A

SCHOOLGIDS
2021 - 202 2
schoolgids

De Blesewewic | 1

Inhoud
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.
3.1a
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.

Voorwoord							4
Over Melanchthon De Blesewic				
5
Schoolgegevens						5
Over onze school						5
Medewerkers							6
Melanchthon/CVO						8
Toelating en plaatsing						9
Toelating en plaatsing						9
Interne doorstroming						9
Onderwijs							9
Onderwijsaanbod						9
Lestijden							10
Lessentabellen							11
Extra activiteiten						13
Toetsen							13
Examen 							14
Ondersteuning en begeleiding				
14
Leerlingbegeleiding						14
Decanaat							14
Ondersteuning 						14
Communicatie en overleg					16
Medezeggenschap						16
Leerlingenstatuut						17
Rapporten en cijferoverzicht					17
Contacten school en thuis					
17
Kwaliteit							18
Inspectie							18
Scholen op de kaart						18
Schoolplan							18
Resultaten 							19
Financiën							19
Schoolkosten							19
Vrijwillige ouderbijdrage							20
Tegemoetkoming studiekosten				21
Verzekeringen							21
Praktische en administratieve zaken				
22
Wijzigingen persoonsgegevens				22
Lesuitval							23
Ziekte- en afwezigheidsmelding				
23
Verlof aanvragen						23
Te laat komen							23
Uit de les verwijderd						23
Schorsen en verwijderen					24
Jaarplanning							24
Huisregels							25
Schoolactiviteiten						26
Toegang gasten						26
Foto’s								26
Mobiele telefoons						27
Veiligheid							27
Rechten en plichten						27
schoolgids

De Blesewewic | 2

10.1
10.2
10.3
10.4

Reglement internet en sociale media				
27
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)		
27
Klachten							28
Vertrouwenspersoon en vertrouwensinspecteur		
28

schoolgids

De Blesewewic | 3

Voorwoord
Welkom! Voor u ligt de schoolgids van Melanchthon De Blesewic voor het schooljaar 2021-2022*.
De Blesewic kenmerkt zich door de intensieve relatie die we met elkaar aangaan binnen de coaching in ons
onderwijsconcept You We World. Op De Blesewic kennen we elkaar en willen we dat iedereen zich gezien en
gehoord voelt. Veel zaken zijn in onze school vastgelegd en goed geregeld. In de schoolgids vindt u niet alleen
de nodige zaken die u ‘moet’ weten, maar krijgt u ook een beeld van wat leuk is om te weten. Daarnaast vindt
u in de schoolgids allerlei wetenswaardigheden, nuttige adressen en schoolafspraken.
De afgelopen jaren heeft Melanchthon De Blesewic een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Letterlijk en
figuurlijk. Met ons onderwijsconcept You We World is de leerling weer echt centraal komen te staan. Door
middel van coaching ontstaat een mooie relatie tussen coach, leerling en ouder en deze vormt nu de basis
van ons succes. In deze driehoek komen leerlingen tot bloei. Zij mogen keuzes maken in hun leerproces bij
het Your Hour, kiezen voor het ontwikkelen van vaardigheden binnen de Basic- en Expert Skills in klas 1 en 2
en kunnen hun talenten ontwikkelen in de World Experience. In februari 2020 is de nieuwbouw opgeleverd
waarmee het gebouw nu helemaal aansluit bij ons onderwijs. We zijn uitgegroeid tot een moderne, veilige,
zelfstandige school met goede resultaten.
Dit schooljaar gaan we er met elkaar weer tegenaan. U als ouder bent
een belangrijke partner van ons als school. Wij geloven er in dat
een goede samenwerking tussen school en ouders de fundering
is voor een goede en vooral fijne en leerrijke periode van onze
leerlingen. Ouderbetrokkenheid staat dan ook niet voor
niets hoog in het vaandel op onze school.
De leerling staat bij ons centraal. Wij bieden hen
onderwijs dat verder gaat dan kennis, cognitieve
vaardigheden, cijfers en prestaties. Hier mogen zij
groeien als mens. Hier leren zij over het leven, schaven
ze aan hun normen en waarden, groeien zij in sociaal
en communicatief opzicht en ontdekken zij hun eigen
bestemming. We halen het beste uit de leerling, maar
ook het beste uit elke collega. Dit willen we uiteraard
samen met u als ouders doen.
De afgelopen twee schooljaren waren een uitdaging voor
ons als school, net zoals voor alle andere scholen. Ondanks
deze bijzondere tijd ben ik enorm trots op alle leerlingen van
onze school, hun ouders en onze medewerkers. Ook voor u en uw
kind zijn het bijzondere jaren geweest. We hopen dat we de rust en
regelmaat weer terug kunnen brengen in het schoolse leven
van leerlingen. De prestaties, maar ook het sociaal emotionele welzijn van
leerlingen houden we dit schooljaar weer extra goed in de gaten.
Samen met elkaar gaan we er een mooi en leerrijk schooljaar van maken.
Jaimie de Jongh-van der Valk
Vestigingsdirecteur Melanchthon De Blesewic

* Deze schoolgids is geschreven tijdens de coronacrisis. Vanzelfsprekend zijn de
regels en afspraken die wij in deze schoolgids beschrijven afhankelijk van de
besluiten en maatregelen die het kabinet voor de scholen gedurende deze tijd neemt.
Via onze website en mailverkeer houden wij u op de hoogte van deze wijzigingen.
schoolgids
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1. Over Melanchthon De Blesewic
1.1

Schoolgegevens

De volledige naam van de school luidt:
Melanchthon De Blesewic
Bezoekadres:
Hoekeindseweg 7a
2665 KA Bleiswijk
Correspondentieadres:
Hoekeindseweg 7a
2665 KA, Bleiswijk
T 010-529 0131
blesewic@melanchthon.nl
https://www.melanchthon.nl/blesewic/

1.2 Over onze school
Persoonsvorming

De Blesewic biedt onderwijs dat verder gaat dan kennis, cognitieve vaardigheden, cijfers en prestaties. Hier
groeien leerlingen als mens. Hier leer je over het leven, schaaf je aan je normen en waarden, groei je in sociaal
en communicatief opzicht en ontdek je je eigen bestemming. We noemen dit ook wel persoonsvorming.

Je eigen manier

Voor persoonsvorming bestaat geen uitgestippeld pad, het is een zoektocht die voor iedereen anders is.
Iedere leerling is anders, leert anders en heeft een andere hand nodig om hem of haar vooruit te helpen. Met
oprechte aandacht en open gesprekken vinden wij met elkaar uit wie je bent, hoe je leert en welke keuzes je
wilt maken. De coachgesprekken spelen hierin een centrale rol.

In verbinding met de wereld

Onze leerlingen maken al vroeg kennis met de wereld die op hen wacht. De deuren van onze school staan wijd
open voor het leven om ons heen. Samen met bedrijven, vervolgopleidingen en instellingen voor bijvoorbeeld
kunst, technologie of sport creëren we een brede leeromgeving. Ook de actualiteit bespreken, hoort bij ‘leren
over het leven’.

Prettige leeromgeving

Wij zijn een veilige school, een plek waar leerlingen en docenten zich prettig voelen en waar mensen er voor
elkaar zijn. Jezelf kunnen zijn, naar elkaar luisteren, aandacht geven én krijgen, experimenteren en fouten
maken, zijn belangrijk om te leren. Docenten stellen hierin een voorbeeld: zó willen wij samen leren en leven.

Onderwijsconcept You We World
You

Coaching: wie ben je, wat kan je, wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen?
Your Hours: twee keuze-uren voor extra ondersteuning of juist meer ontdekken en doen, zoals boekhouden,
Anglia Engels of je eigen project.
Basic Skills in klas 1: leer je staande houden in de (digitale) wereld van nu en morgen. Bijvoorbeeld omgaan
met ICT en media, kritisch denken, ( jezelf) presenteren, samenwerken en je grenzen bewaken.
Expert Skills in klas 2: o.a. schrijfworkshops, maatschappelijke betrokkenheid, debatteren en filosoferen.
schoolgids
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We

Mavo en havo op één school, dus je
blijft alle jaren bekend en vertrouwd
bij onze docenten en in ons gebouw.
Een kleine en veilige school, waar
we elkaar kennen en waar mensen
aandacht hebben voor elkaar.
Een nieuw gebouw met
werkplekken en ruimtes voor o.a.
coaching, science en beeldende
vorming.
Praten over wat je bezighoudt
tijdens de dagopeningen.
We Talks: vertel je ouders/verzorgers
en coach hoe het gaat, wat je hebt
geleerd, wat je wilt doen, ontdekken en
ontwikkelen en welke doelen je stelt.

