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Een school voor voortgezet onderwijs kiezen

Toelatingsprocedure Voortgezet Onderwijs in de Haarlemmermeer
Wanneer uw kind in groep acht van de basisschool zit, dan gaat hij of zij volgend schooljaar naar een
school voor voortgezet onderwijs. Dat is voor veel kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan
ook heel belangrijk dat uw kind zich snel thuis gaat voelen op de nieuwe school. Uw kind zal samen
met u een school gaan kiezen die bij hem of haar past.

Toelatingsprocedure
Een goede overstap van de basisschool (PO) naar het
voortgezet onderwijs (VO) is erg belangrijk. Als dat goed
gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière
van uw kind ook succesvol verloopt. Veel scholen hebben
daarom afspraken gemaakt over de aanmelding en
inschrijving op scholen voor voortgezet onderwijs.
Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde
‘toelatingsprocedure’. In de toelatingsprocedure is
onder meer geregeld welk toelatingsbeleid scholen
mogen voeren. Alle scholen die meedoen aan de
toelatingsprocedure houden zich aan deze afspraken.
Bij de overstap naar het VO speken drie zaken een
belangrijke rol:
• Het basisschooladvies (eerste gegeven)
•	Een onderbouwing van de toetsresultaten van de
leerling vanuit het Leerlingvolgsysteem (LVS) op de
vakken Rekenen (vanaf eind groep 6 t/m midden
groep 8) en Begrijpend lezen (vanaf midden groep
6 t/m midden groep 8)
• Het onderwijskundig rapport

VOEL JE THUIS OP DE NIEUWE SCHOOL

Verschillen basisschool en voortgezet onderwijs
Een groot verschil met de basisschool is dat uw kind in
het voortgezet onderwijs (VO) met veel meer leerkrachten
te maken zal hebben. De leraren in het VO hebben uw kind
minder uren per week in de klas. Daardoor is het contact
anders dan met de groepsleerkracht op de basisschool.
Daarnaast wordt van de leerlingen een grotere mate van
zelfstandigheid verwacht. Gelukkig zijn de meeste
leerlingen daar ook aan toe. Ook de grootschaligheid van
het schoolgebouw, de wisselingen van leslokaal en het
grote aantal leerlingen op school zijn zaken waaraan
leerlingen in het eerste jaar moeten wennen.

Basisschooladvies
Het basisschooladvies is het leidend criterium voor het
vervolgonderwijs en dient onderbouwd te worden met
de toetsresultaten van het LVS(CITO).
Het basisschooladvies is gebaseerd op de leerprestaties
van een leerling gedurende een aantal jaren. Een leerling
kan zich alleen aanmelden op een school die het soort
onderwijs aanbiedt dat in het basisschooladvies staat.
PO-scholen geven bij voorkeur een enkelvoudig advies
aan het VO als definitief instroomadvies. Dit enkelvoudige
advies geeft het niveau aan dat een leerling waarschijnlijk
kan behalen en kan eventueel aangevuld worden met
informatie over hoe dit niveau het best bereikt kan
worden (bijv. onderwijsvorm, brugklastype, brede
scholengemeenschap). Achter in de schoolgids vindt u
een lijst met algemene leerlingkenmerken per niveau.
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Daarnaast worden indien nodig de leerlingen met een
advies Praktijkonderwijs en een advies VMBO (Basis,
Basis/Kader, Kader, Gemengde Leerweg, inclusief Lwoo)
uitgenodigd deel te nemen aan een centrale toetsing
georganiseerd door het VO. Deze toetsing is er onder
andere op gericht om te bepalen of er leerlingen zijn die
aanspraak kunnen maken op extra ondersteuning.
Binnen de toelatingsprocedure kan uw kind het volgende
advies krijgen:
• Praktijkonderwijs
• VMBO Basis, Basis/Kader, Kader
• VMBO Gemengde leerweg
• VMBO Theoretische leerweg/MAVO
• HAVO
• VWO/Atheneum
• Gymnasium
Het advies betreft één van de hiervoor genoemde mogelijkheden. Eventueel kan door de basisschool bij de toelichting
het verzoek worden geschreven om gemotiveerde en
getalenteerde leerlingen een kans te geven in een samengestelde brugklas door te groeien. Soms stellen VO scholen
extra eisen aan leerlingen met een zogenoemd kansadvies.
Deze criteria staan vermeld bij de informatie per school
in deze gids.

Leerlingenzorg in het VO
Op elke VO school is leerlingenzorg aanwezig. U kunt het
best de informatie raadplegen die de school verstrekt.
De zorgmogelijkheden kunnen per VO school verschillen.
Wel heeft elke school in de regio een zogenaamd zorgadviesteam (zat), waarin leerlingbegeleiders van binnen
school en deskundigen van buiten school (bijvoorbeeld
schoolarts, leerplichtambtenaar) zorgleerlingen bespreken
en voorstellen doen voor begeleiding, soms binnen,
soms buiten school.
Populatiebekostiging (voorheen LWOO)
Vanaf 1 januari 2017 is het Samenwerkingsverband
Amstelland en de Meerlanden over op populatiebekostiging.
De populatiebekostiging neemt de plaats in van de LWOObekostiging en betekent dat er niet meer per leerling een
indicatie aangevraagd hoeft te worden. Leerwegondersteuning
(LWOO) valt dan onder de basisondersteuning van het
VMBO. Indien een leerling een ondersteuningsbehoefte
heeft op cognitief gebied, dan kan de leerling in het VMBO
ondersteuning krijgen bij zijn of haar achterstanden.
De ondersteuning is bedoeld voor kinderen die met wat
extra hulp in staat zijn om een VMBO-diploma te halen.

VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS

Praktijkonderwijs
Het Praktijkonderwijs (Pro) is bedoeld voor leerlingen
die meer hulp nodig hebben dan in het leerwegondersteunend onderwijs gegeven kan worden. Het onderwijs
is sterk op de praktijk gericht en biedt veel individuele
begeleiding. De meeste leerlingen komen terecht in
de regionale arbeidsmarkt en het onderwijs loopt meestal
door totdat passend werk gevonden is. Ook hier bepaalt
het Regioloket of uw kind in aanmerking komt voor een
toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs.
Dit doet de commissie aan de hand van een onderwijskundig
rapport dat over uw kind gemaakt wordt. De school voor
Praktijkonderwijs meldt uw kind aan bij het Regioloket.

Het aanmelden op een school voor VO gaat via de
basisschool. Het aanmeldingsformulier voor de
VO school geeft u af aan de leerkracht van groep 8.
Het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig
rapport moeten op 15 maart 2019 in het bezit zijn
van de school voor VO.

Speciaal Voortgezet Onderwijs

Doorverwijzing naar Praktijkonderwijs

Kinderen die andere zorg nodig hebben dan het
reguliere VO kan bieden, kunnen naar een vorm van
speciaal onderwijs. Informatie over het speciaal
voortgezet onderwijs kunt u op school navragen
en vinden op www.minocw.nl.

Bij een basisberoepsgericht advies vanuit de basisschool
met onderliggend zeer zwakke scores vanuit het leerlingvolgsysteem zal er een toelatingstest plaatsvinden op de
vmbo school waarop de leerling is aangemeld. Op basis
van de gegevens van deze toelatingstest wordt er een
besluit genomen door de toelatingscommissie van de
desbetreffende school t.a.v. aanname op de vmbo school.
Wordt de leerling niet aangenomen dan wordt er doorverwezen naar het Praktijkonderwijs. In een dergelijke situatie
worden de ouders en de basisschool op de hoogte gesteld
van deze werkwijze.

De scholen voor voortgezet onderwijs organiseren
informatiedagen of informatieavonden en open huizen
(zie ook het schema Open school achter in de gids).
Op 21 juni 2019 organiseren de scholen voor VO een
kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklasleerlingen.

