


2

Inleiding       3
De school / bevoegd gezag    4
Doelstellingen van de school    5
Leren en presteren in een vertrouwde
en veilige omgeving     5
Montessori: een moderne manier van onderwijs  5
Karakteristieken van een school voor Voortgezet 
Montessori Onderwijs    5
Vaardigheden waar wij veel aandacht aan besteden  5
Creatieve werksfeer: waar talent tot bloei kan komen 6
Werkwijze: modulair    7
De onderbouw     7
De bovenbouw     7
De lessen: gevarieerd    8
ICT       8
Keuzewerktijd: nu kies je zelf    9
Het vakkenaanbod     9
Het eerste jaar: een start    9
Het tweede jaar: capaciteiten getoetst   9
Bevorderingscriteria leerjaren 1 en 2   9
Overgang van 1 HAVO-kans naar 2 HAVO-kans  10
Overgangsnorm van 2 HAVO-kans naar door-
stroomadvies voor 3 HAVO    10
Het derde jaar: een jaar van keuzes   10
Profielen      10
Bevorderingscriteria van leerjaar 3 naar leerjaar 4 11
Het vierde jaar: het jaar van de waarheid  11
Slaag/zak regeling examen    11
De dagelijkse schoolpraktijk    12
Lessentabel     12
Lestijden, lesuitval en opvang   13
Lesverzuim, te laat komen en extra verlof  13
Sport/cultuur talent verlof    14
Huiswerk / leren leren    14
Buitenles (schoolse) activiteiten   14
Leerlingbegeleiding    15
Introductie van nieuwe leerlingen   15
Peer Support     15
Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding  16
- Intern: mentor, teamleider, decaan   16
- Extern: Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland, 
Brijder Stichting, Jeugdgezondheids-zorg GGD 
Kennemerland     17

Gezonde voeding     18
De dagelijkse praktijk    18
De studiewijzer, begeleiding en verslaggeving:
wij volgen ze goed     18
Pedagogische driehoek:
Betrokkenen bij het onderwijs   19
De school     19
De leerlingen      19
De ouders     20
Financiële informatie    21
Boeken en materialen    21
Ouderbijdrage     21
Kluisjes      21
Werkweken en excursies    21
Tegemoetkoming studiekosten   22
Kwaliteitszorg     22
Interne kwaliteit     22
Regelingen      22
Leerlingenstatuut     22
Gedragscode      22
Veilige school     23
Klachtenregeling     23
Regeling schoolonderzoeken en centraal examen 23
Vakantieregeling      23
Open dagen en Aanmelding    23
Bijlagen      24
Lijst van medewerkers    25
Bevoegd gezag.     26
Inspectie van het onderwijs.    26
Samenstelling van de medezeggenschapsraad  26
Externe hulpverlening     26
Uitgangspunten     27

Inhoud 

Het Montessori College Aerdenhout volgt strikt de 

geldende covid19-richtlijnen van het RIVM om zo een 

basis te leggen voor een optimale veiligheid voor zowel 

leerlingen als medewerkers. Hierdoor is het mogelijk 

dat bepaalde activiteiten dit schooljaar geen doorgang 

kunnen vinden. De school communiceert hierover via de 

gangbare kanalen.
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Zij staan voor een belangrijke keuze; welke school voor 

voortgezet onderwijs biedt een werk- en leeromgeving 

waarin zij het best tot hun recht komen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat na het lezen van deze gids en een bezoek aan 

onze website (www.montessori-aerdenhout.nl) de belang-

stelling gewekt is. Wij bieden alle mogelijkheden voor een 

bezoek aan onze school. De school heeft bewust de keuze 

voor montessori onderwijs gemaakt. Dit type onderwijs, en 

de concrete invulling daarvan door het team van het MCA, 

speelt heel goed in op de eisen die vandaag de dag aan het 

onderwijs gesteld worden: kleinschaligheid, persoonlijke 

aandacht en begeleiding, samen werken aan een grote mate 

van zelfstandigheid en aan een goed aanbod van creatieve 

vakken. Tekenen, dans en drama kunnen in het examenpak-

ket opgenomen worden.

Alle leerlingen wordt het mavo-programma aangeboden met 

veel aandacht voor creatieve projecten. Leerlingen met een 

m/h-advies kunnen we plaatsen in de opstroomklas. 

Tijdens de tweejarige onderbouw wordt zorgvuldig gekeken 

of een vervolg in een havo opleiding elders tot de mogelijk-

heden behoort.

Bovenbouwleerlingen krijgen binnen het examenprogramma 

te maken met praktische opdrachten, handelingsopdrachten 

en het profielwerkstuk. Maatschappijleer is een voor de 

examenuitslag medebepalend vak. De rekentoets zal bij 

het bepalen van die uitslag geen rol gaan spelen. Het mavo 

(vmbo-t)-diploma en de manier waarop het onderwijs op het 

MCA wordt aangeboden sluiten goed aan bij het mbo/havo. 

Onze examenresultaten zijn al jarenlang boven het landelijk 

gemiddelde.

De schoolgids wil een beeld geven van onze manier van wer-

ken met leerlingen, de begeleiding en de resultaten. Deze 

informatie kan bijdragen tot het maken van de keuze van ver-

volgonderwijs, een keuze voor het MCA. Een gids alleen kan 

nooit op alle vragen een antwoord geven. De sfeer van een 

school moet je ook ‘proeven’. Daarom nodigen wij eenieder 

uit om meer informatie te vragen en de school te bezoeken. 

Dit kan tijdens de ‘open dagen’ en ‘open lesmiddagen’, 

maar ook op afspraak. Het zal u dan snel duidelijk worden dat 

wij leerlingen en ouders veel te bieden hebben.

B.P. Boensma

Directeur Montessori College Aerdenhout (MCA)

De schoolgids 2020-2021 geeft informatie aan de ouders en de leerlingen van onze school, 
maar is ook bedoeld voor toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers. 

Inleiding 
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Sinds april 2000 zijn wij aangesloten bij de VMO (Vereniging 

voor Montessorionderwijs).

De school heeft een bijzonder neutraal karakter, hetgeen be-

tekent dat het onderwijs open staat voor leerlingen van alle 

gezindten. Op dit moment heeft de school 409 leerlingen en 

naast de driehoofdige schoolleiding (directeur en 2 teamlei-

ders) 41 fulltime of parttime medewerkers (onderwijzend en 

onderwijsondersteunend).

Vanwege het pedagogisch/didactisch karakter richt de 

school zich op een grote regio. Leerlingen komen uit 

Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort, Hillegom, Hoofddorp, 

Beverwijk en vele andere gemeenten. Zowel met de fiets als 

met het openbaar vervoer is het MCA goed te bereiken.

Het MCA maakt deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. 

Het College van Bestuur van Dunamare is het ‘Bevoegd 

Gezag’ van de school. Dunamare is een decentrale organi-

satie, dat wil zeggen dat Dunamare de scholen veel vrijheid 

geeft om het onderwijs in te richten. Het centraal bureau 

van Dunamare ondersteunt de scholen op gebieden zoals 

personeel en organisatie, financiën, kwaliteitsbeleid, ICT en 

huisvesting.

Ouders en leerlingen hebben in het algemeen niet recht-

streeks met Dunamare te maken. Alleen bij klachten en in 

geval van bezwaar of beroep tegen beslissingen van de 

school is Dunamare van belang.

Dunamare heeft voor alle scholen algemene uitgangspunten 

geformuleerd. De kern kan worden samengevat in het begrip 

‘brede talentontwikkeling’. Deze uitgangspunten hebben 

onder meer betrekking op het eigen handelen van eenieder 

die bij de school betrokken is, alsmede op het handelen naar 

en behandelen van anderen.

De montessori-identiteit van de school sluit heel nauw bij 

deze uitgangspunten aan.

Dunamare heeft voor al haar scholen een privacyverklaring 

opgesteld (algemene verordening gegevensbescherming). 

Deze verklaring is via de MCA-website te downloaden.

Het Montessori College Aerdenhout is sinds 1977 gevestigd aan de 
Boekenroodeweg 5 in Aerdenhout.  

De school 
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Het Montessori College Aerdenhout is een kleinschalige 

en sfeervolle school. Iedere leerling zien wij als een unieke 

persoonlijkheid die in staat gesteld moet worden zelfstandig 

te leren en zich sociaal te ontwikkelen, waarbij wederzijds 

respect een grote rol speelt. Alle medewerkers begeleiden 

de leerlingen intensief op de weg naar zelfstandigheid. 

Wij willen de drang om te leren stimuleren. Het voortgezet 

montessorionderwijs sluit goed aan bij de manier van werken 

op de basisscholen.

Montessori: 
een moderne manier van onderwijs
In het basisonderwijs komt het montessorionderwijs veel 

voor maar in het voortgezet onderwijs is het aanbod beperkt. 

Op dit moment zien we dat steeds meer scholen in het voort-

gezet onderwijs elementen van de montessoripedagogiek 

invoeren. Dit kan niet los gezien worden van de maatschap-

pelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. In de maat-

schappij komt het individu steeds centraler te staan.

Vaardigheden om in de maatschappij te kunnen functioneren 

moeten aangeleerd worden. Het montessorionderwijs biedt 

de mogelijkheid om die vaardigheden aan te leren. In on-

derwijskundig opzicht zien we montessori-elementen in de 

basisvorming (een brede oriëntatie op de maatschappij), de 

2e fase havo/mavo (meer nadruk op het zelfstandig leren), 

het mbo (modulair onderwijs) en de leerwegen in het kader 

van het vmbo.