World

World Experience: twintig weken vol workshops in
Technology, Sport, Business, Arts, Muziek & Theater.
World Weken: interessante themaweken,
bijvoorbeeld over illusies of de Gouden Eeuw.
Hier groei je verder dan kennis en vaardigheden: wie wil je zijn als mens?
Hoge slagingspercentages
Wij zijn trots op onze hoge slagingspercentages: al jaren slaagt gemiddeld 95% van onze leerlingen.
Fijne leeromgeving
Wij zijn een kleine en veilige school, waar iedereen welkom is. Hier kennen we elkaar, mag je zijn wie je bent
en luisteren we naar elkaar. Want: als je je goed voelt en goed contact hebt met de leerlingen en docenten op
school kan je beter leren.
Coaching en kiezen
We besteden veel tijd aan coaching. Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je doen, ontdekken en ontwikkelen? Hoe
zijn je resultaten? Om de paar weken bespreek je dit samen met je coach. Je leert hier keuzes maken. Elke
week heb je twee keuze-uren, waarin je extra ondersteuning krijgt bij vakken die je moeilijk vindt. Of je gaat
juist meer ontdekken en doen. Bijvoorbeeld met een extra vak, zoals boekhouden of Anglia Engels.

1.3 Medewerkers
Directie

De schoolleiding bestaat uit een vestigingsdirecteur en drie afdelingshoofden. Samen hebben zij de dagelijkse
leiding over de school.
Vestigingsdirecteur
mw. drs. J. de Jongh-van der Valk
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Afdelingshoofden:
dhr. S van der Vlist – leerjaar 1
mw. drs. H. van Royen – leerjaar 2 en 3
mw. drs. M.D.M. Zwaard – leerjaar 4 en 5

Administratie

De administratie van de school wordt bijgehouden door mevrouw Rijndertse en mevrouw de Wit. Ouders en
leerlingen kunnen daar terecht voor alle administratieve zaken.

Personeelsleden

Naam personeelslid		Afkorting
Emailadres				Vak
Dhr. A. Akat			
AKAT		
aakat@melanchthon.nl		 Engels
Mevr. A. M. Andrade		
ANDR		
aolivierafreireand@melanchthon.nl Frans
Mevr. A. Verweij-Bouwman ANVE		
averweij@melanchthon.nl		
Duits en Nederlands
Mevr. F. Ardic			
ARDI		
fardic@melanchthon.nl		 wiskunde
Mevr. A. Vollebregt		
AVOL		
avollebregt@melanchthon.nl
scheikunde
Dhr. A. Beckmann		
BECK		
abeckmann@melanchthon.nl
Duits
Mevr. M. B. Beukenholdt
BEUK		
bbeukenholdt@melanchthon.nl
Bewegingsonderwijs
Mevr. K. Boerefijn		
BOEF		
kboerefijn@melanchthon.nl		
Bewegingsonderwijs,
											leerjaarcoördinator
											klas 1 en 2
Mevr. G.T. Boersma		
BOEN		
nboersma@melanchthon.nl		
Nederlands
Dhr. P. van den Bos		
BOSI		
pvdbos@melanchthon.nl		 geschiedenis
Mevr. C. Rijndertse		
CRIJ		
crijndertse@melanchthon.nl
administratie
Mevr. E.M.A. Daleman
DALL		
ldaleman@melanchthon.nl
drama
Dhr. J.J. Dolderman		
DOLD		
kdolderman@melanchthon.nl		
wiskunde
Mevr. A. Duivesteijn		
DUIA		
aduivesteijn@melanchthon.nl
leraarondersteuner
Mevr. E.S. van Kooij		
EKOO		
evkooij@melanchthon.nl		
beeldende vorming, ckv,
											techniek
Mevr. P.F. Fontein		
FONT		
pdkievit@melanchthon.nl		 Engels
Mevr. S. van Gijn		
GIJN		
svgijn@melanchthon.nl		 Nederlands
Mevr. O.M. Gorissen		
GORR		
ogorissen@melanchthon.nl		
Beeldende vorming,
											ckv, kunst algemeen
Dhr. T. J. Groenendijk		
GROE		
tgroenendijk@melanchthon.nl
aardrijkskunde,
											geschiedenis,
											examensecretaris
Dhr. M. Groeneveld		
GROM		
mgroeneveld@melanchthon.nl
Nederlands
Mevr. C. Hagesteijn		
HAGC		
chagesteijn@melanchthon.nl
biologie
Dhr. de Leede 		
LEEK 		
kdeleede@melanchthon.nl 		
biologie
Dhr. B.J. Hoving		
HOVI		
bhoving@melanchthon.nl
muziek
Dhr. J.J. Huisman		
HUIS		
jhuisman@melanchthon.nl		
wiskunde
Mevr. J. de Jongh		
JDEJ		
jdjongh@melanchthon.nl		 vestigingsdirecteur
Dhr. J.A. de Jong 		
JOJA		
jdjong4@melanchthon.nl
conciërge
Dhr. J.P. Verloop 		
JOVE		
jverloop@melanchthon.nl		 Engels
Mevr. C. Kabboord 		
KABB		
ckabboord@Melanchthon.nl
Duits
Dhr. W. R. Kern 		
KERN		
rkern@melanchthon.nl		 economie
Mevr. E.E. Kleemans		
KLEE		
ekleemans@melanchthon.nl
wiskunde
Mevr. L. Koning			
KONL		
lkoning@melanchthon.nl
Nederlands
Dhr. J.A. Lindeman		
LIND		
jlindeman@melanchthon.nl
aardrijkskunde,
											geschiedenis
Dhr. V. Luijken			LUVI		vluijken@melanchthon.nl
Bewegingsonderwijs
Dhr. M. Milosevic 		
MILO		
mmilosevic@melanchthon.nl
economie,
											bedrijfseconomie
Mevr. de Wit			MWIT		mdwit4@melanchthon.nl		 administratie
Dhr. R. v.d. Nieuwenhuizen NIEU		
rvdnieuwenhuizen@melanchthon.nl scheikunde, decaan
schoolgids
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Dhr. J.J. van Noordt		
NOJE		
jvnoordt@melanchthon.nl		
geschiedenis
Dhr. M. Olierook		
MOLI		
molierook2@melanchthon.nl
natuurkunde, scheikunde
Mevr. J.L.O.M. Quartero
QUAJ		
jquartero@melanchthon.nl		
Nederlands en Engels
Mevr. A. Scheltinga 		
ASCH 		
ascheltinga@melanchthon.nl
Nederlands en Engels
Mevr. M. van Ravestein
RAVM		
mvravestein-jansen@melanchthon.nl beeldende vorming, ckv,
											techniek
Mevr. J. Rikhof		
RIKH		
jrikhof@melanchthon.nl		 wiskunde
Dhr. M. O. Schuur		
SCHU		
mschuur@melanchthon.nl		
bewegingsonderwijs,
											leerjaarcoördinator
											klas 3 t/m 5
Mevr. M. Selles		
SELM		
mselles@melanchthon.nl
ondersteuningscoördinator,
											begeleider passend onderwijs
Mevr. M.C.A. Schröck		
SMAR		
mschrock@melanchthon.nl		
Duits
Dhr. M. Stoutjesdijk 		
STOU		
mstoutjesdijk@melanchthon.nl
maatschappijleer,
											levensbeschouwing
Mevr. E. van Terwisga		
TERW		
lvterwisga-degroot@melanchthon.nl Frans
Mevr. M. B. Timmermans
TIMM		
mtimmermans-dwaard@melanchthon.nl aardrijkskunde
Dhr. H. Veenstra		
VEHA		
hveenstra1@melanchthon.nl
natuurkunde, scheikunde,
											technisch onderwijsassistent
Dhr. P. Verhagen		
VERP		
pverhagen@melanchthon.nl
geschiedenis
Mevr. A. Vilten		
VILT		
avilten@melanchthon.nl		 biologie
Dhr. S. van der Vlist		
VLIS		
svlist@melanchthon.nl		
Engels, afdelingshoofd
											leerjaar 1
Mevr. M.P.U. Vlugman
VLUM		
mvlugman@melanchthon.nl
Engels
Mevr. J. Vogel-Bioch 		
VOGJ		
jvogel2@melanchthon.nl		 roostermaker
Mevr. T.H. van Royen 		
VROY		
hvroyen@melanchthon.nl		
biologie, afdelingshoofd
											leerjaar 2 en 3
Dhr. S. van de Waardt 		
WAAR		
svdwaardt@melanchthon.nl		
techniek, natuurkunde,
											Onderzoek & Ontwerpen
Mevr. M. D. M. Zwaard
ZWMI		
mzwaard@melanchthon.nl		
Frans, afdelingshoofd
											leerjaar 4 en 5
Naast onze medewerkers, zijn er op school en in de klas ook studenten van de Opleidingsschool Rotterdam
(OSR) aanwezig.