Open Dagen
Op deze dagen kunt u samen met uw kind scholen gaan
bekijken en met docenten praten. U kunt het best
meerdere scholen bezoeken. Zaken waarop u kunt letten
bij een bezoek aan een school voor VO zijn onder andere:
• Welke onderwijssoorten heeft deze school?
•	Is de onderwijssoort aanwezig waarvoor mijn kind advies
heeft gekregen?
•	Wat is er bijzonder op deze school, of waarin
onderscheidt de school zich?
• Hoe is de sfeer?
•	Wat zijn de kosten om uw kind hier onderwijs te
laten volgen?

Aanmelden op één school
Om een zorgvuldige behandeling van iedere aanmelding
te garanderen is afgesproken dat iedere leerling zich
maar op één school kan aanmelden. Dit kan omdat de
kansen voor toelating niet verschillen bij één of bij meer
aanmeldingsmogelijkheden. Als kinderen zich op meer
scholen kunnen aanmelden, zullen de meeste kinderen
dat ook doen, echter dan wordt de kans op toelating per
school veel kleiner.

Website
Op de website van het samenwerkingsverband
VO Amstelland en de Meerlanden kunt u onder het kopje
“schoolwisseling” doorlink -> regio Haarlemmermeer
alle informatie over de toelatingsprocedure vinden
en downloaden.
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Informatiedagen

De scholen die deelnemen aan deze toelatingsprocedure
treft u aan in deze gids.

Vragen en klachten
Heeft u vragen of klachten over de overstap van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs als de school
in kwestie meedoet aan de toelatingsprocedure?
Raadpleeg eerst de meester of juf van uw kind. Kan de
leerkracht u niet direct verder helpen, vraag dan of hij/zij
het voor u kan uitzoeken. Op de informatiedagen van de
scholen voor voortgezet onderwijs kunt u vragen stellen
aan docenten. Komt u er toch niet uit of wilt u een klacht
melden? Uw klacht en /of vraag kunt u sturen naar
bovohaarlemmermeer@iris-cvo.nl. Er zal dan contact met
u opgenomen worden.
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Informatieavonden Haarlemmermeer Lyceum
Najaar 2018:

Proeflesjes Tto Student2Student voor leerlingen groep 8 op locatie
Baron De Coubertinlaan: vooraf aanmelden via de site.

9 januari 2019:	Studium Excellentie proeflessen voor leerlingen groep 8 op locatie
Baron De Coubertinlaan: vooraf aanmelden via de site.
16 januari 2019:	dalton proeflessen voor leerlingen groep 8 op locatie Zuidrand
van 14.00 - 16.00 uur: vooraf aanmelden via de site.
17 januari 2019:	Algemene informatieavond over Tto- en daltononderwijs voor ouders van groep 7:
Baron De Coubertinlaan, aanvang 19.00 uur
22 januari 2019:	Voorlichting Tto vwo/havo/mavo voor ouders en proeflesjes voor leerlingen:
Baron De Coubertinlaan, aanvang 19.00 uur.
24 januari 2019:	Voorlichting daltononderwijs vwo/havo voor ouders en proeflessen voor leerlingen:
Zuidrand, aanvang 19.00 uur.
Open Huis Baron De Coubertin
29 januari 2019: 18.30 - 21.00 uur
30 januari 2019: 18.30 - 21.00 uur

Open Huis Zuidrand
5 februari 2019:
18.30 - 21.00 uur
6 februari 2019:
18.30 - 21.00 uur

HAARLEMMERMEER LYCEUM
Locatie Baron De Coubertin
Baron De Coubertinlaan 2
2134 CG Hoofddorp
Rector: dhr. B. Oremus
Teamleider: mevr. E. Sartori
Aantal leerlingen: 1400

Locatie Zuidrand
Nieuwe Molenaarslaan 20
2134 AS Hoofddorp
Rector: mevr. L. Pennings - de Vet		
Teamleider: mevr. B. van Seijen
Aantal leerlingen: 1000

Tel.:
023 - 5631644
E-mail: info@haarlemmermeerlyceum.nl
Website: www.haarlemmermeerlyceum.nl

Beide locaties zijn centraal gelegen
en zijn goed bereikbaar.

Schoolprofiel

IS ER KLAAR VOOR

Het Haarlemmermeer Lyceum is sinds de oprichting in
1959 een openbare school voor voortgezet onderwijs.
Vanaf augustus 2014 verzorgt het lyceum onderwijs
op twee moderne locaties. Locatie Baron De Coubertin
biedt onderwijs voor tweetalig vwo, havo en mavo (Tto).
Locatie Zuidrand biedt vwo en havo onderwijs, waarbij
gewerkt wordt volgens de daltonprincipes. Omdat het
lyceum tevens een officiële ‘Topsport Talentschool’
(met LOOT-licentie) is, zijn topsportleerlingen uit de
hele regio van harte welkom.

Onderwijsvisie
Leren staat op onze school centraal. Of het nu gaat om
kennis, inzicht of vaardigheden verwerven: leerlingen
worden door onze deskundige medewerkers continu
gemotiveerd, gestimuleerd en uitgedaagd om het beste
uit zichzelf te halen. Daarnaast krijgen ze de kans aan hun
sociale en emotionele vorming te werken en maken we
hen bovendien bewust van hun verantwoordelijkheid
voor een leefbare samenleving. Elke leerling heeft
unieke talenten en eigenschappen en daarom staat hun
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persoonlijke ontplooiing op onze school steeds voorop.
Uiteraard kunnen leerlingen zich pas echt goed ontwikkelen
op een veilige school waar waar ze zich thuis voelen.
Ons prettige schoolklimaat is de basisvoorwaarde voor
goed onderwijs.

Brugperiode
Op locatie Zuidrand bestaat de brugklas uit havo/vwo-klassen. Op locatie Baron De Coubertin zijn twee stromen
mengklassen: een havo/vwo-stroom en een mavo/
havostroom. Brugklassen kunnen ook homogeen worden
samengesteld. In een mengklas hebben de leerlingen
een startniveau dat door de teamleider in overleg met
de basisschool is bepaald. Het basisschooladvies is hierbij
het uitgangspunt. Na rapport 1 of 2 kan dit startniveau
worden gewijzigd.

Begeleiding en schoolklimaat
Elke klas heeft een mentor die zijn leerlingen tijdens de
mentorlessen begeleidt. Bovenbouwleerlingen begeleiden
de brugklasleerlingen volgens het peer support principe.

aanbod tot verdieping en verrijking voor leerlingen die
meer kunnen en willen. Daltononderwijs sluit aan op
de werkwijze van de meeste basisscholen in Haarlemmermeer en bereidt goed voor op vervolgonderwijs.
Voor meer informatie: www.dalton.nl.

Buitenlesactiviteiten van niveau

Topsport Talentschool (officiële LOOT-licentie)
Het Haarlemmermeer Lyceum is officieel door het ministerie
van OC&W aangewezen en erkend als een zogenaamde
‘LOOT-school’ (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport).
Door deze LOOT-status kunnen we topsporttalenten extra
faciliteren (maatwerk) en hen de kans geven hun sportambities
te combineren met een succesvolle schoolloopbaan.
De topsportleerlingen worden begeleid door onze topsportcoördinatoren. Om als LOOT-leerling geplaatst te worden
is een zogenaamde ‘topsportstatus’ van de betreffende
sportbond een voorwaarde.

Baron De Coubertin: Tto vwo, havo & mavo
Op de locatie Baron De Coubertin bieden we Tweetalig
onderwijs (Tto) op vwo-, havo- en mavoniveau aan.
Het Tto is bedoeld voor leerlingen die het een uitdaging
vinden om de meeste lessen in het Engels te volgen,
geïnteresseerd zijn in andere culturen en wat er zoal in de
wereld gebeurt. In de brugklas vwo en havo bieden wij het
vak Chinese taal en cultuur aan. Het Tto is officieel door
het ministerie van OC&W erkend en is een programma
met veel Engelstalige excursies en uitwisselingen.
Leerlingen kunnen verscheidene erkende taalcertificaten
behalen, waaronder het IB-English certificate. Tto-docenten,
waaronder “native speakers”, zijn opgeleid om in het
Engels les te geven. Voor meer informatie: www.ikkiestto.nl
en www.nuffic.nl.

