. De mentor
is echter niet geschoold in verlenen van psychische hulp. Indien de mentor vanuit de
professionele kennisbasis vindt dat de leerling meer hulp nodig heeft dan een of enkele
gesprekken met de mentor, dan verwijst de mentor dit bij de ouder(s)/verzorger(s) en/of
ondersteuningscoördinator. Dit na overleg hierover met de mentorleerling.
• Als de mentorleerling in een conflictsituatie verkeert op school of in de privésfeer, dan heeft de
mentor een signalerende en begeleidende rol. De mentor kan een gesprek met de leerling voeren
over de conflictsituatie en de leerling daarin tot steun zijn en/of advies bij geven. De mentor is
echter geen mediator. Indien de mentor vanuit de professionele kennisbasis vindt dat de leerling
meer hulp nodig heeft bij de aanpak van de conflictsituatie, dan signaleert de mentor dit bij de
ouder(s)/verzorger(s) en/of ondersteuningscoördinator. Dit na overleg hierover met de
mentorleerling.