1.4 Melanchthon/CVO

Onze school is onderdeel van Melanchthon: een christelijke scholengemeenschap met ruim 4900 leerlingen.
De scholengemeenschap bestaat uit acht scholen die gelegen zijn in Rotterdam Noord, Rotterdam Schiebroek,
Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. We hebben alle opleidingsniveaus in huis; van gymnasium
tot vmbo-basis. Elke dag groeien mensen op de acht scholen van Melanchthon. Dat gebeurt op vele vlakken:
kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We leren van elkaar en met elkaar.
We handelen in de geest van Melanchthon. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen groeien als
mens. Onderwijs gaat over meer dan cijfers en prestaties, over meer dan kennis en cognitieve vaardigheden.
Onderwijs gaat vooral ook over het leven. Het gaat over het leren van normen en waarden. Over het
ontwikkelen van sociale vaardigheden. De mens staat op onze scholen centraal. Menselijke vaardigheden
worden ontwikkeld, zodat mensen bij Melanchthon hun ware bestemming kunnen ontdekken.
Op Melanchthon leer je voor het leven.
Alle Melanchthon-scholen zijn officiële opleidingsscholen Rotterdam (OSR). Dit betekent dat we nauw
samenwerken met de lerarenopleidingen in Rotterdam. Op elke school zijn dan ook het gehele jaar docenten
in opleiding aanwezig om zichzelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Deze veelal
jonge en enthousiaste collega’s zijn in staat om de leerlingen te begeleiden en te ondersteunen in de
21-eeuwse vaardigheden. De docenten in opleiding studeren aan de lerarenopleiding van de Hogeschool
Rotterdam, TU-Delft en Universiteit van Leiden en worden geplaatst en ondersteund door de academische
opleidingsschool Rotterdam.
schoolgids
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Melanchthon Scholengemeenschap maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs te Rotterdam en omgeving. De CVO-scholen verzorgen op ruim veertig locaties onderwijs voor
ongeveer 22.000 leerlingen, uiteenlopend van gymnasium tot praktijkonderwijs. CVO is werkgever van circa
2.200 mensen. Zeven scholengroepen voor christelijk voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving vallen
onder deze vereniging en Melanchthon is er daar één van.

2. Toelating en plaatsing
2.1 Toelating en plaatsing

Melanchthon conformeert zich aan de afspraken die de schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben
gemaakt over de overstap van basisschoolleerlingen naar de middelbare school. De Overstaproute wordt
jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. U vindt de overstaproute hier: De OverstapRoute - Koers VO.
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gelden, naast de procedure van De OverstapRoute,
de afspraken die gemaakt zijn in het Ondersteuningsplan met KoersVO, het samenwerkingsverband voor
Passend Onderwijs. Voorwaarde bij plaatsing is dat de begeleidingsbehoefte van de leerling moet passen
binnen het ondersteuningsprofiel van de school. Deze aanvullende toelatingsvoorwaarden zijn te vinden op
de website: KoersVO Schoolprofielen: passend voortgezet onderwijs voor Rotterdam en omgeving - KoersVO

2.2 Interne doorstroming

Melanchthon De Blesewic wil de leerlingen optimale onderwijskansen bieden. Bij onderwijs op maat past
de mogelijkheid om leerlingen te plaatsen op een ander niveau. Het is in het belang van de leerlingen en de
onderwijsteams dat deze in-, door- en uitstroom (idu) goed geregeld is. Dit zal altijd in overleg met de ouders
en leerling gaan en het leerlingdossier zal worden uitgewisseld. Uitgangspunt van het idu-beleid is dat er
binnen het eigen bestuur voor de leerlingen altijd plaats is. Tussen de scholen van Melanchthon is sprake van
een warme overdracht om de begeleiding in het onderwijs zo optimaal mogelijk te maken.
Er kunnen redenen zijn om naar een school buiten Melanchthon te zoeken. Dit zal altijd in overleg met de
ouders en leerling gaan.

3. Onderwijs
3.1a Onderwijsaanbod
Op Melanchthon De Blesewic kun je naar de mavo en de havo. Welk
niveau je ook kiest: van de brugklas tot en met het eindexamen blijf
je bekend en vertrouwd op onze school, bij onze docenten en in ons
gebouw. Op onze mavo dagen wij jou uit in 7 vakken eindexamen te
doen om daarna makkelijker door te stromen naar havo en mbo.
Op Melanchthon De Blesewic bieden we op zowel de mavo als
havo alle profielen aan in de bovenbouw en is er een rijk aanbod
aan vakken. Naast de reguliere vakken bieden wij in de onderbouw
o.a. de vakken techniek, muziek en drama aan en in de bovenbouw
de kunstvakken kunst algemeen en de drie praktijkcomponenten
muziek, drama en beeldende vorming. Ook het vak Onderzoek en
Ontwerpen (O&O) is een keuzevak in de bovenbouw van de havo.
In leerjaar 1 hebben we niet alleen homogene brugklassen maar ook
dakpanklassen op mavo-havo niveau. In deze klas krijg je op havo-niveau les en
bepalen we gedurende het jaar naar welk niveau je het beste kunt doorstromen
in leerjaar 2.
Op Melanchthon De Blesewic werk je op je eigen laptop. Iedere leerling schaft in klas 1 een eigen laptop
aan. We werken zowel digitaal als schriftelijk. En heb je naast je laptop ook gewoon een etui met inhoud en
schriften nodig.
schoolgids
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3.2 Lestijden

Hoe ziet een schooldag er uit op Melanchthon De Blesewic?

Lesrooster regulier

Lesrooster met gescheiden pauzes

lesuur 1
lesuur 2
lesuur 3
pauze
lesuur 4
lesuur 5
lesuur 6
pauze
lesuur 7
lesuur 8
lesuur 9
pauze
lesuur 10
lesuur 11

lesuur 1
lesuur 2
lesuur 3
lesuur 4
pauze
lesuur 5
lesuur 6
lesuur 7
pauze
lesuur 8
lesuur 9
lesuur 10
pauze
lesuur 11

08.15 – 08.55 uur
08.55 – 09.35 uur
09.35 – 10.15 uur
10.15 – 10.30 uur
10.30 – 11.10 uur
11.10 – 11.50 uur
11.50 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 13.40 uur
13.40 – 14.20 uur
14.20 – 15.00 uur
15.00 – 15.15 uur
15.15 – 15.55 uur
15.55 – 16.35 uur

08.15 – 08.55 uur
08.55 – 09.35 uur
09.35 – 10.15 uur
10.15 – 10.55 uur
10.55 – 11.10 uur
11.10 – 11.50 uur
11.50 – 12.30 uur
12.30 – 13.10 uur
13.10 – 13.40 uur
13.40 – 14.20 uur
14.20 – 15.00 uur
15.00 – 15.40 uur
15.40 – 15.55 uur
15.55 – 16.35 uur

schoolgids

De Blesewewic | 10

3.3 Lessentabellen
MAVO

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Aardrijkskunde (ak)
Basic Skills (bs)

mavo
2,5
2

mavo/havo
2,5
2

mavo
2
2

mavo
2*

mavo
4*

Beeldende vorming
(bv/kube,bte)
Biologie (bi)
Ckv (kv1)

2

2

2

2*

4*

2

2

2

2*
1

4*

Drama (dr/kudr)

2

2

1

Duitse taal (du)

3

3*

4*

Economie (ec)

2

2*

4*

Engels (en)
Franse taal (fa)
Geschiedenis (gs/gsv)
Levensbeschouwing (lb)

3
3
2,5
1

3
3
2,5
1

3
2
2
1

3
2*
2*
1

4
4*
4*

Lichamelijke opvoeding (lo)
Maatschappijleer (ma)