Karakteristieken van een school voor 
Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO)
•  Totale ontwikkeling: hoofd, hart en handen

•   Leren keuzes te maken: ontwikkelen van de eigen verant-

woordelijkheid/zelfstandigheid

•   Leren reflecteren: kijk terug en doe het daarna (nog) 

beter of anders

•  Leren als sociaal proces: samenwerken

•   Samenhang in leerstofaanbod: ontdek de verbanden 

tussen de verschillende vakken

•   Binnen en buiten de school leren: de school is een deel 

van de maatschappij.

Het MCA wil bij leerlingen een gevoel van eigen verantwoor-

delijkheid ontwikkelen en alle voorwaarden creëren om de 

opleiding van de Theoretische Leerweg binnen de daar-

voor geldende verblijfsduur met een diploma af te ronden 

of na het 2e leerjaar een succesvolle doorstroom naar een 

havo-opleiding op een andere school te realiseren.

Vaardigheden waar wij veel aandacht 
aan besteden:
•  Zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde

•  Zelfstandigheid en initiatief tonen

•  Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag

•  Vermogen tot zelfanalyse en zelfevaluatie

•  Creativiteit in het vinden van oplossingen

•  Originaliteit in persoonlijke uitingsvormen

•  Doortastend optreden

•  Discipline en doorzettingsvermogen

Leren leren en leren presteren in een vertrouwde en veilige omgeving 

Doelstellingen van de school 
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•  Respect voor regels, normen en waarden

•  Sociaal en soepel functioneren in groepen.

Creatieve werksfeer:
waar talent tot bloei kan komen

Om talenten tot ontwikkeling te laten komen is mede een 

creatieve werksfeer nodig. Het verrijkt de leerling en verruimt 

diens blikveld. Het deelnemen aan en leren genieten van 

kunst en cultuur vinden wij belangrijk en waardevol. Het 

stimuleren van de persoonlijke interesses van de leerlingen 

krijgt in de vaklessen veel aandacht. Daarnaast zijn er keuze-

vakken, workshops, open podia, projecten en voorstellingen 

die nog meer de ruimte tot ontwikkeling geven.

Kunstvakken
Wij bieden veel verschillende kunstvakken aan. In de onder-

bouw volgt iedere leerling de vakken dans, drama, muziek 

en tekenen. In het derde leerjaar krijgt de leerling de keuze 

uit tekenen, drama of dans en volgt iedere leerling Kunst-

vakken inclusief Culturele Kunstzinnige Vorming. KCKV richt 

zich op alle kunstvormen en laat de leerling actief hieraan 

deelnemen. Iedere leerling maakt een persoonlijk kunst-

dossier, dat aan het einde van het jaar afgesloten wordt als 

examenonderdeel. Voor de vakken tekenen, drama en dans 

kan eindexamen worden gedaan.

Projecten
Onze school organiseert veel culturele activiteiten en jaarlijks 

komen theater, dans, muziek, literatuur en beeldende kunst 

aan bod. Zo organiseren wij op verschillende momenten in 

het jaar een open podium. Iedereen kan iets inbrengen, van 

gedichten tot column, van dans tot muziek, er is plek voor 

iedereen. Ieder jaar worden uitgebreidere kunst- & cultuur-

projecten georganiseerd, verspreid over meerdere dagen 

en organiseren eindexamenkandidaten een examententoon-

stelling in school. Wij vinden het belangrijk dat de leerling 

niet alleen voor zichzelf werkt, maar ook kennisneemt van 

medeleerlingen en de wereld om zich heen. Tijdens het 

schooljaar worden diverse theaterproducties door leerlingen 

gemaakt en nemen wij deel aan het HIT (Haarlems Inter-    

scholair Tournooi). Het Montessori College doet sinds jaar en 

dag mee aan de onderdelen dans, cabaret, beeldende kunst 

en muziek en de afgelopen jaren wisten onze leerlingen veel 

prijzen te bemachtigen.

Ook organiseert de school een beroepenoriëntatietraject. 

Door middel van stages, voorlichting en opdrachten krijgen 

leerlingen kennis van vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.
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Werkwijze: modulair

In het leersysteem van het MCA staat zelfstandig werken en 

zelf verantwoordelijkheid nemen centraal. Dit wordt bereikt 

doordat de leerstof modulair wordt aangeboden. 

Het systeem werkt als volgt:

•  een schooljaar bestaat uit +/- 40 schoolweken

•   deze 40 weken zijn verdeeld in 4 periodes = een module

•   voor elk vak van een leerjaar wordt in de studiewijzer 

voor elke week van een module de te verwerken leerstof 

beschreven

•   wanneer de leerling een deel van de stof beheerst, kan 

hij/zij dit door de docent laten controleren en een afteke-

ning krijgen

•   bij de meeste vakken wordt de module afgesloten met 

een test of toets waarbij de leerling moet aantonen alle 

stof van de module voldoende te beheersen

•   heeft de leerling alle 4 de modules van een vak afgerond, 

dan zijn de werkzaamheden voor het betreffende vak 

klaar.

Zo ontstaat er een continu leerproces.

Van de resultaten en vorderingen wordt u als ouders aan het 

einde van elke periode door middel van een verslag op de 

hoogte gesteld.

.

De onderbouw
Het eerste en tweede leerjaar worden als een doorlopende 

eenheid beschouwd. Dit wil zeggen dat leerlingen aan het 

einde van het eerste jaar niet blijven zitten. Wij plaatsen leer-

lingen met een mavo (vmbo-t)- of gecombineerd m/h-advies. 

Daarnaast wordt bij de aanname ook gekeken of de leerling 

in staat is onze werkwijze te volgen. Toch kan het voorkomen 

dat wij na het eerste leerjaar het advies moeten geven om de 

schoolloopbaan in een andere (beroepsgerichte) leerweg 

voort te zetten.

Aan het einde van het tweede leerjaar moeten alle vakken 

afgerond zijn om tot de bovenbouw toegelaten te kunnen 

worden. In april zal voor uw kind en de school duidelijk moe-

ten zijn welk vervolgtraject gewenst is. 

De mogelijkheden zijn:
•   vervolg in het derde leerjaar van de theoretische leerweg

•  vervolg in het derde leerjaar havo elders

•   een dringend, in enkele gevallen dwingend, advies de 

schoolloopbaan op een andere school voort te zetten.

De bovenbouw 
Het derde en vierde leerjaar bereiden voor op het Centraal 

Eindexamen en het behalen van het diploma vmbo-tl (mavo). 

Elke module/ periode wordt met een schoolexamen (SE) 

afgesloten. De resultaten van deze SE’s bepalen de bevorde-

ring van leerjaar 3 naar 4 en in het vierde leerjaar de examen-

uitslag. Het gemiddeld SE-cijfer uit leerjaar 3 wordt meege-

nomen naar leerjaar 4 (zie PTA). In het kader van het vmbo 

spreken we alleen over de Theoretische Leerweg. Binnen 

deze leerweg worden vier profielen onderscheiden (tech-

niek, economie, zorg en welzijn, en landbouw). Elk profiel 

heeft bij het samenstellen van het examenvakkenpakket een 
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tweetal profielverplichte vakken. In alle pakketten komen ook 

Nederlands en Engels voor. Om te voorkomen dat een leer-

ling aan het einde van het tweede leerjaar al een profielkeuze 

moet maken, worden alle profielverplichte vakken in het 

derde leerjaar gevolgd. Op onze school is het mogelijk de 

vakken dans en drama als eindexamenvak te kiezen. Hiermee 

zijn wij uniek in de regio. Tevens wordt zoals op meerdere 

scholen het vak tekenen als examenvak aangeboden. 

De lessen: gevarieerd
De lessen van de leervakken zijn meestal als volgt ingedeeld: 

na een groepsgesprek met de daarbij behorende instructie 

gaan de leerlingen zelf aan het werk, waarbij zij leren het 

behandelde toe te passen. Hierbij worden ook de vaardig-

heden ontwikkeld. Het zelf werken kan individueel zijn of in 

groepjes. De docent geeft tijdens de les de leerlingen indivi-

dueel aandacht en controleert of opdrachten kunnen worden 

afgetekend. De individuele aandacht is mogelijk omdat wij in 

principe werken met een groepsgrootte van 27 leerlingen. 

ICT 
Wij werken met een eigen notebook, BYOD (Bring Your Own 

Device). Daarmee kan overal op school gewerkt worden via 

een draadloos netwerk. De reden dat we de leerlingen met 

een eigen notebook willen laten werken is dat steeds meer 

lesstof wordt aangeboden via een ELO (Elektronische Leer- 

Omgeving). Zo’n ELO is een programma waarin lesmateriaal 

wordt geplaatst dat via internet te raadplegen is en waarin 

leerlingen en docenten verschillende lesgebonden activitei-

ten kunnen uitvoeren. Door alle leerlingen met een eigen no-

tebook te laten werken, willen we ons onderwijs didactisch 

nog sterker maken. Bovendien bereiden we de leerlingen 

hiermee beter voor op het vervolgonderwijs. In het mbo, 

het hbo en het universitaire onderwijs is werken met ELO’s 

namelijk al heel vanzelfsprekend. 