Schoolkosten
De leerlingen krijgen een leermiddelenpakket in bruikleen
van de school. Voor een aantal leermiddelen geldt de
rijksvergoeding niet en vragen wij de ouders die kosten te
dragen. Voor het daltononderwijs is er een regeling om
een laptop aan te schaffen. Om het Tweetalig onderwijs
te volgen geldt een extra bijdrage, welke jaarlijks opnieuw
wordt bepaald. De huur voor een kluisje is dit jaar € 15,-.
Verder vragen we van de ouders een vrijwillige bijdrage
voor allerlei zaken waarvoor we als school geen geld van
de overheid krijgen. In de schoolgids, die te vinden zijn
op onze website, staat hier meer over.

Ouderbetrokkenheid
Een goed contact met de individuele ouder/verzorger
van elke leerling vinden wij heel belangrijk. De school en
ouders zijn immers ’partners in opvoeding’ en dat vraagt
om een goede afstemming. Ouders worden uitgenodigd
voor activiteiten georganiseerd door school en haar
leerlingen. Ouders kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Deze organiseert diverse
activiteiten voor alle leerlingen en een jaarlijkse themaouderavond. Ook zijn er diverse ouderklankbordgroepen
die meedenken over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken.

Nieuwsgierig geworden naar ons lyceum?
Bezoek onze website! Hier vindt u vanaf half december
onze nieuwe informatiebrochures. Natuurlijk bent u van
harte welkom op onze informatieavonden in januari en
op ons Open Huis in januari/februari. Graag tot dan!

Zuidrand: daltononderwijs vwo & havo
Locatie Zuidrand is een kleinschalig, licht en transparant
gebouw waar het prettig samen leren en werken is.
Een school met ruimte en aandacht voor ieders talent,
gehuisvest in een schoolgebouw met uitstekende voorzieningen voor goed bèta-, kunst- en cultuuronderwijs.
Wij gebruiken de gymzalen in het naastgelegen Sportcomplex
Koning Willem-Alexander (SKWA). Locatie Zuidrand biedt
vwo- en havo-onderwijs waarbij leerlingen leren plannen,
samenwerken, reflecteren, zelfstandig en effectief werken.
Alle leerlingen werken met een laptop. Er is een divers

VWO | HAVO | MAVO | TWEETALIG ONDERWIJS |
VWO | HAVO | DALTONONDERWIJS
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Klas 1 en 2 hebben geen tussenuren. Eventuele lesuren
die uitvallen, worden opgevangen door andere docenten.
Op ons lyceum gelden heldere schoolregels. Door handhaving
daarvan weten leerlingen waar ze aan toe zijn en dit zorgt
voor een prettige sfeer en leeromgeving.

Ons lyceum kent een rijke culturele en sportieve traditie:
werkweken en uitwisselingen naar o.a. Engeland en Italië,
poëzieavonden (Nederlands-Engels), debatteer-/retoricalessen en -toernooien, theatergroep MORE etc. Verder zijn
er het hele schooljaar door sporttoernooien, waarbij klassen
punten kunnen verdienen voor ‘Sportklas van het Jaar’.

Informatieavonden voor ouders
Vrijdag 2 november 2018:
inloopmoment 10.00 - 11.30 uur: kom kijken op een gewone schooldag!
Maandag 26 november 2018: inloopmoment 12.00 - 13.30 uur: kom kijken op een gewone schooldag!
Maandag 14 januari 2019:
informatieavond voor ouders basisonderwijs: mavo en havo
Dinsdag 15 januari 2019:
informatieavond voor ouders basisonderwijs: atheneum en gymnasium
Woensdag 16 januari 2019:		informatieavond voor ouders basisonderwijs: vmbo bk
Maandag 21 januari 2019:		informatieavond voor ouders basisonderwijs: HVX
		De avonden beginnen om 19.30 uur.
Open Dag
Vrijdag 25 januari 2019:
van 16.00 - 21.00 uur

HERBERT VISSERS COLLEGE
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Contactpersoon brugklassen:
Richting:
Aantal leerlingen:

Noorderdreef 175
Postbus 134, 2150 AC Nieuw-Vennep
0252-661566 mhv en HVX
0252-661599 vmbo bk
info@hvc.nl
www.hvc.nl
Irene Vanhaelen
Christelijk
1726

Vanuit alle omliggende plaatsen is het HVC goed bereikbaar.

Wie wij zijn
Bij ons is iedereen welkom. Je kunt bij ons terecht voor
alle onderwijsniveaus: vmbo-basis en -kader, mavo, havo,
atheneum en gymnasium. Op het Herbert Vissers College
(HVC) werken we met niveauklassen en kansklassen:
mavo/kader, havo/mavo en vwo/havo. We werken met
enthousiaste docenten die het geven van goede en
uitdagende lessen belangrijk vinden. Daarnaast hechten
wij waarde aan persoonlijke ontwikkeling en een prettige
omgang met elkaar. Met z’n allen zorgen wij voor een
gezellige en vertrouwde sfeer.
De school bestaat uit drie gebouwen op één locatie:
de Beurtschipper, het T-gebouw en de Noorderdreef.
Dat lijkt groot, maar iedereen heeft zijn eigen vertrouwde
plek in zijn eigen gebouw.

DIT IS JOUW SCHOOL

Waar wij voor staan
We vinden het belangrijk dat je je talenten ontwikkelt
en werkt aan de kennis en de vaardigheden die je in de
toekomst nodig hebt. Wat je leert vinden we daarbij net
zo belangrijk als hoe je leert. Wij willen het verschil maken
door je opdrachten te geven die net niet te moeilijk,
maar zeker niet te makkelijk zijn. Wij geven je de ruimte
om keuzes te maken die bij jou passen. We begeleiden
je daar natuurlijk wel bij, want leren doe je niet alleen:
op het HVC leren we van en met elkaar.

Cambridge Course (vwo)
Als je wilt uitblinken in de Engelse taal of later wilt
studeren in het buitenland, dan kun je meedoen aan
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de Cambridge Course. Dit kan alleen wanneer je
gymnasium of atheneum doet. Dit zijn speciale extra
lessen, waarin alleen Engels wordt gesproken.
Deze lessen worden gegeven door een docent en iemand
die zelf uit een Engelssprekend land komt. In vijf jaar word
je opgeleid naar een ‘Certificate for Advanced English’,
een internationaal erkend diploma. Voor de Cambridge
Course gelden toelatingseisen en er wordt een eigen
bijdrage gevraagd.

Het HVC: persoonlijk en uitdagend onderwijs
Op het vmbo werken we aan een nieuwe manier van
lesgeven, die erop gericht is jou meer op maat te
begeleiden. Het fonkelnieuwe schoolgebouw past
uitstekend bij het beroepsonderwijs dat we bieden.
Zo kunnen we je nog beter voorbereiden op de toekomst
en het vakmanschap dat je daarbij nodig hebt. Het nieuwe
schoolgebouw is overzichtelijk en de verschillende
afdelingen zijn goed herkenbaar. Dit zorgt ervoor dat je
je weg kunt vinden en je je snel thuis voelt. Ook op de
mavo, havo en vwo wordt aan een andere manier van
lesgeven gewerkt. We geven je de ruimte om je verder
te ontwikkelen. We houden rekening met je interesses,
talenten en je capaciteiten. Je wordt uitgedaagd om zelf
te ontdekken, te onderzoeken en te ondernemen.
De iPad is hierbij een handig hulpmiddel: daarmee zoek
je actief de verbinding met de buitenwereld en de
actualiteit en ga je aan de slag met creatieve opdrachten.
Kortom, we maken van het leren een persoonlijke ervaring.

GYMNASIUM | ATHENEUM | HAVO | MAVO | VMBO

HVX

In de brugklas
Om je snel thuis te laten voelen, begint het schooljaar in
de brugklas met een introductieweek. In deze week maak
je kennis met je klasgenoten, je docenten en de school.
We helpen je ook met al het nieuws dat op je afkomt,
zoals het maken van huiswerk, plannen, het gebruik van je
agenda en het bijhouden van je cijfers. In de loop van het
schooljaar ga je met je klas op kamp. Tijdens het kamp leer
je je klasgenoten en docenten nog beter kennen.
Ook buiten het klaslokaal wordt er bij ons op school veel
geleerd. Daarom zijn er naast de lessen ook veel activiteiten
tijdens de zogenaamde kleurweken.