3

3

3

2
2

1

Muziek (mu/kumu)

2

2

1
3*

4**
4

Kunst beeldend (kube)
Kunst drama (kudr)
Kunst muziek (kudr)

Natuur/scheikunde (ns)

2

Natuurkunde (na/nask1)
Nederlands (ne)
Onderzoek & ontwerp (o&o)

4

4

3

3

Rekenen (rk)

1

1

1

1

Scheikunde (sk/nask2)

2*

4*

Taal (tl)

1

1

1

1

Techniek (tn)

2

2

1

Wiskunde (wi)
Wiskunde A (wiA)

4

4

4

4*

4*

Your coach (yc)
Your hours (yh)
World Experience (we)

1
2

1
2

1
2
1,5

1
2
1,5

1
2

Totaal

40

40

42,5
39,5

34

Wiskunde B (wisB)

Gemiddelde onderwijstijd bb

* keuzevak
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HAVO

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Aardrijkskunde (ak)
Basic Skills (bs)

havo
2,5
2

havo
2
2

havo
2

havo
4*

havo
4*

4*

4*

4*
2

4*

Bedrijfseconomie
Beeldende vorming
(bv, bt)
Biologie (bi)
Ckv (kv1)

2

2

2

2

2

0,5

Drama (dr/kudr)

2

2

1

Duitse taal (du)

3

3

4*

4*

Economie (ec)

0

2

4*

4*

3
2
2
1

3
2
2
1

4
4*
4*
0,5
4*

4
4*
4*
0,5
4*

Kunst drama (kudr)

4*

4*

Kunst muziek (kudr)

4*

4*

2
2

1

2

4*

4*
4
4*

Engels (en)
Franse taal (fa)
Geschiedenis (gs/gsv)
Levensbeschouwing (lb)
Kunst beeldend (kube)

3
3
2,5
1

Lichamelijke opvoeding (lo)
Maatschappijleer (ma)

3

3

2

Muziek (mu/kumu)

2

1

1

Natuur/scheikunde (ns)

2

Natuurkunde (na/nask1)
Nederlands (ne)
Onderzoek & ontwerp (o&o)

4

4

4

4
4*

Rekenen (rk)

1

1

1

1

2

4*

1

1

Scheikunde (sk/nask2)
Taal (tl)

1

1

Techniek (tn)

2

1

Wiskunde (wi)

4

4

4*

3

Wiskunde A (wiA)

4*

4*

Wiskunde B (wisB)

4*

4*

1
2
1,5

1
2

41

34,5

Your coach (yc)
Your hours (yh)
World Experience (we)

1
2

1
2
1,5

1
2
1,5

Totaal

40

41,5

39

Gemiddelde onderwijstijd bb

* keuzevak

schoolgids

De Blesewewic | 12

3.4 Extra activiteiten

Op De Blesewic organiseren we verschillende activiteiten waar we leerlingen meer willen meegeven dan de
lesstof uit het boek. Denk hierbij aan activiteiten zoals vakexcursies of vakoverstijgende projecten, een spreker
in de klas, maar ook aan het brugklaskamp, de werkweken of schoolfeesten.
Voor het begin van het schooljaar bepalen we welke activiteiten we belangrijk vinden voor het onderwijs
van dat jaar. Niet al deze activiteiten kunnen wij bekostigen uit de door de overheid beschikbaar gestelde
middelen. Daarom vragen wij u een bijdrage in deze activiteiten middels de ouderbijdrage. Aan het begin van
het jaar wordt u hierover geïnformeerd en kunt u aangeven of u wilt dat uw zoon of dochter deelneemt.
Tijdens (buitenschoolse) activiteiten zijn de geldende schoolregels van kracht.

3.5 Toetsen

Op De Blesewic werken we met een toetsbeleid dat is goedgekeurd door de MR. De toetsingsregeling is
vastgelegd in dit toetsbeleid. Een aantal belangrijke onderwerpen staat hieronder in het kort.

Verdeling van toetsen

Er worden maximaal twee toetsen per dag afgenomen en maximaal vijf per week. Dit betreft toetsen waar
leerlingen zich thuis op moeten voorbereiden.

Inhalen van toetsen

Leerlingen maken toetsen op het aangewezen moment. Leerlingen die een toets missen, halen deze in
principe altijd in. De leerling onderneemt een actie in de richting van de docent
waar deze een toets bij heeft gemist.
De eerstvolgende schooldag nadat een leerling een toets heeft
gemist, maakt deze persoonlijk of via mail een afspraak met
de betreffende docent wanneer de toets wordt ingehaald.
Leerling en docent bepalen een redelijke termijn van inhalen.
Hiervoor maken vakdocent en leerling gebruik van de
‘inhaalkaart’. Een kaart waarop de inhaalafspraak wordt
vastgelegd en ondertekend zodat geen misverstand kan
ontstaan over de gemaakte afspraak.
Heeft een leerling geen geoorloofde reden voor het niet
maken van een toets, dan kan de docent, na overleg met
de afdelingsleider, het cijfer 1,0 toekennen voor de toets en
besluiten de toets niet te mogen inhalen.

Voor het inhalen van toetsen geldt de volgende
procedure:
•
•
•

Inhaaltoetsen kunnen uitsluitend gepland worden op
het speciale inhaaluur.
Een vakdocent of onderwijsassistent draagt zorg
voor de juiste manier van afname.
Afname vindt plaats in een vast lokaal.

Voor de bovenbouw is het curriculum vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA
staat op de website.

Examenreglement

De examenreglementen zijn op de website van de school te raadplegen.
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3.6 Examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen:
•
Het schoolexamen
•
Het centraal examen
Het eindcijfer van het examen is het gemiddelde van de cijfers voor het schoolexamen en het centraal
examen. Voor schoolexamens gelden het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examenreglement
welke de coach met de leerlingen aan het begin van het schooljaar bespreekt in het Your Coach uur. Tijdens de
voorlichtingsavonden voor ouders komen deze onderwerpen ook aan bod.
Op uiterlijk 1 oktober worden het definitief vastgestelde PTA en examenreglement per mail aan leerlingen en
ouders toegestuurd en worden zij tevens op de website geplaatst.

4. Ondersteuning en begeleiding
4.1 Leerlingbegeleiding

Op Melanchthon De Blesewic krijgt uw kind een persoonlijke coach. Zij spreken elkaar elke twee à drie weken
persoonlijk naast de klassikale coachlessen. De gesprekken kunnen over allerlei zaken gaan: hoe het met uw
kind gaat, resultaten op school, wat hij/zij graag wil doen of ontdekken, persoonlijke ontwikkeling en studieof beroepskeuze. Daarnaast is de coach de eerste persoon bij wie u en uw kind terecht kunnen met problemen
of vragen.

Verantwoordelijkheid

Uw kind krijgt op onze school veel verantwoordelijkheid voor zijn/haar ontwikkeling. Dat komt ook tot uiting
in de We Talks met de ouders/verzorgers en de coach. In deze gesprekken neemt uw kind de leiding en vertelt
hoe het gaat, wat hij/zij heeft geleerd, wil doen, ontdekken en ontwikkelen en welke doelen hij/zij stelt.

4.2 Decanaat

De decaan heeft als taak leerlingen te begeleiden bij hun school, studie-, en beroepskeuzes. De decaan werkt
nauw samen met de coach voor lessen in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Hij/zij
bewaakt dit belangrijke keuzeproces en verzorgt en begeleidt de testen die nodig zijn om leerlingen de juiste
keuzes te laten maken, zoals beroepeninteressetesten.
Ook verstrekt de decaan informatie over studierichtingen, vervolgopleidingen, doorstroom en overstap naar
andere onderwijsinstellingen.