Waarom werken we met notebooks?
Door technologische vernieuwingen is de leerstijl van leerlin-

gen aan het veranderen. Door met een notebook te werken 

denken we bij deze veranderende leerstijl aan te sluiten. 

Het werken met de gangbare schoolboeken wordt sterk 

verrijkt door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal. Uit 

onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal 

en diversiteit in werkvormen de leerlingen meer motiveert en 

het leerrendement verhoogt. Een eerder verschenen rapport 

van Kennisnet (ICT op school) geeft aan dat het gebruik van 

notebooks een kwaliteitsimpuls kan geven aan het Neder-

landse onderwijs. Een volgende reden om met notebooks 

te werken is dat het daarmee beter mogelijk is om aan te 

sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling. Er kan 

maatwerk geleverd worden door naast een basisleerroute 

ook hulpopgaven en verdiepende lesstof aan te bieden. Een 

laatste belangrijke reden om meer gebruik te maken van een 

Elektronische Leeromgeving is dat we de leerlingen goed 

willen voorbereiden op het vervolgonderwijs. 

Via een externe partij wordt een aanbod voor aanschaf van 

een notebook gedaan. Deze voldoet aan de instellingseisen 

en de benodigde software is al geïnstalleerd. Uiteraard kan 

gekozen worden voor een eigen device. Dat moet dan wel 

aan de instellingseisen voldoen. 
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Keuzewerktijd: nu kies je zelf
Tijdens de keuzewerktijd (KWT) kan er aan de individuele 

behoefte van de leerling recht gedaan worden. De leerling 

plant de keuzewerktijd, vier dagen één lesuur (van 12.00 - 

12.45 uur) per dag één week vooruit. Het aanbod bestaat uit 

ondersteunende vaklessen, stiltewerktijd en creatieve activi-

teiten. Tevens is er tijd voor groepswerk, thema-onderwijs of 

zelfstandig werken m.b.v. een laptop (taal-/rekenprogram-

ma’s zijn beschikbaar). Indien de tijd tijdens de groepslessen 

en de keuzewerktijd onvoldoende is, moet er uiteraard thuis 

worden doorgewerkt. De hoeveelheid huiswerk kan de 

leerling voor het grootste deel zelf bepalen.

Het vakkenaanbod
Het aanbod van vakken en lesuren wordt bepaald door de 

eisen gesteld vanuit de basisvorming, het examenprogram-

ma en de eisen van de vervolgopleiding mbo/havo.

Het eerste jaar: een start
De leerlingen volgen de onderstaande vakken:

Nederlands  biologie

Duits   nask

Frans   muziek

Engels   tekenen

geschiedenis  dans en drama

aardrijkskunde  lichamelijke opvoeding

wiskunde  rekenen

   mediawijsheid

Daarnaast is er een mentor/begeleidingsuur en een bespre-

kingsuur (geldt voor alle leerjaren).

Door onze remedial teacher wordt naar alle leerlingen geke-

ken voor wat betreft taalniveau (leesvaardigheid, dictee en 

begrijpend lezen). Op grond van de testresultaten (Diataal) 

kan in overleg met de docent Nederlands besloten worden 

dat er een extra ondersteuning voor het vak Nederlands 

moet komen. Ook ouders spelen bij het ondersteunen een 

belangrijke rol. Leerlingen die op basis van een m/h advies 

zijn geplaatst in de havo-kansklas, volgen de vaklessen op 

dit niveau. Ook toetsen en beoordelingen zijn aangepast. 

Omdat het in leerjaar 1 en 2 niet mogelijk is te doubleren, kan 

het voorkomen dat wij na het 1e leerjaar moeten adviseren 

een leerling het 2 mavo (vmbo-t) traject te laten vervolgen. 

Hiervan zal sprake zijn indien de leerling op het eindver-

slag zowel voor werkhouding/werktempo als niveau niet 

voldoende G’s behaalt (meer dan 80%). Zowel in leerjaar 

1 als in leerjaar 2 gaan wij ervan uit dat de door de school 

uitgebrachte adviezen in het kader van het vervolg van de 

schoolopleiding worden nagevolgd. 

Het tweede jaar: capaciteiten getoetst
In dit jaar komt het vak economie erbij.

Bevorderingscriteria leerjaren 1 en 2
1)  Alle vakken in de studiewijzer moeten volledig zijn 

 afgerond

2)   Bij het niveau van deze vakken mag max. voorkomen: 

 – 3 x een M of

 – 2 x een O of

 – 1 x een O en 1 x een M

In leerjaar 1 en 2 is het niet mogelijk te doubleren.
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Overgang van 1 havo-kans naar 2 havo-kans
Overgangsnormen:
•  Kernvakken (Ne, En, wi): min. 2 x V

•  Maximaal: 1 x O en 1 x M

In principe heeft iedere leerling die plaatsneemt in de 

havo-kansklas twee jaar lang de tijd om aan te tonen dat hij/

zij de havo-kansklas aan kan. Als tijdens de overgang van 

leerjaar 1 naar leerjaar 2 blijkt dat de overgangsnormen voor 

de Havo-kans niet gehaald worden, zal de leerling bevor-

derd worden naar 2 vmbo-tl.

Ook onvoldoende (havo-)werkhouding en -tempo kunnen 

een aanleiding zijn een leerling naar 2 vmbo-tl te bevorde-

ren. Ouders en leerling worden hierover door de mentor 

geïnformeerd. De cijfers worden dan omgerekend.

Overgangsnorm van 2 havo-kans naar door-
stroomadvies voor 3 havo
Overgangsnormen:
•  Kernvakken (Ne, En, wi): 2 x G en 1 x V

•  Overige vakken: 8 x G

•   Voor alle vakken moet het volledige havo-programma zijn 

afgerond;

•   Werkhouding, tempo en algemene indruk wijzen Havo 

uit.

Alleen als een leerling voldoet aan deze overgangsnormen 

zal een doorstroomadvies voor 3 havo worden afgegeven. 

Wij kunnen alleen adviseren, de VO-school van keuze beslist 

over aanname en plaatsing. 

Het derde jaar: een jaar van keuzes
Voor het begin van dit leerjaar is er een keuze uit de volgen-

de vakken gemaakt:

Frans of Duits

Drama of dans of tekenen

Opmerking:

•   een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) is 

verplicht

•  leerlingen kunnen drama, dans of tekenen als potentieel 

examenvak gaan volgen

•   alle leerlingen volgen het verplichte vak KCKV

Alle profielverplichte vakken worden nog gevolgd zodat in 

de tweede helft van het schooljaar het examenpakket kan 

worden samengesteld. Het pakket bestaat uit Nederlands, 

Engels, twee profielverplichte vakken en twee vrije keuzevak-

ken.

De profielverplichte vakken zijn voor het profiel:

Techniek

wiskunde en natuur-/scheikunde 1 

(hoofdaccent natuurkunde)

Zorg en Welzijn

biologie en keuze uit wiskunde of geschiedenis 

of aardrijkskunde

Economie

economie en keuze uit wiskunde,

Frans of Duits

Landbouw

wiskunde of een keuze uit

natuur-/scheikunde 1 en biologie
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Tijdens het jaar worden resultaten behaald die bevordering 

naar het 4e leerjaar bepalen. Het gemiddelde eindcijfer 

van de SchoolExamens wordt meegenomen naar leerjaar 

4 (SE-0). Dit wordt in het PTA (Programma van Toetsing en 

Afsluiting) beschreven. 

Bevorderingscriteria van leerjaar 3 naar 
leerjaar 4
•   de in de studiewijzer opgenomen aftekeningen moeten 

zijn behaald

•   aan alle handelings- en praktische opdrachten moet zijn 

voldaan (met een voldoende afgerond)

•   de niet gekozen examenvakken moeten met minimaal 

gemiddeld een 5.0 zijn afgesloten

•   met de resultaten van de gekozen vakken en het ge-

middelde van de niet gekozen vakken moet de leerling 

voldoen aan de slaag/zakregeling, met dien verstande 

dat in het examenpakket maximaal 1 x het cijfer 5.0 mag 

voorkomen

Het vierde jaar: het jaar van de waarheid
Tot het examenjaar worden die leerlingen toegelaten die aan 

de bevorderingseisen voldoen. Het besluit over de toelating 

wordt door de docentenvergadering genomen. Er wordt dit 

jaar aan de gekozen examenvakken gewerkt. Voor de the-

oretische leerweg gelden maatschappijleer en lichamelijke 

opvoeding ook als examenvakken. Elke leerling maakt zijn/

haar profielwerkstuk. 

Verder worden leerlingen zoveel mogelijk in de gelegenheid 

gesteld om aan expressievakken te werken. De keuzewerk-

tijd is hiervoor een unieke mogelijkheid.

Slaag/zak regeling examen
Examenleerlingen krijgen te maken met de aangescherpte 

exameneisen. Geslaagd is een leerling indien:

•   Hij/zij gemiddeld over alle vakken van het Centraal Exa-

men een 5,5 of hoger heeft behaald.

Vervolgens:

•   Hij/zij alle vakken als eindcijfer voldoende heeft of één 

keer het eindcijfer 5 heeft;

•   Hij/zij twee eindcijfers vijf of één eindcijfer vier heeft met 

minimaal één eindcijfer 7.