Samen
Als je kiest voor het HVC, gaan we met jouw meester of
juf in gesprek. Die weet wat voor jou goed is en wat jij

nodig hebt. Jouw leraar weet het beste welk niveau voor
jou het meest passend is en waarop je de beste kans
maakt om je diploma te halen. Je cijfers zijn belangrijk,
maar ook je persoonlijke ontwikkeling. De overstap naar
de “middelbare” betekent een spannende verandering in
je leven. Nieuwe school, nieuwe vrienden en een andere
manier van leren. Elke klas heeft daarom een mentor die
een belangrijke rol speelt in de begeleiding. Hij is er voor
jou. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders en
hij kan je alles uitleggen over hoe het werkt op het HVC.
Regelmatig gaan we met je ouders in gesprek. Wij hopen
dan ook dat je ouders aanwezig zijn op informatie avonden,
kennismakingsavonden en andere bijeenkomsten op school.
Soms is er na het werken aan een project een feestelijke
afsluiting, waarvoor ook je ouders worden uitgenodigd.
Daarnaast kunnen jij en je ouders via internet je cijfers,
je rooster, huiswerk en aanwezigheid op school bekijken.

Schoolbijdrage
Niet alle kosten van activiteiten worden vergoed door
de overheid. Uit de schoolbijdrage worden excursies,
sportdagen, beschermende kleding bij practicumvakken
en een groot aantal andere zaken betaald. De bijdrage is
€ 54,50 per jaar. Kosten voor meerdaagse excursies en
werkweken zijn leerjaargebonden en worden apart in
rekening gebracht. De kosten kunnen in termijnen
worden betaald. De leerboeken ontvang je in bruikleen.
Sommige leermiddelen, zoals atlassen en woordenboeken,
moet je zelf aanschaffen.

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig naar onze school, ga dan naar
www.hvc.nl en kijk onder de rubriek “groep 7 en 8”.
Kijk op www.hvc.nl voor onze masterclasses en
informatie over HVX. Je kunt een magazine aanvragen
via info@hvc.nl. De magazines worden vanaf
1-1-2019 verstuurd.
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In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met de HVX-klas.
HVX staat voor ‘Herbert Vissers eXplore’ en is een klas
waarin leerlingen werken met persoonlijke leerroutes en
project-gebaseerd onderwijs. HVX is bedoeld voor iedereen
met een vmbo-kader- tot en met gymnasium-advies.
In deze nieuwe vorm van persoonlijk onderwijs staan
eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid en saamhorigheid bij de leerlingen centraal. Tegelijkertijd volgen
coaches intensief hun vorderingen. De persoonlijke
leerroutes (met o.a. Nederlands, Engels en wiskunde)
volgen leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau, in hun
eigen tempo en met de hulp die ze nodig hebben.
In de projecten werken leerlingen samen en worden kennis
en vaardigheden van verschillende vakken gecombineerd.
Zo krijgen leerlingen zicht op de samenhang tussen alle
kennis die zij vergaren en ontdekken zij hoe zij hun
talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten. Voor zichzelf
en voor anderen. Een schooldag begint om 9 uur en de
dag eindigt om 15.30 uur. Wie wil, kan daarna nog een
uur blijven om alleen, of in een groepje, aan iets te werken
waar hij zelf voor kiest. Dit maakt de HVX-klas vrijwel
huiswerkvrij.
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Informatieavond voor ouders van groep 8
Dinsdag 15 januari 2019:
19.00 - 20.30 uur
Maandag 11 februari 2019: 19.00 - 20.30 uur

Open Huis (voor kinderen en ouders)
Vrijdag 1 februari 2019:
Zaterdag 2 februari 2019:

19.00 - 21.00 uur
11.00 - 13.00 uur

Doe-middag
Woensdag 23 januari 2019: 12.30 - 15.00 uur (aanmelden via de website)

HOOFDVAART COLLEGE
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Directeur:
Teamleider onderbouw:
Aantal leerlingen:

Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp
Postbus 23, 2130 AA Hoofddorp
023 - 55 55 777
info@hoofdvaartcollege.nl
www.hoofdvaartcollege.nl
Dhr. R. Smink
Mevr. L. Roek
650

Schoolprofiel

BRUG NAAR DE TOEKOMST

Meer kansen voor jou! Dat is ons motto.
Wij helpen jou het beste uit jezelf te halen.
Het Hoofdvaart is een openbare school voor mavo en
vmbo (basis- en kaderberoepsgericht) met veel opleidingsmogelijkheden en -richtingen. Wij staan voor wederzijds
respect, medeverantwoordelijkheid en bereidheid om
te leren. Daarbij leggen we de nadruk op een veilige
leeromgeving: als jij je veilig voelt op school kun je goed
presteren. Met onze opleiding krijg je een goede basis voor
een kansrijke toekomst. Ons onderwijs is toekomstgericht:
elke leerling heeft een eigen laptop, waarmee we kunnen
inspelen op de verschillende manieren waarop leerlingen
leren. We hebben een mavo-afdeling, die een goede
doorstroming biedt naar de havo, en we hebben het sporten kunstprofiel in de onderbouw. Ons Vakcollege Techniek
is voor kinderen die een toekomst in de techniek willen.
Leren met je hoofd en je handen.
Wij zijn een kleine, sfeervolle school met 650 leerlingen.

Mavo
De mavo op het Hoofdvaart College is onderscheidend
ten opzichte van andere mavoscholen, doordat leerlingen
de mavo-route met een praktijkvak kunnen volgen,
de zogenaamde ‘vmbo GT-route’ (gemengd/theoretisch)
die voorbereidt op een MBO 4 opleiding. Daarnaast is er
een reguliere mavo-route ‘vmbo TL’(theoretische leerweg)
die voorbereidt op de havo. Aan het einde van leerjaar
3 kunnen onze leerlingen kiezen welk diploma ze willen
halen:
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•	een regulier mavodiploma, waarmee (uiteraard) ook
instroom mogelijk is tot de havo
•	een gemengde leerweg diploma, waarin leerlingen in plaats
van één theoretisch vak een beroepsgericht vak kiezen.
Onze mavo is kleinschalig, heeft de beschikking over een
specifiek mavo bovenbouw docententeam en biedt net
als de rest van de school, toekomstgericht onderwijs.
Wij bieden een warme omgeving waarin we kinderen
uitdagen om boven hun niveau uit te stijgen.

Sport- en Kunstprofiel
Heb je vmbo basis of kader advies, dan kun je bij ons ook
kiezen voor een sport- of kunstprofiel.
•	In het sportprofiel heb je extra sportlessen naast je
gewone rooster. Je maakt kennis met verschillende
buitenschoolse sportactiviteiten zoals snowboarden,
zeilen en klimmen. Dit profiel is er voor sportieve
leerlingen die later graag iets in de sport of veiligheid
willen doen (bijv. het CIOS).
•	In het kunstprofiel heb je extra kunstlessen naast je
gewone rooster. Hier maak je kennis met allerlei
creatieve activiteiten. Zo werk je met andere kunstprofielleerlingen aan een theateroptreden, volg je
workshops (dans, muziek, zang) en maak je allerlei
kunstwerken die we tentoonstellen.

Vakcollege Techniek
Het Vakcollege Techniek is een arbeidsmarktgerichte
opleiding in het vmbo én het mbo. Dat wil zeggen dat
we nauw samenwerken met bedrijven uit de buurt.

MAVO | VMBO | Vakcollege Techniek

Wij zijn trots op
•	ons vriendelijke schoolklimaat en de prettige sfeer in
en rondom de school;
• de persoonlijke begeleiding van leerlingen;
•	de goede doorstroom naar vervolgopleidingen (havo en
mbo) en de samenwerking met het Nova College;
•	ons moderne onderwijsaanbod (integratie digitale
leermiddelen);

Topsporters

korte lijnen. Er zijn regelmatig ouderavonden. Je ouders
krijgen toegang tot Magister (ons leerlingvolgsysteem) en
ze worden gebeld als er bijzonderheden zijn. Verder is er
een actieve ouderraad en een medezeggenschapsraad,
die zich binnen de school inzetten.