4.3 Ondersteuning

Naast de begeleiding door vakdocenten en coaches kunnen leerlingen ook begeleid worden door iemand uit
het ondersteuningsteam van de school. Coaches melden leerlingen, die in hun ogen extra ondersteuning
nodig hebben, aan bij het ondersteuningsteam. Het kan gaan om leerlingen die niet lekker in hun vel zitten of
problemen tegenkomen bij het leren. Het kan ook zijn dat het thuis niet lekker loopt of dat ouders aangeven
graag extra ondersteuning te wensen voor hun kind. Het ondersteuningsteam kijkt en denkt mee. Ook is het
mogelijk dat het ondersteuningsteam hulp buiten school inschakelt. In het algemeen meldt de coach een
leerling aan bij het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator,
de begeleider passend onderwijs en de schoolmaatschappelijk werker.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator heeft een coördinerende en organiserende taak op het gebied van
leerlingenzorg. Deze leerlingenzorg kan bestaan uit extra begeleiding op sociaal-emotioneel gebied en/of
extra ondersteuning voor een bepaald leervak. In het algemeen is zij de vraagbaak in de school als het gaat
om extra zorg voor de leerlingen, zowel in de eigen school als in de contacten met instanties buiten de school.
Mevrouw M. Selles is de ondersteuningscoördinator op onze school.
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Begeleider passend onderwijs

De begeleider passend onderwijs is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die behoefte hebben aan
extra ondersteuning, zoals bijvoorbeeld begeleiding bij dyslexie of remedial teaching. Deze begeleiding vindt
op school plaats. Mevrouw M. Selles is begeleider passend onderwijs.

Schoolmaatschappelijk werker

Op school of in de thuissituatie kunnen zich diverse moeilijke situaties voordoen. Als er extra steun,
be-geleiding of hulp nodig is, dan kunnen de leerlingen, ouders/verzorgers en/of coaches een beroep doen op
de schoolmaatschappelijk werker. Mevrouw C. El Boayadi is onze schoolmaatschappelijk werkster.

Jeugdcoach op school

De Blesewic maakt gebruik van de JOS. De jeugdcoach op school is een door de gemeente Lansingerland
ingezette extra ondersteuner. De jeugdcoach op school kan helpen met vragen rondom ondersteuning op
school en kan ook in de thuissituatie gesprekken voeren met de leerling en de ouders. Indien nodig kan de
jeugdcoach ook doorverwijzen naar andere vormen van zorg en hulpverlening.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit:
•
Mevrouw M. Selles, ondersteuningscoördinator.
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (om de week)
Bereikbaar op: mselles@melanchthon.nl en 010-529 0131
•
Mevrouw C. El Boayadi, schoolmaatschappelijker werker.
Werkdagen: dinsdag
Bereikbaar op: 010-529 0131
•
Mevrouw M. Selles, begeleider passend onderwijs.
Werkdagen: maandag (om de week), dinsdag, woensdag
en donderdag
Bereikbaar op: mselles@melanchthon.nl en 010-529 0131
•
Mevrouw S. Lachman, Jeugdcoach op school
Werkdagen: dinsdag
Bereikbaar op: 010-529 0131

Anti-pestcoördinator

Wanneer er sprake is van een pestprobleem op school wordt de antipestcoördinator daarover geïnformeerd, waarna hij/zij in actie kan
komen. Ook leerlingen en ouders mogen indien nodig een beroep doen op de
anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator denkt actief mee over hoe
een pestprobleem aangepakt en opgelost kan worden. Het anti-pestbeleid
van Melanchthon vormt hiervoor de leidraad. Het anti-pestbeleid is hier te vinden:
Melanchthon-anti-pestbeleid-2020-kort.pdf. Mevrouw M. Selles is onze anti-pestcoördinator.

De leerplichtambtenaar

Indien er sprake is van ongeoorloofd of bovenmatig ziekteverzuim, wordt de leerplichtambtenaar
ingeschakeld. De belangrijkste taak van de ambtenaar is het controleren of een leerling zich houdt aan
de leerplicht. Als dat niet het geval is, komt de ambtenaar in actie. Ongeoorloofd verzuim leidt vaak tot
vroegtijdig schoolverlaten en daarom vinden wij het werk van de ambtenaar erg belangrijk. Ook als ouders
extra verlof aan willen vragen vanwege bijzondere gebeurtenissen en/of omstandigheden, wordt de
leerplichtambtenaar ingeschakeld. Tot slot wordt de ambtenaar ook ingeschakeld bij veelvuldig te laat komen.

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking.

Onze school hanteert een protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen. Deze is hier terug te
vinden: Protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen 2020.
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5. Communicatie en overleg
5.1 Medezeggenschap

Onze school heeft een deelmedezeggenschapsraad (dMR). Deze bestaat uit 2 leden door en uit het personeel
gekozen, 1 door en uit de ouders gekozen en 1 door en uit de leerlingen gekozen. Voor zijn activiteiten is de
medezeggenschapsraad gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen. De medezeggenschapsraad van
onze school heeft advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de schoolleiding. Andere stukken ontvangt
de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de school betreffen spreken en de directie van
advies dienen. Het reglement van de dMR is hier terug te vinden: Reglement deelraad Melanchthon
Naast de MR op school, is ook aan de scholengroep Melanchthon een medezeggenschapsraad, de
zogenoemde groepsMR, verbonden. Deze bestaat uit achtentwintig leden. De helft daarvan wordt
rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders/verzorgers en een kwart door
en uit de leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is vertegenwoordigd. Alle Melanchthonvestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer personeelsleden, ouders/verzorgers en/of
leerlingen. Voor zijn activiteiten is ook de groepsMR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Het MR-reglement is hier terug te vinden: Reglement MR Melanchthon
De groepsMR heeft advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene directie van CSG
Melanchthon. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die de
school betreffen spreken en de directie van advies dienen.

Ouderraad

Op De Blesewic is een ouderraad actief. In de ouderraad streven we ernaar dat ouders uit alle leerjaren zijn
vertegenwoordigd. De ouderraad voert het gesprek met de schoolleiding over het beleid en de dagelijkse gang
van zaken. Hierbij hebben zij een adviserende rol. Op de eerste ouderavond in het schooljaar horen ouders hier
meer over. Belangstellenden kunnen zich melden bij de ouderraad op e-mailadres:
OuderraadBlesewic@melanchthon.nl.
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Leerlingenraad

Regelmatig vergadert de leerlingenraad met een docent en een lid van de schoolleiding onder schooltijd.
De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle leerjaren.
Het doel is wederzijdse informatie-uitwisseling. De leden van de leerlingenraad wisselen informatie uit met
hun medeleerlingen.

GSA

De GSA (Gender and Sexuality Alliance) is een groep leerlingen die vindt dat iedereen op school de vrijheid
heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden. Zij maken zich
sterk voor de rechten van de LHBTQ+-gemeenschap op school.

5.2 Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling op onze school. Het biedt de
mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Het
leerlingenstatuut van onze school is op de website van onze school te vinden.

5.3 Rapporten en cijferoverzicht

Alle resultaten van uw zoon of dochter kunt u dagelijks met uw eigen inloggegevens inzien in SomToday.
De resultaten van de leerlingen worden aan het einde van het schooljaar gemiddeld tot een eindcijfer.
Melanchthon De Blesewic verdeelt het schooljaar in 4 perioden van ongeveer 9 weken. We werken met een
voortschrijdend gemiddelde en daarom ontvangen leerlingen gedurende het jaar geen rapportage maar
alleen een eindrapport na periode 4. Wel ontvangen de leerlingen na iedere periode een digitaal bericht dat de
resultaten voor die periode zijn afgerond. Deze vormen tevens onderdeel van de We Talks.
Op het eindrapport staat per vak het gemiddelde cijfer (afgerond op 1 decimaal, bijvoorbeeld 7,5) vermeld. Op
het eindrapport worden alle cijfers afgerond op een heel getal (7,5 wordt dan 8). Leerlingen en ouders kunnen
dagelijks zelf de behaalde resultaten digitaal raadplegen via Somtoday.

Somtoday app

In de Somtoday app kunt u o.a. het rooster van uw zoon of dochter raadplegen, het opgegeven huiswerk
inzien en de behaalde cijfers van uw zoon of dochter bekijken. Meer informatie
over deze app en hoe u hem kunt gebruiken ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

5.4 Contacten school en thuis

Op De Blesewic vinden we een goed contact tussen school
en ouders van essentieel belang. Ouders kunnen dan
ook direct contact opnemen met de coach. De coach is
het eerste aanspreekpunt voor u. Natuurlijk staan ook
de schoolleiding, decaan en alle andere docenten en
medewerkers de ouders graag te woord. Indien telefonisch
contact voor u moeilijk is, kunt u gebruik maken van het
mailadres van de school. Zie de contactgegevens op
pagina 6, 7 en 8.

We Talks

Een aantal malen per jaar vinden er We Talks plaats. In dit
gesprek neemt uw kind u samen met de coach mee in zijn
of haar ontwikkeling.