Dit schooljaar wordt door de examenleerlingen een examen 

gedaan voor het vak Rekenen. Leerlingen krijgen van het be-

haalde resultaat een apart certificaat. Deze Rekentoets wordt 

niet in de uitslagbepaling meegenomen.

Ouders:
Door het geven van rekenlessen zorgen wij ervoor dat de 

leerlingen rekenvaardiger worden. Voor het op peil houden 

van de rekenvaardigheden spelen ouders een belangrijke 

rol, de samenwerking tussen ouders en school is essentieel. 
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De schooldag in het voortgezet onderwijs ziet er heel anders uit dan op de basisschool. 

Wij werken met vaste lesuren, rooster, keuzewerktijd en huiswerk.  

De dagelijkse schoolpraktijk 

LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERJAAR 3 1) LEERJAAR 4 1)

VAKKEN V K V K

Nederlands 3 3 3 3

Frans 2 2 3 4

Duits 1 2 3 4

Engels 3 3 3 3

Geschiedenis 2 2 2 3

Aardrijkskunde 2 2 2 4

Economie 2 3 3

Maatschappijleer 2

Wiskunde 3 3 3 3

Biologie 2 2 3 3

Nask 2 2

Natuurkunde 2 2 2 4

Scheikunde 2 3

KCKV 1

Tekenen 2 2 3 4

Muziek 1 1

Dans 1 2) 1 2) 3 3

Drama 1 2) 1 2) 3 3

Lichamelijke 
opvoeding 

3 2 2 2

Begeleiding 1 1 1

Bespreking 1 1 1 1

KWT 4 4 4 4

Mediawijsheid 1 1

Totaal 36 38 32 max 6 15 min 15

1) V = VERPLICHT, K = KEUZE

2) Elke onderbouwgroep krijgt 2 periodes een blokuur dans en 2 periodes een blokuur drama.
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Op het MCA werken we met een 45 minutenrooster. Hier-

door is het mogelijk meer creatieve vakken aan te bieden en 

de keuzewerktijd te realiseren. 

De lestijden zijn als volgt:
1e lesuur 08.45 - 09.30 uur

2e lesuur  09.30 - 10.15 uur

3e lesuur  10.15 - 11.00 uur

Pauze  11.00 - 11.15 uur

4e lesuur 11.15 - 12.00 uur

Keuzewerktijd  12.00 - 12.45 uur

Pauze  12.45 - 13.15 uur

6e lesuur  13.15 - 14.00 uur

7e lesuur  14.00 - 14.45 uur

8e lesuur  14.45 - 15.30 uur

9e lesuur  15.30 - 16.15 uur

De gehanteerde aanvangstijd stelt alle leerlingen, ook die 

uit de omringende gemeenten, in de gelegenheid op tijd 

aanwezig te zijn. Op dinsdagmiddag is er een vaste ver-

gadermiddag. Alle leerlingen worden in de gelegenheid 

gesteld, ook al zijn zij eerder uit, om tot 16.00 uur op school 

te werken. In bepaalde gevallen kan dit verplicht gesteld 

worden. 

Wij stellen een goed en aansluitend rooster voor de leerlin-

gen als de hoogste prioriteit. Bij het maken van het rooster 

wordt een evenwichtige verdeling van de vakken over de 

schooldagen nagestreefd. Leerlingen hebben in principe 

geen tussenuren, omdat zij altijd in de gelegenheid gesteld 

worden om zelfstandig te werken.

Lesuitval en opvang
Wij streven ernaar het uitvallen van lessen zoveel mogelijk 

te voorkomen en de effecten voor ouders en leerlingen te 

beperken. In de onderbouw worden de lessen in geval van 

ziekte van een medewerker zoveel mogelijk overgenomen 

door collega’s. In sommige gevallen wordt het rooster zo 

aangepast dat de leerlingen eerder naar huis kunnen. Hier-

mee voorkomen we tussenuren. Wanneer het op tijd bekend 

is, kan het ook voorkomen dat de leerling de volgende dag 

later begint. Alle wijzigingen worden via magister op het 

infoscherm in de centrale hal aangegeven. Van leerlingen uit 

de bovenbouw mag verwacht worden dat zij een discipline 

van zelfstandig werken ontwikkeld hebben en de tijd nuttig 

besteden. Ziet het ernaar uit dat een collega voor langere 

tijd afwezig zal zijn, dan proberen wij zo snel mogelijk voor 

vervanging of een andere werkbare oplossing te zorgen.

Lesverzuim, te laat komen en extra verlof
De school hanteert duidelijke regels inzake te laat komen 

en lesverzuim. Hierbij spelen ouders een belangrijke rol. 

Bij ziekte of een andere reden van verzuim stellen zij de 

school zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft de school geen 

bericht ontvangen, dan wordt het verzuim als ongeoorloofd 

beschouwd. De leerling zal de gemiste schooltijd in moeten 

halen. Bij te laat komen geldt de regel dat de leerling de vol-

gende dag om 08.00 uur aanwezig moet zijn. Het verlenen 

van extra verlof (vrij buiten de vakanties om) is onderwijskun-

dig niet wenselijk. De onderwijsinspectie stelt aan het ver-

lenen van extra verlof strikte regels. Voor het aanvragen van 

extra verlof moet u een formulier invullen. Hierop staan ook 

de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Van extra 

verlof zonder toestemming moet melding bij de onderwijs- 

inspectie worden gedaan.
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Sport/Cultuur Talent Verlof
In specifieke gevallen kan er (uitzonderlijk) verlof verleend 

worden om deel te kunnen nemen aan activiteiten als film-

opnames, theateroptredens, deelname aan TV-opnames en 

(top) sportwedstrijden.

Naast een schriftelijke bevestiging van de betreffende orga-

nisatie verwachten wij ook dat:

1.  De leerling beschikt over een positieve werkhouding, 

beginnend vakbesef en bewezen affiniteit met het vak 

(danser/acteur/zanger/muzikant/ tekenaar/uitvoerend 

kunstenaar/sporter/etc. (m/v)) te beoordelen door de 

desbetreffende vakdocent.

2.   Het gemiste werk moet worden ingehaald/ gecompen-

seerd/ afgetekend zoals afgesproken in overleg tussen 

leerling, vakdocent, ouders en directie.

3.   Voor afwezigheid tijdens examen-gerelateerde opdrach-

ten/examens dient vooraf door de ouders bij de directie 

toestemming te worden gevraagd.

4.   De Leerplichtwet is bepalend voor het aantal momenten 

van absentie per jaar.

5.   Voor alle verzoeken die niet binnen deze genoemde 

voorwaarden vallen, geldt dat het verzoek ter beoorde-

ling zal worden voorgelegd aan de schoolleiding en zij 

hierover een besluit neemt.

Huiswerk / Leren leren
Tijdens de mentor-/begeleidingsuren leren de leerlingen 

hoe ze hun werk moeten plannen, leren en maken. Elke 

vakdocent geeft aan wat er op een bepaald moment af moet 

zijn. Het is belangrijk dat ouders interesse tonen voor het ma-

ken van huiswerk. Daardoor kunt u uw zoon/dochter stimu-

leren en zicht houden op de vorderingen. In de studiewijzer 

kunt u zien hoe ver uw zoon/dochter gevorderd is en of er, 

misschien tijdelijk, meer huiswerk gemaakt of geleerd moet 

worden. Tijdens keuzewerktijduren (KWT) kunnen leerlingen 

ook werken aan hun huiswerk. 

Buitenles (schoolse) activiteiten
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de crea-

tieve vakken. In de onderbouw staan veel vakken verplicht 

op het lesrooster. In de bovenbouw kunnen leerlingen deze 

vakken in de keuzewerktijd nog meer vormgeven. Ieder jaar 

zijn er diverse momenten waarop leerlingen hun creatieve en 

artistieke inspanningen aan het publiek kunnen presenteren. 

Ook de deelname aan het Haarlems Interscholair Toernooi 

(HIT) speelt een grote rol in het artistieke leven van menig 

scholier. Werkweken, excursies en veldwerk behoren ook tot 

het vaste onderdeel van het schoolprogramma. Een studie-

reis naar Engeland en andere één of meerdaagse activiteiten 

worden, bij voldoende belangstelling, georganiseerd.
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Leerlingbegeleiding
Introductie van nieuwe leerlingen

De open dagen van januari/februari zijn voor de meeste 

kinderen de eerste kennismaking met onze school. Op die 

momenten komt u de school binnen en doet u de eerste 

indrukken op. Een leuk en overzichtelijk gebouw waar de 

meeste lokalen rond een centrale ruimte gesitueerd zijn. 

Links een gang die naar de eigen gymzaal leidt en in de ‘kel-

der’ de lokalen voor muziek en dans/drama. Medewerkers 

zijn dan aanwezig om vragen te beantwoorden en toelich-

tingen te geven. Als u wilt, krijgt u een rondleiding door de 

school verzorgd door leerlingen die al enige ervaring met 

de school hebben. Ook zij kunnen op vragen antwoorden 

geven. Er wordt geïnformeerd over het montessorionderwijs, 

de mavo (theoretische leerweg)-opleiding, de havo-kansklas, 

de aanmeldingsvoorwaarden en de aanmeldingsmomenten 

(zie ook achterin deze gids).

Op het MCA kunnen leerlingen met een mavo- (theoreti-

sche leerweg) of mavo/havo-advies worden aangemeld en 

ingeschreven. Een toelatingscommissie bekijkt elk verzoek 

tot inschrijving en de uitspraak/beslissing hiervan is bindend. 