Schoolbijdrage
Je schoolboeken krijg je in bruikleen. Ze worden geleverd
door schoolboekhandel Van Dijk. Daarnaast moet je
nog wat zaken zelf aanschaffen, zoals pennen en schriften.
Helaas is de basisbekostiging van de overheid niet
toereikend voor extra activiteiten zoals excursies en
onze projectweken, waarin we je laten kennismaken
met maatschappelijke thema’s. Daarom vragen wij een
(vrijwillige) ouderbijdrage.

Doe-middag

Het Hoofdvaart College is een (top)sportvriendelijke
school. Dat betekent dat wij kinderen met een topsportstatus helpen om hun sport te kunnen blijven beoefenen
in combinatie met school. We stemmen dan bijvoorbeeld
de lestijden af met trainingen en wedstrijdschema’s.
Wij helpen je graag je talenten te benutten!

Dit jaar organiseren wij een aantal doe-middagen.
Je maakt dan kennis met ons beroepsgerichte programma
in de profielen: Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen
en Techniek. Deze middagen organiseren wij voor de
basisscholen. Informatie hierover ontvang je via je
basisschool. Ook kun je jezelf aanmelden voor een
doe-middag. Dat kan via de website, klik dan op: groep 8.

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Aanmeldprocedure

Wij hebben speciaal geschoolde mensen in dienst die
jou, waar nodig, extra kunnen helpen: een dyslexiecoach,
orthopedagoog, coördinator leerlingondersteuning en
huiswerkbegeleiders. De mentor is voor jou en je ouders
de belangrijkste persoon binnen de school.
Hij/zij is er voor al jouw vragen en zal jou het hele jaar
begeleiden. We richten ons op jou: jouw manier van leren,
jouw gevoel, voorkeuren en jouw keuzes.
Er is aandacht voor leerlingen met specifieke leerachterstanden, waaronder rekenen en taal (voorheen LWOO).

Alle leerlingen die aan onze toelatingseisen voor mavo
en vmbo voldoen zijn bij ons welkom. In een persoonlijk
kennismakingsgesprek, (daarin zijn wij uniek in de regio)
maken we kennis met jou en je ouder(s)/verzorger(s).
Ook met jouw groep 8 juf of meester hebben we veel
contact. Zo kijken we wat het beste bij je past en
beslissen we in welke klas en op welk niveau jij het
beste tot je recht komt.

Ouderbetrokkenheid
Een goede samenwerking met jou en je ouders is ook voor
ons heel belangrijk. Samen werken we aan jouw toekomst!

Meer informatie?
Kom naar ons open huis, dat is beslist de moeite waard!
Bekijk onze website (www.hoofdvaartcollege.nl)
of neem contact met ons op voor meer informatie.
Wij zijn ook actief op Facebook (www.facebook.com/
hoofdvaartcollege).

Wij zullen er dan ook alles aan doen om die samenwerking
goed te laten verlopen. We communiceren helder en via
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Je leert vooral in de praktijk, dat start al in het eerste
leerjaar. Het is dé opleiding voor jou als je graag je handen
uit de mouwen steekt en weet dat je ‘iets met techniek’
wilt gaan doen. Bij het Vakcollege Techniek werken we
samen met het mbo van het Nova College, zodat je via
een zogenaamde “doorlopende leerlijn” sneller een
vmbo-diploma én een mbo-diploma kunt halen.

Informatieavonden ouders
Woensdag 9 januari 2019:		
Donderdag 10 januari 2019:

Open Dagen

Vrijdag 18 januari 2019:		
Zaterdag 19 januari 2019:		

19.30 - 21.00 uur
19.30 - 21.00 uur
19.00 - 21.30 uur
11.00 - 13.30 uur

Masterclasses vwo en een Ontwerpmiddag Technasium/Bètadesign: Informatie hierover volgt via de basisscholen
Lesjesmiddag:		

Woensdag 30 januari 2019

opgeven tijdens de Open Dagen

KAJ MUNK COLLEGE
Adres: 				
Telefoon:			
E-mail: 				
Internet: 			
rector:				
Contactpersonen brugklassen:
Aantal leerlingen: 		

Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp
023 -5616198
info@kajmunk.nl
www.kajmunk.nl
mevrouw Briënne ten Napel
de heer Roland van der Kaaij en de heer Robert Claassen
1900

RUIMTE VOOR JOUW TALENT

Het Kaj Munk College is goed bereikbaar met bus en fiets.

Algemeen
Op het Kaj Munk College is het mogelijk vwo, havo of mavo
te doen. Elke afdeling heeft ook een bèta-stroom.
Op het vwo kun je kiezen voor Science-Technasium, op
de Havo voor Technasium en op de mavo voor Bètadesign.
Daarnaast is er voor alle leerlingen extra aandacht voor
kunst, media en cultuur. Omdat we het heel belangrijk
vinden dat onze leerlingen zich thuis voelen en gekend
worden, hebben we ‘teams’ gemaakt: een vaste groep
docenten die samen verantwoordelijk is voor een aantal
klassen. Er zijn acht teams. Aan het hoofd van een team
staat een teamleider. Op onze school is iedereen welkom.
In de protestants christelijke traditie vinden we verhalen
die ons inspireren en waarden die we hoog willen houden:
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respect, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en zorg
voor jezelf en voor anderen.

Schoolprofiel
Het Kaj Munk College is een school met een goede sfeer en
goede resultaten. Op sommige punten willen we méér zijn
dan “gewoon goed”. Ons schoolklimaat staat voor een warm
en duidelijk leerklimaat. Er is aandacht voor talentontwikkeling, omgaan met elkaar (zonder relatie geen prestatie) en
veiligheid in de brede betekenis van het woord. Daarnaast
steunen we leerlingen bij het nemen van verantwoordelijkheid en beslissingen. Met andere woorden, er is ruimte om
invloed te hebben op de manier waarop we werken.

VWO | SCIENCE/TECHNASIUM
HAVO | TECHNASIUM
MAVO | BÈTADESIGN
Onze leerlingen voelen zich veilig en gezien. Het is gezellig
en er is in en buiten de lessen veel ruimte om jezelf te zijn.
Er zijn ook grenzen. Niet alles kan. We grijpen in zodra
iemand anderen (of zichzelf) te veel stoort. We begrijpen
veel, maar we accepteren niet alles!

Wij vinden kunst, media en cultuur belangrijk voor alle
leerlingen. In de brugklas heb je een aantal workshops
en in klas twee en drie zijn er tijdens een kmc-uur onder
andere lessen multimedia en wordt er drama gegeven.
Aanvullend zijn er ook excursies gericht op kunst, media
en cultuur, soms in samenwerking met andere vakken.
We halen ook kunstenaars in school. Hoogtepunten zijn
natuurlijk het minilentefeest (voor de brugklassen) en
het lentefeest (voor de rest van de school). Wij hebben
vertrouwen in jouw talent. We willen samen met jou dat
talent de ruimte geven om te groeien. Tijdens de Open
Dagen kun je hier meer informatie over krijgen en is er de
mogelijkheid je voor de lesjesmiddag in te schrijven.

Brugklassen
We hebben dus zes soorten brugklassen. Behalve vwo/havo,
havo/mavo en vwo zijn er de drie bèta-georiënteerde klassen:
vwo Science-Technasium, vwo/havo Technasium en
havo/mavo Bètadesign. Wat je ook kiest, in alle brugklassen
is extra aandacht voor kunst, media en cultuur. In de
vwo-klas gaan leerlingen ook projectmatig en onderzoekend
aan de slag met verschillende onderwerpen. Leerlingen
oriënteren zich tijdens het vak Arts & Academics op
wetenschap. Voor de herfstvakantie gaan alle brugklassers
op kamp in het kader van de kennismaking.

