


Wat is een mentor?

• Het woord mentor betekent letterlijk raadgever en is terug te leiden tot de 
Griekse mythologie. In Homerus’ beroemde werk De Odyssee was 
‘Mentor’ de raadgever en vertrouweling van Odysseus. 

• In het onderwijs is een mentor een leraar die een groep leerlingen onder 
zijn of haar hoede neemt en de leerlingen begeleidt en adviseert waar dit 
nodig en mogelijk is. Een mentor houdt het welzijn en de studievoortgang 
van zijn of haar leerlingen in de gaten en is het eerste aanspreekpunt in 
het geval van persoonlijke, studie-gerelateerde kwesties.



Hoe werkt het mentoraat op het LRC?

• In het eerste leerjaar heb je (meestal) twee mentoren.

• De mentoren houden jouw welzijn, je leerproces en het groepsproces in de 
gaten.

• Jouw mentoren zijn je eerste aanspreekpunt voor jou en jouw ouders.

• Iedere week heb je minimaal één mentoruur. Daarnaast is er ruimte in het 
rooster voor individuele gesprekjes (BGM-uur). (BeGeleidingsMoment)

• Met je mentoren onderneem ook gezellige activiteiten, zoals het 
brugklaskamp en een mentoruitje.



Leerlingmentoren

• Leerlingmentoren zijn leerlingen uit het vierde leerjaar die de mentoren 
tijdens het mentoraat ondersteunen.

• De leerlingmentoren zijn ook een aanspreekpunt voor de 
mentorleerlingen. Soms kan het gewoon fijner zijn om een vraag te stellen 
aan een leerling die niet zo heel lang geleden ook in de eerste zat ☺

• De leerlingmentoren gaan ook mee op brugklaskamp.



Mentorlessen: voorwoord mentorschrift

Welkom op het Leidsche Rijn College.

Op het Leidsche Rijn college krijg je mentorlessen. Dit zijn lessen die je onder andere helpen om je te leren 
hoe jij nu het beste kan leren, om jezelf (wat) beter te leren kennen en om ervoor te zorgen dat jouw 
mentorklas een leuke mentorklas is en blijft.

De lessen worden gegeven in de vorm van Powerpoints. Het komt vaak voor dat je iets moet opschrijven of 
tekenen tijdens een mentorles. Daarvoor is dit schrift bedoeld.

Op de volgende pagina staat de inhoudsopgave. Daar kan je lezen welke mentorlessen er zijn. Het zal je 
misschien opvallen dat het geen 40 lessen zijn. Dat komt omdat er soms andere zaken zullen plaatsvinden 
tijdens de mentorles. Er is misschien iets belangrijks aan de hand in je klas waar aandacht aan besteed 
dient te worden of je mentoren hebben iets anders leuks bedacht. 

De mentor bepaalt ook welke mentorles wanneer gegeven wordt. 

Op iedere eerste slide van een Powerpoint staat de naam de van de les. Zoek die naam op in je 
inhoudsopgave en blader naar de bladzijden die horen bij de les.

Een heel fijn schooljaar gewenst!



Mentorlessen: het schrift