Gekeken wordt naar montessorimotivatie, het schooladvies, 

de testgegevens en werkhouding. Ook kan de aanname 

beperkt worden door het aantal beschikbare plaatsen. Bij het 

bericht dat de leerling tot de school is toegelaten is tevens de 

uitnodiging om voor de zomervakantie een introductiemid-

dag bij te wonen. Dan kan er nader kennis gemaakt worden 

met de mentor, de nieuwe klasgenoten en de nieuwe school. 

Met de ouders wordt een aantal zaken die van belang zijn 

bij de start van de nieuwe cursus, besproken. Na een lange 

vakantie is het dan zover, voor het eerst naar de middelbare 

school. De mentor licht de leerlingen zo volledig mogelijk in 

over:

•  het rooster

•  het omgaan met de keuzewerktijd

•  de werking van het aftekenboekje

•  het omgaan met de vier perioden in het schooljaar

•  wat gebeurt er in het mentor-/begeleidingsuur

•   het kennismakingskamp (twee dagen in de tweede of 

derde schoolweek)

•   alle overige zaken die nodig zijn om goed te kunnen 

functioneren.

De volgende dag beginnen de lessen volgens rooster. Over 

het algemeen voelen de leerlingen zich al snel thuis op onze 

school en raken zij snel vertrouwd met de regels en afspra-

ken.

Peer Support
Een aantal leerlingen is officieel getraind en gecertificeerd 

om medeleerlingen te helpen. Ook kunnen zij worden inge-

zet bij allerlei schoolactiviteiten.

De Peer Leaders helpen op sociaal-emotioneel gebied. Zij 

zijn gekoppeld aan een brugklas en helpen de nieuwe leer-

lingen zich hier snel thuis te voelen. De Peer Tutors helpen 

op cognitief gebied. Zij worden gekoppeld aan individuele 

leerlingen en helpen hen (veelal tijdens KWT) bij het plannen 

en aanpakken van het schoolwerk, helpen met leren leren of 

geven extra uitleg voor een specifiek vak. 
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Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding 
Bij de leerlingbegeleiding zijn zowel interne als 
externe medewerkers betrokken.

Intern:
De mentor 
speelt een centrale rol in het begeleidingssysteem.

Hij/zij verzorgt:

•  het mentor-/begeleidingsuur en het besprekingsuur

•   gesprekken met leerlingen over vorderingen, sociaal 

gedrag en welbevinden

•  het bijhouden van de vorderingen

•   gesprekken met ouders/verzorgers op ouderavonden en 

andere momenten naar aanleiding van de vorderingen, 

instelling of problemen

•  de rapportage

•  indien noodzakelijk, contacten met externe instanties

•  speciale activiteiten met de klas of voor een leerjaar.

De teamleider 
is onder meer belast met:

•   een goede organisatie van de onderbouw/ bovenbouw

•   de advisering omtrent het inschrijven en toelaten van 

leerlingen

•   het onderhouden van externe contacten (basisscholen, 

onderwijsbegeleidingsdienst, vervolgopleidingen)

•   organisatie, verwerking en bespreking van de afgeno-

men testen

•   advisering (samen met de mentor en eventueel 

 decaan) in het kader van het verplicht advies 

 basisvorming

•   verdere ontwikkeling van het pedagogische en 

 didactische klimaat.

De decaan 
zorgt voor/verzorgt:

•   het geven van voorlichting aan leerlingen en ouders 

 inzake de mogelijkheden en ontwikkelingen in het 

 vervolgonderwijs

•   het beschikbaar stellen van relevant voorlichtings-

 materiaal

•   de begeleiding van pakketkeuze en de keuze van de 

vervolgopleiding

•   het zelf testen van leerlingen of dit laten uitvoeren door 

een externe instantie

Zorg
Elke leerling die via de vastgestelde aanmeldingsprocedure 

van de school onvoorwaardelijk wordt toegelaten, moet in 

staat worden geacht zijn of haar opleiding ongehinderd te 

voltooien. Wanneer het succesvol doorlopen van dit traject 

in gevaar komt, kan er binnen de school (extra) zorg worden 

geboden. Wij spreken in dit geval van basiszorg. Binnen de 

zogenaamde basiszorg spannen wij ons in om daar waar 

mogelijk en haalbaar, leerlingen die speciale zorg behoeven 

op te vangen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

leertechnische en medische handicaps én sociaal-emotio- 

nele problematiek. Onder de leertechnische handicaps 

verstaan wij de leerproblemen die kunnen ontstaan als 

gevolg van o.a. dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, dyspraxie en/

of faalangst. De medische problemen betreffen bv. leerlingen 

met suikerziekte etc. Bij de sociaal-emotionele problemen 

kan indien gewenst en nodig ook de vertrouwenspersoon 

een rol spelen.

Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen 

regulier onderwijs kunnen volgen. Er wordt daarbij door het 
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samenwerkingsverband gestreefd naar een dekkend onder-

wijsondersteuningsaanbod in de regio.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is op de hoogte van wie de zorgleerlin-

gen zijn en door wie er hulp geboden wordt. Hij/zij overziet 

het totale aanbod en coördineert in de uitvoering; m.a.w. is 

op de hoogte van alle zorgleerlingen, analyseert en bewaakt 

de zorg.

De zorgcoördinator is de voorzitter van het multidisciplinair 

overleg en zorgt ervoor dat het Zorg Advies Team optimaal 

functioneert. Hij/ zij neemt ook deel aan regionale multidis-

ciplinaire overleggen en vertegenwoordigt het Montessori 

College Aerdenhout naar buiten in het samenwerkings-

verband. Hij/zij is adviseur van de schoolleiding, coacht 

collega’s waar het de uitvoeringstaken betreft en regelt in 

samenwerking met de mentor en de ouders aanvragen voor 

individuele begeleidingsarrangementen bij het samenwer-

kingsverband.

Vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvor-

men werkt vanuit de Klachtenregeling van de Dunamare 

Onderwijsgroep. Hierbij staat vertrouwelijkheid voorop.

De interne vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders 

en personeelsleden en kan hulp bieden bij ongewenste 

omgangsvormen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan discri-

minatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld of 

machtsongelijkheid. 

In geval van een ongewenste omgangsvorm is het uitgangs-

punt om te proberen er in onderling overleg uit te komen. 

Soms lukt dat niet en blijft de klacht bestaan. Leerlingen en 

ouders kunnen dan – in volgorde – de mentor, de teamleider 

of de directeur inschakelen.

Wanneer de mensen er samen niet uitkomen of als er andere 

redenen zijn om hulp in te roepen, kan er contact worden op-

genomen met de interne vertrouwenspersoon ongewenste 

omgangsvormen op het Montessori College Aerdenhout.

De vertrouwenspersoon zal de betreffende klager of beklaag-

de ondersteunen bij het oplossen van de lopende klacht. Een 

interne vertrouwenspersoon geeft advies en informatie over 

hoe de klacht verder behandeld en opgepakt kan worden en 

heeft geen bemiddelende rol.

De contactgegevens van onze interne vertrouwenspersoon: 

Dhr. F. Raps (f.raps@montessori-aerdenhout.nl)

Trajectbegeleider
De Trajectbegeleider wordt gekoppeld aan en is het 

aanspreekpunt voor een leerling met een in een MDO 

besproken ondersteuningsvraag. Hij/zij voert regelmatig 

gesprekken met de leerling, geeft waar nodig praktische 

hulp en geeft uitleg aan docenten over een passende wijze 

van omgaan met de leerling. De trajectbegeleider schrijft 

het begeleidingsplan. Hij/zij heeft geregeld overleg met de 

mentor over de juiste zorgverlening aan de leerling. Hij/zij 

heeft ook regelmatig overleg met de zorgcoördinator.

Medewerker faalangstreductietraining kan helpen bij:

•  het detecteren van faalangst

•  het werken aan faalangstreductie

•   het beheersbaar maken van het probleem bij leerling, 

ouders en docenten.
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Medewerker Remedial Teaching kan:

•   voorzien in de ondersteuningsbehoefte van een leerling 

op taalgebied wanneer uit testen zou blijken dat deze 

hulp noodzakelijk is

Extern:
Samenwerkingsverband VO Zuid-
Kennemerland
Deze dienst wordt door ons betrokken bij:

•  Onderbouw verzorging vanuit school

  Op verzoek van de school en/of ouders kan de OBG 

een psychologisch of orthopedisch vervolgonderzoek 

verrichten.

Brijder Stichting
De Brijderstichting komt regelmatig op school. Dit in het 

kader van de voorlichting en preventie. Dit jaar ook d.m.v. 

een webinar.

Themadagen
In elk leerjaar gaan we dieper in op sociaal-emotionele vaar-

digheden in samenwerkung met Kikid.

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg 
GGD Kennemerland
Onze school werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg 

(CJG) GGD Kennemerland.

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Kennemerland biedt 

zorg voor alle jeugdigen tot 19 jaar. Doel is een gezonde 

groei, ontwikkeling en leefstijl te bevorderen. De JGZ doet 

individueel onderzoek, geeft voorlichting, advies en kortdu-

rende begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en/of ouders.

Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn o.a.: 

opvoeding, gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten, 

groei, horen, zien, gezondheid. In het 2e + 4e leerjaar vullen 

leerlingen een vragenlijst in. Het doel is erachter te komen of 

extra aandacht nodig is. Op basis van deze vragenlijst voert 

de jeugdarts of jeugdverpleegkundige een kort gesprek. 