Informatieavonden

Gedurende het jaar vinden er diverse informatiemomenten plaats. Aan het begin van het jaar is er de
kennismakingsavond voor alle leerjaren. Afhankelijk van het leerjaar waarin uw kind zich bevindt, kunt u ook
uitgenodigd worden voor profielkeuzeavonden en presentatieavonden.
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Communicatie

Wij informeren leerlingen en ouders door middel van onze nieuwsbrief De Blesewijzer. Deze verschijnt eens
per drie weken. Daarnaast maken wij ook gebruik van mailings om informatie te delen.

6. Kwaliteit
6.1 Inspectie

Namens de Rijksoverheid houdt de Inspectie van het
Onderwijs toezicht op het onderwijs in Nederland. De
onderwijsinspectie doet dit door schoolbezoeken
af te leggen en jaarlijks een analyse van de
opbrengsten van alle scholen te maken.
Deze analyse wordt bekend gemaakt via
de website Inspectie van het Onderwijs
als ‘onderwijsresultatenmodel’. In dit
onderwijsresultatenmodel geeft de
onderwijsinspectie een beoordeling
van de resultaten van elke school.
Melanchthon vindt het belangrijk dat
alle scholen voldoende scoren in dit
onderwijsresultatenmodel. Naast het
overzicht zijn op de website van de
onderwijsinspectie ook de gegevens
te vinden over de bezoeken die de
inspectie heeft afgelegd. Al deze
gegevens kunt u vinden door op de
website van de onderwijsinspectie
onder “inspectierapporten” de naam
Melanchthon in te vullen en vervolgens
te kiezen voor onze vestiging/school
waarover u meer wilt weten.

6.2 Scholen op de kaart

Melanchthon vindt het belangrijk om
transparant te zijn en de dialoog aan te gaan
met alle belanghebbenden. We voeren uiteraard
regelmatig de dialoog met diegenen die op formele
wijze inspraak hebben in onze organisatie, maar wij
nodigen ook alle andere betrokkenen uit om met ons in
gesprek te gaan. Eén van de manieren waarop wij werken aan
transparantie is onze deelname aan ‘Vensters voor Verantwoording’.
Het resultaat hiervan is de website: www.scholenopdekaart.nl
waarop alle cijfermatige informatie over scholen verzameld wordt over bijvoorbeeld leerlingaantallen en
behaalde examencijfers. Bij deze gegevens geven wij als school een toelichting. Daarnaast toont de website
onder andere ook de tevredenheid van ouders en leerlingen door de jaren heen.

6.3 Schoolplan

Elke vier jaar stelt de school een schoolplan op. In het schoolplan beschrijven we onze (onderwijsinhoudelijke)
ambities. Voortkomend uit het schoolplan stellen we jaarlijks een schooljaar-plan vast. Hierin staat meer
concreet beschreven wat de doelstellingen zijn voor dat schooljaar. Het schoolplan is terug te vinden op
onze website.
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6.4 Resultaten
Doorstroom 2020-2021
Leerjaar
Niveau		
Leerjaar 1: 			
Leerjaar 2: 			
Leerjaar 3
vmbo (g)t:
Leerjaar 3
havo: 		
Leerjaar 4
havo: 		

%
96%
94%
90%
90%
82%

Examenresultaten mavo 2021
Aantal deelnemers
80
Aantal geslaagd
80
% geslaagd
100%
Examenresultaten havo 2021
Aantal deelnemers
67
Aantal geslaagd
66
% geslaagd
98%

7. Financiën
7.1 Schoolkosten

Onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarom betaalt de
overheid het overgrote deel van de kosten van het onderwijs
in Nederland. Aanvullende zaken betalen de leerlingen of hun
ouders. Dit zijn de zogenaamde schoolkosten. Melanchthon
De Blesewic ontvangt van de overheid een vergoeding
voor schoolboeken en lesmateriaal dat specifiek voor één
leerjaar door de betreffende school wordt voorgeschreven en
noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.
De school stelt deze schoolboeken en dit lesmateriaal kosteloos
ter beschikking aan leerlingen. Voor sommige lesmaterialen,
zoals een woordenboek en atlas, ontvangt de school geen
financiële bijdrage van de overheid en vraagt de school een
vrijwillige bijdrage van de ouders/verzorgers.
Wat verstrekt de school kosteloos aan leerlingen?
•
leerboeken
•
werkboeken
•
projectboeken en tabellenboeken
•
eigen leermateriaal van de school
•
licentiekosten van digitaal leermateriaal
•
examentrainingen en examenbundels, voor zover 		
deze tot de verplichte leermiddelen behoren.
De school vraagt aan ouders en leerlingen geen borgsom voor
de boeken. Wel kan de school bij het inleveren van de boeken
een bedrag in rekening brengen voor grote beschadigingen of
een verloren boek.
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Met welke kosten moeten ouders/verzorgers rekening houden?
Ouders moeten rekening houden met kosten
voor de volgende zaken:
•
rekenmachine
•
sportkleding
•
schrift en multomap
•
pennen, geodriehoek en dergelijke
Ook zijn er voorzieningen en activiteiten die de school aanbiedt en die zij van groot belang acht voor
een goede school, waarvoor een vrijwillige bijdrage geldt:
•
excursies, werkweken, e.d.
•
kluisjes: zie 7.2
•
print- en kopieerkosten voor eigen gebruik.
De hoogte van de bedragen die samenhangen met de bovenstaande extra diensten en activiteiten vermelden
we aan het begin van het schooljaar in onze nieuwsbrief De Blesewijzer.
De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de gevraagde vrijwillige bijdragen. Van de
besteding van al deze bedragen legt de school per jaar verantwoording af aan de oudergeleding van de MR.
De ouderbijdrage maakt de activiteiten mogelijk, die in het belang zijn van de persoonlijke en culturele
ontwikkeling van alle leerlingen.

7.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We vinden het belangrijk om de leeromgeving te
verrijken en de talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten.
Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve activiteiten of activiteiten in het kader van de
identiteit van de school.
De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas niet toereikend om dit alles mogelijk te maken.
Daarom vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze kosten te kunnen betalen.
Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke
onderdelen de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per opleiding wordt aan het begin van
het schooljaar voor ouders beschikbaar gesteld. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage
ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage betalen.
Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating
tot de school en het deelnemen aan het onderwijs, de activiteiten en de examens niet belemmert. Al het
voorgeschreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt.

Schoolboeken

U hoeft voor het boekenpakket geen financiële bijdrage te leveren. De scholen ontvangen van de overheid een
bekostiging voor het boekenpakket. De aanschaf van boeken brengt dus geen kosten voor ouders met
zich mee. Op de eerste schooldag ontvangen leerlingen op school hun boekenpakket.
Boeken moeten het hele schooljaar behoorlijk gekaft zijn. Docenten controleren dit. Zuinig met de boeken
omgaan is dus noodzaak voor een langere levensduur en in ons aller financieel voordeel. Een goede stevige
schooltas is hiervoor ook in alle leerjaren nodig. Bij beschadiging, verlies en verwaarlozing worden door ons
kosten in rekening gebracht. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken ingeleverd en gecontroleerd.
Ook dan worden schades en ontbrekende boeken in rekening gebracht. Voor vragen over schoolboeken kunt u
contact opnemen met de heer Van Den Nieuwenhuizen.

Laptop

Op Melanchthon De Blesewic werken we met boeken en digitaal. Vanaf de brugklas hebben leerlingen een
eigen laptop nodig. Deze kopen zij zelf en blijft hun eigendom. Melanchthon De Blesewic zoekt altijd naar
partners waar laptops tegen scherpere tarieven aangeschaft kunnen worden. Informatie en specificaties voor
de laptop worden bij aanmelding verstrekt.
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Leerlingen werken op hun eigen manier en
kunnen door het eigen device ook vaker in hun
eigen tempo en op hun eigen niveau werken.
De lessen zijn afwisselend en leerlingen werken
zelfstandig aan opdrachten en projecten. Ook
leren zij omgaan met allerlei programma’s.
Natuurlijk krijgen zij hierbij ondersteuning van
de docenten.