Begeleiding
Begeleiding vinden we heel belangrijk. Het is een taak van
alle docenten. Je mentor is daarbij de spin in het web.
Hij of zij heeft, als dat nodig is, contact met de andere
docenten of met je ouders. Elke week is er een mentorles,
waarin de mentor je steunt bij het aanpakken van schoolwerk. Samen werken aan een goede sfeer in de klas staat
daarbij centraal. Je leert bijvoorbeeld hoe je je schoolwerk
aanpakt, en hoe je meehelpt aan een goede (werk)sfeer in
de klas. Elke brugklas heeft ook leerlingmentoren, leerlingen

uit hogere klassen speciaal om jou te helpen met al je
vragen over school.

Zorg
Sommige leerlingen hebben extra zorg en aandacht nodig op
school. Als er problemen zijn die het leren en je persoonlijke
ontwikkeling in de weg zitten, proberen we die snel op het
spoor te komen. Vaak weten we het al, omdat de basisschool
het ons verteld heeft. Zelf doen we ook een paar onderzoekjes.
Leerlingen met speciale problemen kunnen we vaak helpen
met extra ondersteuning of een training. Als jij, of je ouders,
hier meer over willen weten, kun je contact opnemen met
de zorgcoördinator van de school.

Ouders
Een goede samenwerking tussen school en ouders is heel
belangrijk. Er zijn regelmatig ouderavonden. Als er iets
bijzonders met een leerling aan de hand lijkt, nemen we
altijd zo snel mogelijk contact op. Je ouders kunnen ook
inloggen op Magister, het leerlingvolgsysteem, waar onder
andere je cijfers staan. In de ouderklankbordgroep
bespreken we met de ouders of we doen wat we beloven.

Kosten
De leerboeken krijg je van de school in bruikleen. We werken
daarbij samen met de firma Iddink. We vragen je ouders wel
om een borg te betalen, dat is afgesproken in de medezeggenschapsraad. Verder vragen we van je ouders een (deels)
vrijwillige bijdrage voor allerlei zaken waarvoor we als school
geen geld van de overheid krijgen. In de schoolgids staat hier
meer over. De schoolgids kun je vinden op onze website.

Aanmelding
De aanmelding gaat voor alle scholen in de Haarlemmermeer op dezelfde manier. In het algemene deel van deze
gids staat hoe dat gaat. Het advies van de basisschool is
voor ons het belangrijkste. Let op: voor de Technasiumklas
heb je een havo-advies nodig, voor de vwo ScienceTechnasiumklas een vwo-advies. Voor Science-Technasium
en bètadesign moet je ook een motivatiebrief schrijven.

Meer weten?
Op onze website vind je heel veel informatie. Er staan ook veel
foto’s en verslagen op, zodat je een indruk krijgt van de sfeer op
het Kaj Munk College, en van wat er allemaal gebeurt.
Via infomap@kajmunk.nl kun je een aanvullende
informatiebrochure aanvragen. Deze wordt vanaf
1 december 2018 verstuurd.
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Bèta-onderwijs zie je terug in de vakken wiskunde, biologie,
techniek, natuurkunde, scheikunde en juist ook in de
vele projecten. In de vwo-Science-Technasium klassen,
havo-Technasium klassen en mavo Bètadesign klassen
word je in projecten en opdrachten in deze bètavakken
extra uitgedaagd! Tijdens het vak Onderzoek & Ontwerpen
ga je aan de slag met een echt probleem uit het bedrijfsleven. Wat het precies inhoudt kun je ontdekken tijdens
onze Open Dagen. Voor die tijd kun je misschien al
meedoen aan Masterclasses of een Ontwerpmiddag;
informatie over de mogelijkheid hiervoor aan te melden
krijg je, voor de herfstvakantie, via je eigen basisschool.
Ook in alle andere klassen doen we veel aan practicum
en onderzoek bij exacte vakken. We hebben zelfs een
sterrenkoepel op het dak!

Workshopdagen

Woensdag 28 november 2018:
Woensdag 13 februari 2019:

KSH Academy

Dinsdag 13 november 2018 t/m dinsdag 12 februari 2019
(voor leerlingen met vwo-advies)

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Informatieavond ouders Woensdag 23 januari 2019:
20.00 - 21.30 uur
			
Open dagen
Donderdag 31 januari 2019:
18.00 - 21.00 uur
Vrijdag 1 februari 2019:
18.00 - 21.00 uur
			
Lessenmiddag
Woensdag 6 februari 2019:
14.00 - 15.30 uur
Kijk voor opgave workshopdag, lessenmiddag en KSH Academy op www.kshhoofddorp.nl

KSH
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Website:
Directeur:
Coördinator brugklas:
Aantal leerlingen:

Assumburg 10, 2135 BA Hoofddorp
023 - 56 77 588
info@kshcollege.nl
www.kshhoofddorp.nl
Mark Mees
Linda van den Ende
1150

Onze persoonlijke benadering
Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke begeleiding
staan centraal in onze school. Wij zijn ervan overtuigd
dat dit ervoor zorgt dat je bij ons een diploma gaat halen.
Het allerleukste vinden wij om jou te laten ontdekken wie
je bent, waar je goed in bent en wat je wilt. Wij weten dat
je een uniek persoon bent en zo gaan we ook met je om.
De KSH is een kleine, gezellige school met een fijne sfeer.
Dat is belangrijk, want leren gaat makkelijker als het leuk
is op school.

PERSOONLIJK.

Jij bent aan zet!
In de periode dat je bij ons op school bent, word je een
jongvolwassene. Je gaat steeds meer zelf keuzes maken
en bepalen wat je moet doen om je doelen te bereiken.
Je mentor gaat hierover twee keer per jaar met jou en je
ouders in gesprek. Jij bent dan aan het woord om te
vertellen wat je hebt ontdekt over jezelf en op welke
manier je wilt gaan werken aan wat je wilt bereiken.
Je mentor en je ouders luisteren goed naar je en alles
wat wordt afgesproken zet je in je digitale portfolio.

Het gaat lukken!
Je mentor bespreekt vijf keer per schooljaar met de
coördinator hoe het met je gaat. Heb je wat extra hulp
nodig, dan wordt dit besproken. Je zult van ons niet snel
horen dat iets niet kan: we zoeken samen met jou en
met je ouders naar de mogelijkheden die ervoor zorgen
dat je succes hebt!
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Hulp speciaal voor jou
Als je wat extra ondersteuning nodig hebt, dan zorgen wij
daar graag voor. Als je het lastig vindt om je schoolwerk
goed te organiseren, of je vindt een bepaald vak heel
moeilijk, dan zijn er een heleboel mensen bij ons op school
die je graag willen helpen. Daarover maken we dan
afspraken met jou en je ouders. Je staat er niet alleen voor,
we zijn er om je te helpen. Dat geldt natuurlijk ook als je
extra hulp nodig hebt voor dyslexie, dyscalculie, sociale
vaardigheid, faalangst, of noem maar op.

Gymnasium | Atheneum | VWO plus | HAVO | MAVO

Mentoraat

Themaklassen
Iedere leerling op de KSH kiest voor een themaklas.
Jij mag twee uur in de week bepalen wat je wilt doen.
Heb je gevoel en talent voor theater, dan kun je in de
brugklas starten met de theaterklas. Niet alleen krijg
je zelf dramalessen, je bezoekt ook voorstellingen
binnen of buiten school.
De KSH heeft ook een muziekklas. Je krijgt als muzikaal
talent in deze klas alle ruimte. Je maakt kennis met tal
van instrumenten. Natuurlijk werk je samen toe naar
een muziekvoorstelling.

Houd je van vormgeving en ben je creatief, dan kies je
natuurlijk voor de designklas.
Ben je nieuwsgierig en wil je altijd weten hoe iets zit,
dan kun je terecht in de researchklas.

Meer uitdaging
Wil je nog meer uitdaging, dan kies je natuurlijk
voor het vwo plus. In de brugklas is dat mogelijk voor
alle leerlingen die vwo of havo/vwo-advies krijgen.
Je krijgt filosofie, sterrenkunde, debatteren en
Cambridge Engels. Daarnaast kun je ook nog voor
Latijn kiezen in de brugklas.

