
 

Hulpmentor brugklassen 2022-2023 

Zit je in leerjaar 4 mavo en ga je na je diploma door naar 4 havo? 
Zit je in leerjaar 3 havo, 3 atheneum of 4 atheneum? 

Ja? Dan kun je solliciteren op de functie ‘hulpmentor brugklas 2022-2023’! 

Wat is een hulpmentor? 
Een hulpmentor zit tijdens het hulpmentor-jaar in klas 4 havo, 4 atheneum of 5 atheneum. Een 
hulpmentor assisteert de brugklasmentor bij taken in de brugklas. Voor brugklasleerlingen is een 
hulpmentor enorm belangrijk. De hulpmentor kan uit eigen ervaring vertellen hoe het is om leerling op de 
BSG te zijn. Ook informeert de hulpmentor brugklasleerlingen over allerlei praktische dingen, zoals 
kluisjes, lestijden, waar lokalen zijn, wat te doen als je het een keer niet zo leuk vindt op school. Een 
hulpmentor kan een brugklasleerling met een probleem opvangen, het is belangrijk dat je je grenzen van 
verantwoordelijkheid daarbij goed kent en tijdig de brugklasmentor inschakelt. 

Waar moet ik aan voldoen om hulpmentor te zijn? 
Je hebt goede cijfers. 
Je bent altijd op school, verzuimt nauwelijks. 
Je kunt plannen. 
Je kunt organiseren, bijvoorbeeld een feest. 
Je kunt zelfstandig een opdracht uitvoeren. 
Je bent ondernemend, toont initiatief en bent proactief. 
Je kunt leiding geven aan een groepje brugklasleerlingen. 
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 
Je bent sociaal vaardig. 
Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken. 
Je hebt een speciaal individueel talent, iets wat jij goed kunt. 
Je bent bereid nét dat stapje extra te zetten en daarvoor soms wat vrije tijd in te leveren. 

Wat zijn mijn taken als hulpmentor? 
Je bent aanwezig bij de kennismakingsmiddag op woensdag 22 juni 2022 
Je bent dinsdag 30 augustus aanwezig bij de brugklas en –mentor tijdens de introductiedag.  
Je gaat mee op brugklaskamp, 5 t/m 7 oktober 2022 
Je assisteert, als het in je rooster uitkomt, de brugklasmentor tijdens mentorlessen van de brugklas. 
Je bent aanwezig bij de sinterklaasactiviteit maandag 5 december. 
Je bent aanwezig tijdens de kookworkshop in restaurant ’t Sluisje in de 2e activiteitenweek 
Aan het einde van het schooljaar organiseer je samen met de brugklasmentor een mentoruitje ter 
afsluiting van het brugklasjaar. 
Je gaat mee met de brugklasexcursie naar het Archeon juli 2023. 
Je begeleidt brugklas- en tweedeklasleerlingen tijdens de Open Dag. 

Hoe kan ik solliciteren? 
Schrijf uiterlijk vrijdag 13 mei 2022 een sollicitatiebrief aan de heer E. Gronsfelt, brugklasmentor, waarin 
je je motivatie en je kwaliteiten aangeeft. Doe er minimaal twee korte aanbevelingsbrieven bij van 
docenten (geen brugklasmentoren) die jou goed kennen. 

Hoe ziet het solliciteren er uit? 
Je wordt uitgenodigd voor een gesprek met twee brugklasmentoren tussen maandag 23 mei en vrijdag 
10 juni. Alle kandidaten worden opgeroepen voor een gesprek. Tijdens het gesprek word je bevraagd op 
waar je als hulpmentor aan moet voldoen. Je zult gevraagd worden voorbeelden te noemen waaruit blijkt 
dat je voldoet. Bijvoorbeeld: geef een voorbeeld over iets dat je zelfstandig hebt georganiseerd, vertel 
waaruit blijkt dat je sociaal vaardig bent, verantwoordelijkheidsgevoel hebt, ondernemend, initiatief toont 
of proactief bent. 

Wanneer weet ik of ik hulpmentor brugklas 2022-2023 ben? 



In de week van 13 juni 2022 word je hierover geïnformeerd. Ook als je het niet bent geworden.  

Wanneer ben ik voor het eerst actief als hulpmentor? 
Je eerste activiteit zou kunnen de ontvangst van de nieuwe brugklassers kunnen zijn op 
woensdagmiddag 22 juni 2022.  

Ik ben dit schooljaar al hulpmentor. Kan ik het nog een jaar zijn? 
Als je volgend jaar in 5 atheneum zit, kun als huidige hulpmentor weer in aanmerking komen. Een 
ervaren hulpmentor is fijn werken voor de mentoren en de nieuwe hulpmentoren.  Als je ook het 
komende jaar hulpmentor wilt zijn, wil je dit dan mondeling aangeven aan je huidige brugklasmentor? En 
uiterlijk vrijdag 13 mei 2022 een korte brief schrijven aan de heer E. Gronsfelt waarin je uitlegt waarom je 
graag nog een jaar hulpmentor wilt zijn? Voeg aan de brief een evaluatie toe over je ervaringen tot nu 
toe, tips en tops voor het hulpmentoraat zijn ook welkom. 
De evaluatie is bedoeld om het hulpmentorschap te verbeteren. 

Hoe ziet een aanbevelingsbrief door een docent eruit? 
Een aanbevelingsbrief is kort en concreet. Voorbeeldzinnen zijn:  

Ik vind dat (jouw naam) een uitstekende hulpmentor zal zijn, omdat….  

Ik zie als sterke kwaliteiten bij deze leerling voor het hulpmentorschap, namelijk: 
1. ….. 
2. …. 

Ontwikkelpunten van deze leerling zouden kunnen zijn: 
1. ……. 
2. ……. 

Naam en handtekening docent: …….. 

** Het hulpmentoraat wordt beloond met een certificaat ‘bijzondere verdiensten’ bij je diploma. 