Zodra uw kind in de 2e klas zit, ontvangt u hierover uitgebrei-

dere informatie. Met regelmaat wordt regionaal het Emovo 

(gezondheidsmonitor jeugd) onderzoek gedaan, waar onze 

2e en 4e jaars aan meedoen. Tenslotte kunnen wij, in het 

kader van het samenwerkingsverband VO-VSO Zuid Kenne-

merland, een beroep doen op de expertise van Voortgezet 

Speciaal Onderwijs (VSO).

Gezonde voeding
Voor scholieren is het belangrijk dat ze tussen de middag 

rustig hun lunch kunnen eten. Gezonde voeding en ont-

spanning zijn de basis voor de energie die ze nodig heb-

ben om de lessen te vervolgen. Wij vinden het belangrijk 

gezonde producten aan te bieden. Op school zijn gezonde 

tussendoortjes verkrijgbaar en in de schoolkantine worden 

gezonde producten aangeboden. Dit is ook de reden waar-

om energiedrankjes zoals b.v. Dextro/Redbull niet op school 

zijn toegestaan. In 2015 heeft het MCA voor het eerst het 

predicaat ‘Gezonde Schoolkantine’ gekregen, als onderdeel 

van het certificaat ‘Gezonde School’.

De dagelijkse praktijk
Persoonlijke aandacht: Begeleiding van het leer- en ontwik-

kelingsproces. Het meest kenmerkende van het MCA is na-

tuurlijk de sterk op het individu gerichte werkwijze waardoor 

elke leerling is verzekerd van persoonlijke aandacht en be-

geleiding. De mentor begeleidt het leerproces. De leerling 

werkt in hoge mate zelfstandig, in eigen tempo en deelt, in 
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samenspraak met de mentor, het werk in. De leerling heeft 

invloed op de tijdsplanning en de volgorde waarin bepaalde 

taken/ opdrachten worden gemaakt. Zo ontstaat een eigen 

leerroute die bij de leerling past. Wij gaan er niet vanuit dat 

alle leerlingen van nature in staat zijn zelfstandig te werken. 

In het begin is de begeleiding dan ook strak georganiseerd. 

Hoe hoger het leerjaar des te meer verantwoordelijkheid er 

bij de leerling komt te liggen maar begeleiding en controle 

vinden ook dan nog steeds plaats. Wij hopen te bereiken 

dat de leerling zich bewust is van het feit dat er werk gedaan 

moet worden omdat het gedaan moet worden en niet uit 

angst voor een straf of sanctie.

De studiewijzer, begeleiding en verslagge-
ving: wij volgen ze goed
Wekelijks vullen de leerlingen bij hun mentor de weekcontro-

lekaarten in en maken een weekplanning. Op de weekkaar-

ten wordt aangegeven hoeveel opdrachten per vak per week 

zijn afgetekend. De mentor bespreekt met de leerling of het 

werk voldoende voortgang vindt. De vakdocent, verant-

woordelijk voor het onderwijsproces in het desbetreffende 

vak, bewaakt het tempo en geeft aan waar extra begeleiding 

van de mentor of anderen nodig is. Ook u als ouder kunt aan 

de hand van de aftekenkaarten in de studiewijzer telkens zien 

hoever de leerling gevorderd is.

Zeer regelmatig is er op dinsdagmiddag teamoverleg waarin 

leerlingen besproken worden. De individuele leerlingen kun-

nen door de mentor bij de vergadering ter sprake gebracht 

worden. Na elke periode krijgt u een verslag met werkhou-

ding/werktempo/niveau en een mentorverslag.

Tweemaal per jaar is er ouderavond (10-minutengesprekken) 

waarbij u met de vakdocent over de vorderingen van uw 

zoon/dochter kunt spreken.

Pedagogische driehoek: betrokkenen bij het 
onderwijs
Bij een goed functioneren van het MCA als onderwijsorgani-

satie zijn drie partijen betrokken:

•  de school

•  de leerlingen

•  de ouders.

De school
Alle medewerkers, onderwijzend personeel (al dan niet 

met speciale taken) en onderwijsondersteunend personeel 

(OOP), voelen zich verplicht alles in het werk te stellen om 

datgene waar de school voor staat zo optimaal mogelijk 

te realiseren. Een goede werksfeer en positieve resultaten 

werken stimulerend. Het bestuur draagt als bevoegd gezag 

de eindverantwoordelijkheid maar heeft veel taken aan de 

schoolleiding gedelegeerd. De schoolleiding moet regel-

matig verantwoording afleggen. Wat wij als MCA met de 

leerlingen willen bereiken, is in het voorgaande uitvoerig 

beschreven.

De leerlingen
Bij de leerlingen gaan wij uit van een positieve grondhou-

ding. Zij hebben (in overleg) zelf voor het MCA gekozen. Wij 

verwachten dan ook dat zij meewerken aan een prettige leer- 

en werkomgeving. Zoals elke organisatie kennen wij regels 

waaraan eenieder zich moet houden. De rechten en plichten 

van leerlingen zijn beschreven in het leerlingenstatuut.

Enkele punten hieruit:

•   Of je nu binnen of buiten bent: gedraag je zo dat je nie-

mand stoort.

•   Bij lesuitval zie je op Magister wat je moet doen. Wordt 

het lesuur opgevangen, dan wordt er van je verwacht dat 
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je rustig gaat studeren. Je moet er dus altijd voor zorgen 

werk bij je te hebben.

•   De leerling die op een schooldag te laat komt, moet zich 

de volgende dag om 08.00 uur melden (uitgezonderd 

extreme weersomstandigheden of een geldige reden).

•  Tijdens de lessen mag je niet snoepen, eten 

 en drinken.

•   Als je een telefoon of ander digitaal hulpmiddel mee 

hebt genomen, zorg er dan voor dat ze niet zichtbaar of 

hoorbaar aanwezig zijn.

•  Er wordt in of om de school door leerlingen niet 

 gerookt.

Het volledige leerlingenstatuut ligt bij de administratie ter 

inzage, een samenvatting is in elke studiewijzer opgenomen. 

Inspraak door leerlingen in de gang van zaken op school 

geven wij hoge prioriteit. Tijdens het besprekingsuur bij de 

mentor kan de groep onderwerpen aandragen. Vertegen-

woordigers van elke groep hebben overleg met de school-

leiding. De schoolleiding bespreekt de onderwerpen in het 

teamoverleg. Op deze manier weten we allemaal wat er in 

de school leeft en kunnen we met elkaar werken aan een 

positieve sfeer. Afhankelijk van de vraag zijn er voor de leer-

lingen vele personen die zij kunnen benaderen. In de eerste 

plaats natuurlijk de mentor maar ook kan hij/zij gaan naar een 

vakdocent, naar een van de interne leerlingbegeleiders of 

naar de schoolleiding. 

De ouders
Ook de ouders spelen een belangrijke rol in het geheel. Op 

de eerste plaats hebben zij de keuze van hun zoon/dochter 

voor het MCA ondersteund (misschien wel gestuurd). Daar-

voor hebben ook zij eigen redenen. Wanneer u als ouder de 

leerling thuis stimuleert en de resultaten volgt, dan vullen wij 

elkaar prima aan. In de meeste gevallen zal de leerling dit 

‘teamwork’ als zeer positief ervaren. Over het wel en wee 

van uw zoon/dochter wordt vier keer per jaar gerappor-

teerd. Over zaken die een heel leerjaar aangaan, worden 

algemene informatieavonden gehouden. Hiervoor krijgt u 

aparte uitnodigingen. De ouders worden ook betrokken 

bij de schoolorganisatie. Wij hebben een klankbordgroep, 

hierin zijn ouders uit alle leerjaren vertegenwoordigd. 

Belangrijkste doel van deze groep is het bevorderen van de 

samenwerking tussen ouders aan de ene kant en schoollei-

ding en personeel aan de andere zijde. De klankbordgroep 

heeft geen directe stem bij beslissingen en besluiten, maar er 

wordt wél geluisterd naar kritiek of wensen. Bovendien heeft 

één lid van deze groep zitting in de medezeggenschapsraad, 

die wél zo’n directe stem heeft.

Een greep uit de activiteiten van de klankbordgroep:

•  Regulier overleg met de schoolleiding 

  Een aantal keren per jaar wordt, samen met de schoollei-

ding, gesproken over diverse onderwerpen. De kwaliteit 

van het onderwijs komt aan bod; het wel en wee op 

school of er wordt gesproken over actuele zaken die in 

de medezeggenschapsraad spelen.

•  Algemene vergadering/thema-avond

  De groep is betrokken bij de voorbereiding van deze 

avond, het brainstormen over het speciale thema en de 

uitvoering.

•  Open dagen

  Bij open dagen voor nieuwkomers is de groep aanwezig 

om vragen te beantwoorden en inlichtingen te geven.
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Ook dit schooljaar zal er weer hard gewerkt worden aan 

de bekendheid van het MCA. Hierbij is medewerking van 

ouders onmisbaar.