SCHOOLKEUZEGIDS 2019 - 2020

Jouw mentor is voor jou en je ouders de persoon bij wie je
altijd terecht kunt. De mentor houdt goed in de gaten of je
het naar je zin hebt en of het goed gaat met je cijfers. Elke
brugklas heeft twee peer leaders. Dit zijn leerlingen uit de
bovenbouw die ervoor zorgen dat je je snel thuis voelt bij
ons op school en aan wie je het hele jaar door vragen kunt
stellen. Ze helpen je graag. De eerste dagen dat je bij ons
op school bent, hebben we een speciaal programma voor je.
Na een paar weken ga je met je klas op zeilkamp!

Aanmelding
De aanmelding start in januari. Je kunt het
inschrijfformulier op de website invullen en
digitaal versturen.

Nieuwsgierig?
Kom langs en proef de sfeer bij ons op school!
Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Voor leerlingen die een sportieve uitdaging willen, is er
de sportklas. Je krijgt twee sportlessen extra per week.
Daarin krijg je onder andere sportclinics, zeilles, skiof snowboardles.
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Open Dag
Donderdag 7 februari 2019:

17.00 uur - 19.00 uur

PRAKTIJKSCHOOL DE LINIE
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Internet:
Contactpersoon aanmeldingen:
Directeur:
Aantal leerlingen:

Hoofdweg 727, 2131 BD Hoofddorp
Postbus 391, 2130 AJ Hoofddorp
023 - 5612136
info@praktijkschooldelinie.nl
www.praktijkschooldelinie.nl
Mw. drs. M. van den Bergh
Mw. drs. S.M.I. Halkers
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LEREN DOOR DOEN, LEREN DOOR ERVAREN

Vanuit alle omliggende plaatsen is Praktijkschool De Linie goed bereikbaar.

De School
Praktijkschool De Linie is een zelfstandige school voor
Praktijkonderwijs en maakt deel uit van de Stichting
Dunamare Onderwijsgroep.

In het Praktijkonderwijs krijgt de leerling meer inzicht in
zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. De leerling wordt mede
verantwoordelijk voor het bepalen van het leertraject.

Praktijkonderwijs

Praktijkschool De Linie is een sportieve school gericht
op een goede lichamelijke conditie van de leerlingen.
“Fit Happens” op basis van een uur lifestyle op het
lesrooster, de uren lichamelijke opvoeding, de inzet
van crossfit, gezonde voeding en advies.

Het Praktijkonderwijs biedt de voorbereiding op het
zelfstandig werken, wonen en leven in onze maatschappij.
Het doel is de leerling zodanig te onderwijzen en te
begeleiden dat ze een functie in de maatschappij kunnen
gaan vervullen. Van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs wordt verwacht dat ze
uitstromen naar de arbeidsmarkt.
Praktijkschool De Linie is een school welke streeft naar
rust, overzichtelijkheid en een geordende omgeving.
Het bieden van structuur en overzicht zorgt ervoor
dat de leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen
en weten wat er van ze wordt verwacht.
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Ontwikkelingsperspectiefplan
Er wordt gewerkt met een Ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) voor alle leerlingen. Het uitgangspunt is de vraag:
Wat heb je nodig en wat wil je leren op deze school?
Het OPP is een hulpmiddel om deze vraag samen met
de leerling te beantwoorden. Het werken met een OPP
stimuleert de leerling om zelf actief bij het leren betrokken
te blijven. Voor een goede individuele ontwikkeling is

ontvangen zij certificaten, die zij vervolgens toevoegen
aan hun examendossier. Daarna mogen leerlingen het
examengesprek of eindgesprek aanvragen. In dit gesprek
kijken zij met een docent van een andere Praktijkschool,
de zogenaamde assessor, terug op hun schoolloopbaan
en tonen zij aan de hand van bewijzen hun ontwikkeling
aan. Op grond van hun dossier en het gesprek wordt het
diploma Praktijkonderwijs toegekend.

Aanmeldingsroute

maatwerk nodig om aan te sluiten bij de vraag en
de mogelijkheden van de individuele leerling.
Het OPP vormt de kern van de persoonlijke aanpak
van het onderwijs en de begeleiding voor de leerling.
Elke leerling heeft een portfolio bestaande uit een map
met daarin: het OPP, verslagen van coaching gesprekken,
producten/resultaten/bewijzen, stageverslagen, certificaten
en overigen. Elke leerling bepaalt aan het eind van het
schooljaar welke producten/resultaten in de portfolio map
blijven. Het portfolio vormt de onderbouwing van het OPP.
Het maakt zichtbaar aan welke leerdoelen is gewerkt en in
hoeverre de leerling deze in het OPP beschreven leerdoelen
beheerst. De leerling is eigenaar en verzamelt bewijzen
en certificaten in overeenstemming met zijn/haar OPP.

Diplomering
De leerlingen verzamelen bewijzen van wat zij geleerd
en gedaan hebben op school. In ruil voor deze bewijzen

De aanmelding wordt gedaan door de ouders/verzorgers.
Vooraf vinden intake gesprekken plaats tussen ouders/
verzorgers, toekomstige leerling en orthopedagoog/
zorgcoördinator. Tijdens de gesprekken wordt informatie
uitgewisseld. Daarna wordt het aanmeldingsformulier
ingevuld. Hierbij wordt tevens aan de ouders/verzorgers
toestemming gevraagd om bij de school van herkomst en
eventueel andere instanties de gegevens van de leerling
op te vragen.
Na de officiële aanmelding worden de relevante gegevens
met toestemming van de ouders/verzorgers opgevraagd bij
de school van herkomst. De gegevens worden aangeboden
aan het Regioloket van het samenwerkings- verband (SWV).
Het Regioloket bepaalt, in samenspraak met de basisschool
en onze praktijkschool, of een leerling al dan niet toelaatbaar is voor het Praktijkonderwijs. Het Regioloket geeft bij
een positief besluit een toelaat- baarheidsverklaring (TLV) af.
Een TLV wordt door het bevoegd gezag van de school aangevraagd bij de toekenningscommissie van het Regioloket.
Pas na een positieve toelaatbaarheidsverklaring van het
Regioloket mag een leerling ingeschreven worden.
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Open Dag: Donderdag 7 februari 2019, van 13.30 tot 17.00 uur

DE WATERLELIE VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

n

Adres:
		Spieringweg
801, 2142 ED Cruquius
340 (zowel vanuit
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als Hoofddorp). Waar nodig
023 - 56 77 588
gepast vervoer. Telefoon:

Fax:		023 - 56 77 577
E-mail:
info@dewaterlelie.net
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Website:
www.dewaterlelie.net
n de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).
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José van Veen
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Aantal
leerlingen
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VSO:
80
in het reguliere onderwijs. Het kan daarbij gaan om

iekte, ernstige leerproblemen, lichamelijke beperkingen of

De Waterlelie is goed bereikbaar met bus 340 (zowel vanuit Haarlem als Hoofddorp).
Waar nodig kunnen leerlingen gebruik maken van aangepast vervoer.

ONTWIKKELING MET EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING

md op de ontwikkelingsmogelijkheden van iedere individuele
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wordt voor iedere leerling bij instroom op De Waterlelie en
daarna jaarlijks een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP)
vastgesteld. Hierin geven we aan hoe en aan welk ontwikkelingsperspectief en in welke leerroute we gaan werken:
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18 van arbeidstoeleiding/dagbesteding. Dit geldt ook voor de leerlingen in de IBL- groepen
profiel
(kleinschalige groepen, waarin Intensief te B egeleiden Leerlingen zitten

amen met het IVIO-examenbureau. Leerlingen kunnen op
ma’s behalen op de vakgebieden: rekenen en wiskunde,
.
ndelijk erkende certificaten te halen, biedt De Waterlelie
raktische gebieden te behalen.
SPECIAAL ONDERWIJS & EPILEPSIE

lie een nazorgtraject. Een leerling wordt 2 jaar lang
vindt werken
ooken vrije
een
nazorgreünie plaats.Wanneer leerlingen niet in staat zijn om de landelijk
tijd en is gericht op de uitstroombestemming
van de leerling. Het interessegebied van de leerlingen gaat
daarnaast een steeds belangrijker rol spelen. In de uren
dat de leerling op school is, volgt hij/zij lessen die aansluiten
bij het profiel van arbeidstoeleiding/dagbesteding.
Dit geldt ook voor de leerlingen in de IBL- groepen
(kleinschalige groepen, waarin Intensief te Begeleiden
Leerlingen zitten.

erkende certificaten te halen, biedt De Waterlelie ook
de mogelijkheid om deelcertificaten op praktische
gebieden te behalen.