Kluisjes

Voor het opbergen van eigendommen staat
er voor elke leerling een afsluitbaar kluisje ter
beschikking in de school. Deze kluisjes zijn groot
genoeg om er naast een rekenmachine, boeken
e.d. ook kleding of gymspullen in op te bergen.
Hoewel deze afsluitbaar zijn, adviseert de school
dringend om kostbare spullen niet mee naar
school te nemen. Direct aan het begin van de
zomervakantie zorgt elke leerling ervoor dat zijn
of haar kluisje leeg is. Elke leerling huurt een
kluisje van de school. Het huurbedrag wordt
opgenomen in de schoolkosten (zie hiervoor de
paragraaf Financiën).
De leden van de schoolleiding en de conciërge hebben het recht de kluisjes te openen. Op gezette tijden
onderzoekt de politie de kluisjes op de aanwezigheid van verboden zaken, zoals drugs of wapens. Bij het
aantreffen hiervan neemt de politie maatregelen jegens degene die het betreffende kluisje huurt.

7.3 Tegemoetkoming studiekosten

Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de
Belastingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke
bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan
op Toeslagen.
Wilt uw kind graag op een sport of bijvoorbeeld dans- of muzieklessen volgen en kunt u dat niet betalen?
Wij kunnen een aanvraag doen voor de bekostiging hier van bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.
Ook hier voor kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.
Ook willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om, bij een inkomen rond bijstandsniveau, voor een klein
bedrag (5,00 voor volwassenen en 0,00 voor kinderen t/m 17 jaar) een Rotterdampas aan te vragen.
Dit geldt voor zowel inwoners van de gemeente Rotterdam als Lansingerland. Dit kan via de website www.rotterdampas.nl.
Verder kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar met een minimuminkomen bij de
gemeente het Jeugdtegoed aanvragen. Dit is alleen voor gezinnen woonachtig in de gemeente Rotterdam.
Het tegoed kan onder andere besteed worden aan sport- en schoolspullen. Het tegoed is gekoppeld aan de
Rotterdampas van het kind en kan worden besteed aan school- en sportspullen, laptops en tablets, fietsen,
kleding, boeken, tijdschriften en openbaar vervoer bij geselecteerde bedrijven of winkels.
Meer informatie over het Rotterdams Jeugdtegoed en een aanvraagformulier vindt u via de volgende link:
Jeugdtegoed aanvragen gemeente Rotterdam | Rotterdam.nl

7.4 Verzekeringen

Ook op school gaat er weleens iets mis. Daarom heeft de school een verzekeringspakket afgesloten met een
collectieve schoolongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Schoolongevallenverzekering

De schoolongevallenverzekering verzekert alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en
vrijwilligers) en geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.
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Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen
verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade (kapotte bril, fiets, et cetera) valt niet onder de dekking. Deze verzekering is van kracht
tijdens schoolactiviteiten en één uur daarvoor en daarna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen en gaan
naar die schoolactiviteiten vergt.
Van een ongeval moet binnen 24 uur aangifte worden gedaan op een formulier dat bij mevrouw J. de Jonghvan der Valk op de vestiging verkrijgbaar is.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en degenen die voor de school actief zijn (bestuursleden,
personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school is niet
zonder meer aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De
school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.
De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen
(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun gedrag, ook
tijdens schooluren of schoolse activiteiten. Daarom is het belangrijk dat ouders zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Doorlopende reisverzekering

Het onderwijs vindt ook steeds meer buiten school plaats, zelfs in het buitenland. Daarom heeft Melanchthon
een doorlopende reisverzekering afgesloten voor al haar medewerkers en leerlingen. Deze reisverzekering is
van toepassing op excursies en reizen onder de vleugels van de onderwijsinstelling. Het dekkingsgebied van
deze verzekering is de wereld. Informatie is verkrijgbaar bij mevrouw J. de Jongh-van der Valk.
De mogelijkheid bestaat om als ouder een eigendommenverzekering af te sluiten via Melanchthon.
Meer informatie kunt u bij de vestiging opvragen bij mevrouw J. de Jongh- van der Valk.

8. Praktische en administratieve zaken
8.1 Wijzigingen persoonsgegevens

Mocht er echt iets aan de hand zijn met uw kind, dan vinden wij het belangrijk om u telefonisch te kunnen
bereiken. Daarnaast stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte houdt van de telefoonnummers waarop u
bereikbaar bent. U kunt dit doorgeven aan de administratie. We horen het ook graag als uw e-mailadres of
huisadres verandert.

8.2 Lesuitval

Op De Blesewic proberen we lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen. Uren aan het begin van de dag en aan
het einde van de dag worden niet opgevangen. De overige uren proberen we op te vangen door gebruik te
maken van de leraarondersteuner en vakdocenten in een opvangrooster. Van leerlingen wordt verwacht dat
zij altijd voldoende werk bij zich hebben om zich ook tijdens een opvanguur bezig te kunnen houden met schoolwerk.

8.3 Ziekte- en afwezigheidmelding

Afwezigheid is een belangrijke oorzaak van slechte resultaten. Uw kind is afwezig, mist de uitleg van leerstof
of oefent te weinig met aangeboden leerstof, met als resultaat dat uw kind minder goede cijfers haalt dan
nodig. Kortom: afwezigheid beïnvloedt de schoolresultaten negatief. Daarom willen wij u vragen om uw kind
alleen thuis te houden, als uw kind echt zo ziek is dat het niet naar school kan. Als een leerling gedurende
het schooljaar meer dan vijf keer ziek gemeld wordt of een verzuimpercentage heeft van 12,5%, krijgt u als
ouder een uitnodiging voor een gesprek met de coach en leerjaarcoördinator. Het doel hiervan is om samen te
zoeken naar oorzaken voor het regelmatig ziek zijn en zo mogelijk hier iets aan te doen. Om succesvol te zijn
op school is het nodig dat uw kind zo veel mogelijk lessen volgt.
Als uw kind ziek is, meld dit dat dan tussen 8.00 – 8.15 uur uur via 010 529 01 31 of blesewic@melanchthon.nl
om de school te informeren over de afwezigheid van uw kind.
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8.4 Verlof aanvragen

Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan extra verlof aangevraagd worden voor bijvoorbeeld het
bijwonen van een bruiloft of een weekendje weg. Dit verlof moet acht weken van tevoren aangevraagd
worden. Wij gebruiken voor verlofaanvragen de formulieren van leerplicht. Zo’n formulier kan door uw kind
opgehaald worden bij de receptie. Voorafgaand of aansluitend aan vakanties verlenen wij alleen verlof als bij
de aanvraag een werkgeversverklaring ingeleverd wordt. In deze verklaring moet door de werkgever van één
van beide of beide ouders aangegeven worden dat de vakantieplanning van het bedrijf
het noodzakelijk maakt om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan. De ingediende verlofaanvragen
worden door ons naar leerplicht gestuurd. Wij hanteren deze regels omdat wij het belangrijk vinden dat een
leerling zoveel mogelijk lessen volgt, iets wat de kans op het behalen van een diploma sterk vergroot.

8.5 Te laat komen

Wanneer een leerling te laat is voor de les meldt hij zich altijd bij de receptie. Leerlingen die met een geldige
reden te laat komen hebben hiervoor een briefje bij zich van hun ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen vervolgens
met een geldig te laat briefje de les in. Wanneer een leerling ongeoorloofd te laat komt hanteren we
onderstaande stappen.
1. Als een leerling een eerste keer te laat komt (kan iedereen overkomen) wordt dat genoteerd en heeft
dat nog geen gevolgen.
2. Bij de 2e keer te laat komen maakt de leerling een afspraak om zich de eerst volgende dag te melden
om 7:45 uur.
3. Bij de 3e keer te laat meldt de leerling zich twee opeenvolgende dagen om 7:45 uur. De coach heeft
n.a.v. deze 3e keer te laat een gesprek met de leerling én licht zijn of haar ouders/verzorgers in via 		
email. Deze mail wordt in SOM geplaatst in het dossier van de leerling onder ‘Historie’.
4. Vanaf de 4de keer te laat komt de leerling twee lesuren terug.
5. Vanaf de 6e keer te laat volgt de leerling een week lang een vierkant rooster. Bij zes keer te laat
worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van het te laat komen en van mogelijke 			
consequenties. Deze brief wordt in SOM geplaatst in het dossier van de leerling.
6. Bij 9 keer te laat gaat er een brief naar de ouders met daarin de waarschuwing dat, bij de volgende
keer te laten komen, dit gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar. De brief zal in SOM geplaatst
worden in het dossier van de leerling. Er vindt een gesprek op school plaats met de leerling en zijn 		
coach en/of afdelingshoofd.
7. Bij 10 keer te laat gaat er een brief naar de ouders met de mededeling dat er melding wordt gedaan
bij de leerplichtambtenaar.