Verder zijn er ouders lid van de Medezeggenschapsraad 

(MR). Dit schooljaar bestaat de MR uit zeven leden (twee 

vertegenwoordigers van de ouders, vier van het personeel 

en twee leerlingen). De MR vergadert een aantal keren per 

jaar en houdt zich vooral bezig met het beleid in de school en 

binnen het bestuurlijke verband. In veel gevallen heeft de MR 

adviesrecht, in een aantal gevallen instemmingsrecht. Leden 

van de MR worden voor een periode van twee jaar gekozen 

waarna zij herkiesbaar zijn voor nog een periode. Wij roepen 

ouders op zich beschikbaar te stellen. 

Financiële informatie

Boeken en materialen
Scholen hebben de verplichting een pakket leermiddelen 

voor de leerling beschikbaar te stellen. Het MCA besteedt dit 

uit aan de firma Van Dijk. Hiervoor wordt met de ouders een 

bruikleenovereenkomst gesloten en wordt eenmalig €100,– 

borg gevraagd. Deze borg wordt bij het definitief verlaten 

van de school gerestitueerd. Er is een aparte ‘procedure 

verstrekking leermiddelen’ beschikbaar. BYOD (eigen laptop) 

via de aankoopregeling komt neer op ca. €15,– per maand 

over een periode van 4 jaar.

Ouderbijdrage
Het MCA kent een ouderbijdrage van €60,– per jaar. Hoewel 

deze bijdrage vrijwillig is moeten wij ouders met klem ver-

zoeken dit bedrag te voldoen. Voor de betaling ontvangen 

zij een mail van Wiscollect, waarin een link naar de factuur 

staat. Hierop staan de bedragen vermeld die per schooljaar 

betaald moeten worden. Via een link kiezen de ouders voor 

I-deal of overboeking. De ouderbijdrage maakt het ons 

mogelijk om activiteiten te organiseren en te investeren in 

zaken die wel ten gunste van de leerling komen maar niet 

door de reguliere vergoeding van het ministerie betaald kun-

nen worden. Een aantal voorbeelden: kopieerkosten, extra 

leer- en hulpmiddelen, bijdrage BYOD, excursies/ culturele 

activiteiten/sport-activiteiten/feestelijke activiteiten, gebruik 

internet/kennisnet, voorlichtingsmateriaal, gezonde kantine.

Kluisjes
Het is mogelijk om voor een schooljaar een kluisje te huren. 

Het huurbedrag is vastgesteld op €11,– (sleutelborg €14,–). 

Het kluisje is in principe in gebruik voor schoolbenodigd-

heden. In uitzonderlijke gevallen is, in het kader van het 

Convenant ‘veilige school’, de schoolleiding gerechtigd de 

inhoud van het kluisje te bekijken. 

Werkweken en excursies
Tijdens het schooljaar worden er voor de verschillende leerja-

ren werkweken dan wel excursies georganiseerd. Deelname 

is in de meeste gevallen vrijwillig. Over de kosten wordt u 

apart geïnformeerd, deze zijn afhankelijk van de bestemming 

en het aanbod van activiteiten.

Een aantal mogelijkheden:

•  kennismakingskamp van de eerstejaarsleerlingen

•  excursie naar een pretpark

•  activiteitenkamp in jaar 2

•  cultuurreis in jaar 3

•  skireis/wintersport in jaar 4
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Tegemoetkoming studiekosten
Afhankelijk van het belastbaar inkomen kunt u in aanmerking 

komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Leer-

lingen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, 

krijgen automatisch informatie en een formulier voor deze 

aanvraag thuisgestuurd. Dit loopt via de Informatie Beheer 

Groep in Groningen. Ook op postkantoren en bibliotheken 

kunnen deze formulieren gehaald worden. De regeling geldt 

voor leerlingen tot 18 jaar, daarna komen zij in aanmerking 

voor studiefinanciering.

Een andere bestaande regeling is het Jeugd Cultuur Fonds / 

Jeugd Sport Fonds. Meer informatie via de website.

Kwaliteitszorg
Over de kwaliteit van het onderwijs is veel te doen. De 

onderwijsinspectie publiceert elk jaar de kwaliteitskaart en 

een doorstroomvergelijking. Hiermee worden meetbare 

gegevens (behaalde examenresultaten, het aantal zittenblij-

vers en het aantal leerlingen dat ononderbroken een diploma 

behaalt) vergeleken met het landelijk gemiddelde. Deze en 

andere gegevens zijn terug te vinden op www.scholenop-

dekaart.nl. De inspectie bezoekt regelmatig scholen en doet 

hiervan verslag. Tevens worden Montessorischolen door de 

vereniging (MMV) gevisiteerd.

Interne kwaliteit
Als school werken we voortdurend aan de kwaliteit van het 

onderwijs. Niet alleen wat betreft de inhoud van de lespro-

gramma’s en de gebruikte onderwijshulpmiddelen, maar 

ook waar het gaat om een prettig schoolklimaat, een goede 

leerlingbegeleiding en een optimale aansluiting op het 

vervolgonderwijs. Binnen de lessen is er veel aandacht voor 

de individuele verschillen tussen leerlingen en het zelfstandig 

leren. Alle docenten zijn voorbereid op de ondersteunende 

rol die zij spelen in het voortgezet onderwijs. Scholing van 

medewerkers (zowel intern als extern) vindt constant plaats. 

Daarnaast blijven wij montessoriondersteuning krijgen.

Het gebruiken van het modulesysteem speelt een belangrijke 

rol in de zorg voor kwaliteit. Door de uitgebreide modu-

lebeschrijvingen weten leerling en ouders wat zij van het 

onderwijs kunnen verwachten. Door het systeem kunnen we 

de nieuwe onderwijsontwikkelingen goed integreren in de 

lesprogramma’s. Hierdoor ontstaat er een goede aansluiting 

naar welke vervolgopleiding dan ook. 

Regelingen
Om het onderwijs goed te organiseren zijn binnen de school 

verschillende regelingen opgesteld. Zowel leerlingen als 

ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel 

kunnen hierop terugvallen.

Leerlingenstatuut
Hierin staan de rechten en plichten van de leerling binnen 

de school beschreven. Elke leerling krijgt bij de start van het 

schooljaar een overzicht van de hoofdpunten.

Gedragscode
De gedragscode is opgesteld om elke vorm van intimidatie 

en discriminatie te voorkomen en ondersteunt de school bij 

het handhaven van een veilig en evenwichtig schoolklimaat. 

In deze code staan gedrags- en leefregels die gelden voor 

iedereen die binnen de school leert of werkt. Medewerkers, 

ouders en leerlingen kunnen zo ongewenst gedrag binnen 

de school tegengaan. De school als instelling kan niet los 

gezien worden van de fysieke omgeving. Derhalve zijn 

tevens regels opgenomen om de overlast in de omgeving 
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van de school te beperken. Gedrag, in de meest brede vorm 

bedoeld, dat negatief wordt ervaren buiten en/of binnen de 

school, kan tot (tijdelijke) schorsing dan wel tot definitieve 

verwijdering leiden. 

‘De Veilige School’
Wij hebben als school het Convenant ‘Veilige School’ 

ondertekend. Het doel is te komen tot het realiseren van een 

werkklimaat in de school, waarin de leerlingen en medewer-

kers zich veilig voelen en waarin getracht wordt, in goede 

harmonie, de schooldoelstellingen uit te voeren. De school 

zal in alle gevallen waar sprake is van een strafbaar feit, hier-

van melding doen bij de politie. Verder neemt de school deel 

aan het VIOS (Veiligheid in en om de school) -project. Als 

onderdeel van dit project hanteren wij het incidentenregis-

tratiesysteem. Op basis van deze gegevens kunnen concrete 

maatregelen genomen worden.

Klachtenregeling
Alle scholen van de Dunamare Onderwijsgroep kennen een 

klachtenregeling. In deze klachtenregeling staat informatie 

over zaken als: het indienen van een klacht, de vertrouwe-

lijkheid en geheimhoudingsplicht, de procedure, de termijn 

en de mogelijke maatregelen die de school kan treffen. Een 

klacht kan bij het College van Bestuur ingediend worden.

Regeling schoolexamen (PTA) en Centraal 
Examen
Hierin wordt de procedure van het schoolexamen beschre-

ven, alsmede de stofinhoud per examenvak en de organisatie 

van het Centraal Examen. Alle leerlingen van het examenjaar 

krijgen deze regeling. Het College van Bestuur fungeert als 

externe beroepsmogelijkheid.

Vakantieregeling 2020-2021
Herfstvakantie  10/10/20 – 18/10/20  

Kerstvakantie  19/12/20 – 03/01/21  

Voorjaarsvakantie  22/02/21 – 28/02/21

Pasen   03/04/21 – 05/04/21

Meivakantie  26/04/21 – 09/05/21

Hemelvaart  13/05/21 – 14/05/21

Pinksteren  22/05/21 – 24/05/21  

Zomervakantie  12/07/21 – 22/08/21

Open dagen
De open dagen voor de aanmelding voor het schooljaar 

2021-2022 zijn gepland op:

Zaterdag 23 januari 2021 10.00 - 13.00 uur

Woensdag 27 januari 2021  15.00 - 21.00 uur

Aanmelding
Een aanmeldingsgesprek vindt alleen plaats na telefonische 

afspraak.