•	Op praktisch gebied. Leerlingen kunnen landelijk
erkende certificaten halen. Dit zijn SVA-certificaten
(Scholing voor Arbeid) en kan op de volgende gebieden:
Schoonmaken in de Groothuishouding, Werken in
de keuken, Groen en Dierverzorging.
•	Op theoretisch gebied. Wij werken samen met het
IVIO-examenbureau. Leerlingen kunnen op verschillende
referentieniveaus diploma’s behalen op de vakgebieden:
rekenen en wiskunde, Nederlands, Engels,
Biologie en ICT.

SWV van de woonplaats van uw kind.
De aanmelding wordt gedaan door de ouders/verzorgers.
Er vindt eerst een kennismakingsgesprek met de clustermanager Onderwijs plaats en daarna volgt een intake
met de schoolmaatschappelijk werker, een kennismaking
op school en de jeugdarts. De aanmelding van de leerling
wordt besproken in de Commissie van Begeleiding,
waarin het besluit tot plaatsing en de indeling in leerroute
wordt genomen.

Nazorg

Als een leerling
biedt De Waterlelie
et onderwijs gaan maken zijn welkom
opuitstroomt,
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van eenDe
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aan de zelfredzaamheid en het zelf bedenken van
r onderwijs
plaats en daarna volgtAanmeldingsroute
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oplossingen en er naar handelen.
die de overstap naar het voortgezet onderwijs
s. DeCertificering
aanmelding van de leerling Leerlingen
wordt
de
gaan
maken zijnbesproken
welkom op het VSO vanin
De Waterlelie.
Binnen De Waterlelie kunnen leerlingen zich op twee
Voor plaatsing op De Waterlelie is een toelaatbaarheidsuit totmanieren
plaatsing
wordt
certificeren: en de indeling in leerroute
verklaring (TLV) nodig.
Deze wordt afgegeven door het
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tbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt
van uw kind.

19

INRICHTING VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Universiteit
hbo
Werk
Praktijk
onderwijs

6

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Basisberoepsgerichte
leerweg

Kaderberoepsgerichte
leerweg

5

Gemengde Theoretische
leerweg
leerweg
(mavo)

4
3
2

onderbouw

1
PrO

vmbo

havo

vwo

Toelichting op het vmbo

INRICHTING VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Binnen het voortgezet onderwijs start een leerling in de onderbouw. Dit gebeurt over
het algemeen in de brugklas. Deze kan één of twee jaar duren. Daarna stroomt een
leerling door naar vmbo, havo of vwo.
In het vmbo wordt onderscheid gemaakt tussen de beroepsgerichte leerweg en de
theoretische leerweg (mavo). In de beroepsgerichte leerweg krijgt een leerling naast
theoretische vakken een aantal vakken die gericht zijn op de beroepsrichting die wordt
gekozen. In de theoretische gerichte leerweg krijgen de leerling geen beroepsgerichte
vakken aangeboden. De gemengde leerweg is een combinatie van beiden, waarbij de
leerling theoretische vakken aangeboden krijgt en kennismaakt met één beroepsgericht vak.
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VOORTGEZET ONDERWIJS HAARLEMMERMEER

OPEN SCHOOL
praktijkonderwijs

Hoofdweg 727, 2131 BD Hoofddorp
tel. (023) 561 21 36, info@praktijkschooldelinie.nl

Veilig
Rust
Structuur
Maatwerk
Succes
Diploma
Vervolgopleiding

open dag:
do 7 feb. 2019

17.00 - 19.00 uur

mavo • vmbo beroepsgericht • vakcollege techniek
informatieavonden voor ouders:
di 15 jan. 2019
19.00 - 20.30 uur
ma 11 feb. 2019 19.00 - 20.30 uur
doe-middag met open inschrijving:
wo 23 jan. 2019 12.30 - 15.00 uur

de brug naar een kansrijke toekomst!

open huis (voor kinderen en ouders):
vr 1 feb. 2019
19.00 - 21.00 uur
za 2 feb. 2019
11.00 - 13.00 uur

Paxlaan 20, Hoofddorp, tel. (023) 555 57 77
info@hoofdvaartcollege.nl www.hoofdvaartcollege.nl

vwo • havo • mavo • science • technasium • bètadesign
informatieavonden ouders:
wo 9 jan. 2019
19.30 - 21.00 uur
do 10 jan. 2019 19.30 - 21.00 uur

ruimte voor jouw talent!

open dagen:
vr 18 jan. 2019
za 19 jan. 2019
lesjesmiddag:
wo 30 jan. 2019

Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp
tel. (023) 561 61 98 info@kajmunk.nl www.kajmunk.nl

19.00 - 21.30 uur
11.00 - 13.30 uur
13.30 - 15.30 uur

gymnasium • atheneum • havo • mavo • vmbo • Herbert Visser eXplore
Herbert Vissers College
Jouw stijl van leren!

Noorderdreef 175, 2152 AC Nieuw-Vennep
tel. (0252) 66 15 66 info@hvc.nl www.hvc.nl

X:

V
ond H
atieav
inform . 2019
jan
ma 21
uur
19.30

super 8 dag:
vr 11 jan. 2019
08.30 - 12.00 uur
informatieavond mavo en havo:
ma 14 jan. 2019 19.30 uur
informatieavond atheneum en gymnasium:
di 15 jan. 2019
19.30 uur
informatieavond vmbo basis en -kader:
wo 16 jan. 2019 19.30 uur
open dag:
vr 25 jan. 2019
16.00 - 21.00 uur

Proeflessen groep 8
Tto en dalton: zie website
tel. (023) 563 16 44 • info@haarlemmermeerlyceum.nl
www.haarlemmermeerlyceum.nl

Baron de Coubertinlaan 2
2134 CG Hoofddorp
Open huis: 29 + 30 jan. 2019
18.30 - 21.00 uur
Nieuwe Molenaarslaan 20
2134 AS Hoofddorp
Open huis: 5 + 6 feb. 2019
18.30 - 21.00 uur

Studium Excellentie proeflessen:
wo 9 jan. 2019
14.00-16.00 uur locatie: Zuidrand
Dalton proeflessen:
wo 16 jan. 2019 14.00-16.00 uur locatie: Zuidrand
alg. informatieavond Tto en dalton voor ouders van groep 7:
do 17 jan. 2019 19.00 uur locatie: Baron de Coubertin
informatieavond tweetalig onderwijs (ouders+leerlingen):
di 22 jan. 2019 19.00 uur locatie: Baron de Coubertin
informatieavond over daltononderwijs (ouders+leerlingen):
do 24 jan. 2019 19.00 uur locatie: Zuidrand

gymnasium • atheneum • vwo plus • havo • mavo
informatieavond ouders groep 8:
wo 23 jan. 2019
inloop vanaf 19.30 uur
aanvang 20.00 uur

Assumburg 10, 2135 BA Hoofddorp, tel.(023) 567 75 88
info@kshcollege.nl, www.kshhoofddorp.nl

open dagen:
do 31 jan. 2019
vr 1 feb. 2019

18.00 - 21.00 uur
18.00 - 21.00 uur

lessenmiddag:
wo 6 feb. 2019

14.00 - 15.30 uur

(opgave via website)
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tweetalig onderwijs: vwo - havo - mavo / daltononderwijs: vwo-havo
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NOTITIES
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Secretariaat Kernprocedure Amstelland
p/a Swv VO/SVO Amstelland en de Meerlanden
Linnaeuslaan 2a, 1431 JV Aalsmeer
Voor vragen en klachten over de toelatingsprocedure:
bovohaarlemmermeer@iris-cvo.nl