De vaste aanmeldingsdata zijn:

Woensdag 3 maart 2021  14.00 - 17.00 uur

Donderdag 4 maart 2021  16.00 - 18.00 uur

Maandag 8 maart 2021  19.00 - 21.00 uur

Incidenteel is het mogelijk op een ander moment af te 

spreken. 
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Schoolleiding Functie
Bas Boensma Directeur
Inge van Deudekom Teamleider
Laura Fischer Teamleider
Medewerkers Vakdocent in Andere functies
Dorine Ankersmit geschiedenis, maatschappijleer mentor
Esther Bakker Nederlands
Chris Barth wiskunde trajectbegeleider
Marina Beek Duits trajectbegeleider
Ellen Blaauw wiskunde mentor
Susanne Bösch Engels
Gerard Bouwhuis applicatiebeheerder Magister
Jan Bulens ICT beheerder
Arjen Dedert pedagogisch conciërge
Erick van Dijk Technisch Onderwijs Assistent
Eliane Flach biologie mentor
Jolein van der Geest dans
Edith van Gijtenbeek lichamelijke opvoeding decaan
Daphne Hartman Nederlands zorgcoördinatir
Siebe Hoenderdos aardrijkskunde mentor
Roderick Hoes lichamelijke opvoeding
Mark Hooiveld aardrijkskunde mentor
Josje Huiskamp tekenen
Jolanda de Jong drama mentor
Sven Michalides economie, rekenen, mediawijsheid examensecretaris
Sam van Opbergen lichamelijke opvoeding
Jeroy Peterson natuurkunde
Fred Raps muziek vertrouwenspersoon
Heleen Riezebos biologie
Chris Roelfsema Nederlands mentor
Herman van der Roest wiskunde mentor
Gwendelien Rossigneux Frans
Mike Ruijsenaars Engels mentor
Vares Ruiter tekenen mentor
Erika van Schie scheikunde mentor
Melissa Trouerbach Engels mentor
Rita Veddeler Duits mentor
Hans Verheugd technisch onderhoud, conciërge
Juul Verhoeven economie, rekenen, mediawijsheid mentor
Leonoor Wienese managementassistent
Kitty Wilmink dans, KCKV mentor
Annelies Windhoud administratie + financiën
Bart van der Wulp geschiedenis mentor

Medewerkers 
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Locatie Schoolsoort Cursusjaar Leerlingen 
slagings-

percentage #

Leerlingen exa-
men behaald #

Slagings-
percentage

Gem. SE SE Benchmark 
(schoolsoort)

MCA (02YH00) VMBO-(G)T 18/19 103 99 96,12% 6,68 6,51
MCA (02YH00) VMBO-(G)T 19/20 100 100 100,00% 6,84 6,48

Locatie Schoolsoort Cursusjaar Basisschool-
advies

Leerlingen 
slagings-
percentage #

Leerlingen 
examen 
behaald #

Slagings-
percentage

Gem. SE

MCA (02YH00) VMBO-(G)T 19/20 -onbekend- 1 1 100,00% 6,68

MCA (02YH00) VMBO-(G)T 19/20
VMBO GL t/m 
HAVO

1 1 100,00% 6,72

MCA (02YH00) VMBO-(G)T 19/20 VMBO TL 85 85 100,00% 6,79

MCA (02YH00) VMBO-(G)T 19/20
VMBO TL t/m 
HAVO

10 10 100,00% 7,02

MCA (02YH00) VMBO-(G)T 19/20 HAVO 3 3 100,00% 7,72

Vak Cursus-
jaar

Leerlingen 
examen #

Gem. SE Onvoldoen-
de SE %

SE Bench-
mark (vak)

NE 18/19 103 6,67 0,97% 6,49

NE 19/20 100 6,58 2,00% 6,49

EN 18/19 103 6,94 0,97% 6,67

EN 19/20 100 7,18 0,00% 6,66

FA 18/19 8 6,78 0,00% 6,46

FA 19/20 13 6,49 7,69% 6,48

DU 18/19 43 6,08 20,93% 6,30

DU 19/20 38 6,45 5,26% 6,28

WI 18/19 83 6,59 10,84% 6,45

WI 19/20 84 6,49 9,52% 6,34

NSK1 18/19 20 6,58 5,00% 6,34

NSK1 19/20 33 6,59 6,06% 6,29

EC 18/19 71 6,32 8,45% 6,29

EC 19/20 64 6,51 1,56% 6,23

GS 18/19 62 6,99 4,84% 6,43

GS 19/20 59 6,95 5,08% 6,43

AK 18/19 55 6,44 7,27% 6,33

AK 19/20 53 6,57 5,66% 6,31 

Vak Cursus-
jaar

Leerlingen 
examen #

Gem. SE Onvoldoen-
de SE %

SE Bench-
mark (vak)

LO 19/20 100 - - -

MA 18/19 103 7,48 0,00% 7,00

MA 19/20 100 7,37 0,00% 6,96

KCKV 19/20 100 - - -

NSK2 18/19 16 7,19 0,00% 6,37

NSK2 19/20 22 6,85 0,00% 6,28

BI 18/19 55 6,63 9,09% 6,38

BI 19/20 57 6,91 0,00% 6,33

KBV 18/19 10 7,43 0,00% 6,77

KBV 19/20 21 7,35 0,00% 6,77

KDA 18/19 12 7,17 0,00% 6,58

KDA 19/20 10 7,13 0,00% 6,95

RT2F 18/19 103 6,82 15,53% 6,99

RT2F 19/20 100 6,86 14,00% 6,82

KDR 18/19 33 7,03 0,00% 7,07

KDR 19/20 26 7,09 0,00% 6,94 

Resultaten 
Examenresultaten per schoolsoort 2019-2020 en 2018-2019

Examenresultaten per vak 2019-2020 en 2018-2019

Slagingspercentage, uitgesplitst per bassischooladvies
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Bevoegd gezag
Dunamare Onderwijsgroep

Diakenhuisweg 1-21

2033 AP Haarlem

Postbus 4470

2003 EL Haarlem

Telefoon: 023-5303600

e-mail: info@dunamare.nl

Meer informatie is te vinden op www.dunamare.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: tel. 0800-8051 (gratis)

Schoolsoort Locatie Leerlingen slagings-
percentage #

Leerlingen examen 
behaald #

Slagingspercentage Leerlingen Cum 
Laude #

VMBO-(G)T 02KM00 (02KM00) 46 46 100,00% 1

VMBO-(G)T
Coornhert Lyceum onderbouw 
(20RF00)

92 91 98,91% 0

VMBO-(G)T Daaf Gelukschool (25FU08) 20 19 95,00% 0

VMBO-(G)T Duin en Kruidberg mavo (20EK04) 76 74 97,37% 2

VMBO-(G)T
Haarlemmermeer Lyceum BdC 
(19TI00)

127 126 99,21% 1

VMBO-(G)T Hartenlust mavo (19EQ00) 79 79 100,00% 4

VMBO-(G)T Het Schoter (20RC00) 67 67 100,00% 2

VMBO-(G)T Hoofdvaart College (19TI03) 23 23 100,00% 1

VMBO-(G)T Leerjaar 2 en 4 (25FU00) 65 65 100,00% 4

VMBO-(G)T Maritiem College IJmuiden (01KL07) 8 8 100,00% 0

VMBO-(G)T
Maritieme Academie Harlingen 
(01KL09)

15 15 100,00% 1

VMBO-(G)T MCA(02YH00) 100 100 100,00% 5

VMBO-(G)T Sterren College (01KL08) 13 13 100,00% 1

VMBO-(G)T Technisch College Velsen (01KL06) 24 24 100,00% 0

VMBO-(G)T Vellesan college (20EK07) 91 91 100,00% 1

VMBO-(G)T Wim Gertenbach College (01KL10) 48 47 97,92% 1

Slagingspercentage van het MCA en van de andere Dunamare scholen
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•   Eenieder is verantwoordelijk voor het eigen handelen, 

vanuit het idee dat de individuele mens zelf de richting 

van zijn/haar bestaan kiest.

•   De erkenning van de gelijkwaardigheid alsmede de 

uniciteit van eenieder.

•   Eenieder zet zich in voor de vrijheid van de ander en rea-

liseert zich dat de individuele vrijheid wordt begrensd tot 

waar die van de ander begint. Terughoudendheid bij het 

uiten van geloofs- en levensovertuiging is daarbij gepast.

•   Eenieder verdient een beginwaarde van respect, het ove-

rige moet verdiend worden op basis van de eigen inzet.

•   Ouders/verzorgers en school zijn elkaars natuurlijke 

partners bij vorming en opvoeding. Het primaat bij de 

opvoeding ligt bij de ouders/verzorgers. 

•   De medewerkers van de school vertolken een voorbeeld-

functie in de school door het voorleven van goed bur-

gerschap, inclusief het demonstreren van democratische 

spelregels. 

NB: Eenieder: medewerker, ouder/verzorger en leerling. 

Uitgangspunten 
Samenstelling medezeggenschapsraad
Personeel:

Dorine Ankersmit

Arjen Dedert

Herman van der Roest

Juul Verhoeven

 

Ouders:

Chantal Lismonde

Chica Goudmijn

 

Leerlingen:

Lotte de Boer

Jolina Smit

Externe hulpverlening
Onderwijs Begeleidingsgroep Jeugdgezondheidszorgteam 

(Mw. S. Luyt)

Spieringweg 801 Lieven de Keylaan 7-9

2142 ED Cruquius/Haarlem 2101 VD Heemstede

Tel. 023-5100000 Tel. 023-5298066

(tel. spreekuur woensdag 14.00-15.00 uur)
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