8.6 Uit de les verwijderd
Uitstuurbeleid

In principe worden er geen leerlingen uit de les verwijderd. De Blesewic gaat er vanuit dat de docenten bij
kennis en bij machte zijn om leerlingen in de les te handhaven en goed les te geven.
Dit betekent dat de docent consequent is en de regels naleeft. Dit zorgt bij de leerlingen voor duidelijkheid.
Wanneer er sprake is van (fysiek) grensoverschrijdend en niet toelaatbaar gedrag waarbij er een onveilige
of onwerkbare situatie ontstaat dan kan de docent overgaan tot het verwijderen van een leerling uit de
lessituatie. In de andere gevallen blijft de leerling in de klas. Ook als de leerling wordt verwijderd uit de les,
dan is het aan de docent om de relatie tussen de leerling en docent weer te herstellen. De docent die de
leerling verwijdert, is diegene die de leerling een consequentie voor het uitsturen geeft.
Wanneer een docent van tevoren weet dat er een onwerkbare situatie met een leerling is in een les zou de
docent in overleg met zijn collega in een naast gelegen lokaal de leerling met werk in stilte kunnen laten
werken. Na deze les wordt er door de docent een vooruitzicht geboden hoe en wanneer de leerling wel weer in
de les kan werken.
Wanneer een leerling uit de les wordt verwijderd meldt hij zich onmiddellijk bij de receptie. De
receptiemedewerker is diegene die verantwoordelijk is voor het in SOM noteren. De leerling vult een
uitstuurformulier in en gaat vervolgens op de ‘stil werken plek’ zitten werken. Telefoongebruik is daarbij niet
toegestaan. Aan het eind van de les keert de leerling weer terug naar de docent en start het herstelgesprek.
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De docent kan ook vragen om op een ander moment die dag terug te komen. Het uitstuurformulier wordt
uiteindelijk met de bepaalde consequentie teruggekoppeld aan de coach.

Escalatieladder bij uitsturen

Wanneer een leerling driemaal verwijderd is, wordt er een melding in SOM gemaakt. De coach wordt op de
hoogte gesteld en er vindt een gesprek met de leerling plaats. De coach stelt de ouders per mail op de hoogte
en documenteert deze in SOM.
Wanneer de leerling viermaal verwijderd is, wordt er contact met ouders opgenomen door de coach en
worden er concrete afspraken rondom gedrag en houding gemaakt. De leerjaarcoördinator wordt op de
hoogte gesteld.
Wanneer een leerling vijfmaal verwijderd is, wordt er een naast voorgaande afspraken ook een vierkant
rooster opgelegd voor tenminste twee dagen.
Wanneer een leerling zesmaal verwijderd is, volgt er een interne schorsing van een dag.

Handeling bij herhaaldelijk verwijderen door een docent

Wanneer een leerling driemaal door dezelfde docent verwijderd is, vindt er een gesprek plaats tussen docent,
leerling en coach. De desbetreffende docent en de coach zijn initiator van dit gesprek. De leerling is diegene
die reflecteert op zijn gedrag en werkhouding en die het gesprek invult.

8.7 Schorsen en verwijderen

Binnen Melanchthon handelen we vanuit het protocol schorsen en verwijderen, dat gebaseerd is op wettelijke
kaders.

8.8 Jaarplanning

De jaarplanning wordt aan het begin van het schooljaar per mail aan leerlingen en ouders verstrekt. In de
structurele nieuwsbrief De Blesewijzer worden de belangrijke data en activiteiten in de aankomende periode
beschreven. Wijzigingen op de jaarplanning worden ook via de nieuwsbrief kenbaar gemaakt of in een apart
bericht medegedeeld.
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9. Regels en afspraken
9.1 Huisregels
Regels in de klas
1.
2.

De leerling heeft geen jas aan in de klas.
In de les wordt niet gegeten en gedronken. Bij warm weer is
water toegestaan.
3.
Wanneer de leerling geen spullen bij zich heeft noteert de docent dit.
Wanneer een leerling driemaal geen spullen bij zich heeft, geeft
de
docent een
consequentie. Een leerling wordt hiervoor niet verwijderd.
4.
Wanneer de leerling zijn huiswerk en/of een opdracht niet gemaakt heeft, noteert de docent dit.
Bij driemaal geen huiswerk geeft de docent een consequentie. Een leerling wordt hiervoor
niet verwijderd.
5.
Telefoons zijn in principe niet zichtbaar, tenzij de docent toestemming geeft om de telefoon te
gebruiken voor lesdoeleinden. Wanneer de docent zijn les start zijn de telefoons opgeborgen.
Wanneer een leerling oneigenlijk zijn telefoon gebruikt, kan de docent de leerling sommeren deze
in te leveren bij de leerjaarcoördinator.

Verder gelden op De Blesewic de volgende afspraken:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

We hebben respect voor elkaar. Dat laten we merken in ons gedrag naar personeelsleden
en leerlingen.
Grof taalgebruik wordt niet getolereerd.
We houden met elkaar de school schoon.
Als je te laat bent, meld je je bij de receptie. Alleen met een “te laat briefje” kun je de les in.
De ‘Te-laat-procedure’ staat beschreven bij 8.5.
Moet je om een bijzondere reden vóór het einde van de les weg, haal dan vooraf (voor het eerste 		
lesuur of in een pauze een “vrij-uit-de-les-briefje” bij de receptie. Als je terugkomt op school, meld je
dan altijd bij de receptie. Probeer afspraken zoveel mogelijk te maken buiten de lestijden.
Heb je om een geldige reden je huiswerk niet kunnen maken, dan kun je een “huiswerkvrijbriefje”
halen bij de leerjaarcoördinator. Je doet dit vóór het eerste lesuur dat je die dag hebt. Je krijgt zo’n 		
briefje alleen als je een schriftelijk verzoek van je ouders of verzorgers bij je hebt. Een verjaardag is 		
geen geldige reden.
Te laat ingeleverd werk. Bij het te laat inleveren van werkstukken maken de leerling en de docent de
afspraak om dit zo snel mogelijk in te halen. Werkstukken of handelingsdelen dienen per periode
afgerond te worden. Het kan niet zo zijn dat dat er in een volgende periode nog een handelingsdeel uit
een voorgaande periode niet is afgerond.
Overgangsbewijs
Wanneer een leerling cijfers of handelingsdelen mist kan er geen overgangsbewijs worden behaald.
Wanneer je bepaalde lessen niet kunt bijwonen (dit geldt ook voor bewegingsonderwijs), dan moeten
je ouders/verzorgers van tevoren toestemming vragen aan de leerjaarcoördinator. Het is daarmee niet
gezegd, dat je dan vrij bent. In de regel werk je in dat geval voor het kantoor van de leerjaarcoördinator.
Als je wegens ziekte niet op school kunt komen, laat je ouders/verzorgers dat dan melden tussen 		
08.00 en 08.15 uur (tel.: 010 529 01 31). Kun je wegens ziekte de les niet langer bijwonen en mag je
van de leerkracht weggaan, meld je dan af bij de leerjaarcoördinator of als deze “onvindbaar” is bij de
receptie. Als je thuis gekomen bent, laat je een van je ouders of verzorgers naar school bellen om door
te geven dat je thuis bent gekomen.
Tussen aansluitende lessen mag je het lokaal niet verlaten zonder toestemming van de leerkracht 		
van wie je net les hebt gehad. Is bij aanvang van een nieuwe les de leerkracht nog niet aanwezig, 		
blijf dan in het leslokaal. Laat een leerling bij de receptie naar de docent vragen. Pas na toestemming
van de leerjaarcoördinator kan het lokaal worden verlaten. Het is een misverstand te denken dat, 		
wanneer de leerkracht na tien minuten nog niet aanwezig is, de les vervalt!
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12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mocht het voorkomen dat je door onzorgvuldig handelen, een eigendom van de school beschadigt
dan moet dat door de ouders/verzorgers worden vergoed.
Betreft het eigendommen van medeleerlingen, dan moet dit door de ouders/verzorgers onderling 		
geregeld worden.
Op het plein voor de school mag, voor de veiligheid, alleen op de rode gedeelten gefietst worden.
Fietsen worden gestald in de daarvoor bestemde rekken bij het juiste leerjaar. Wijk daar niet van af!
Bij gebrek aan medewerking wordt je fiets aan de ketting gelegd en kun je hem om 17.00 uur ophalen
bij de conciërge. Scooters mogen alleen op de daarvoor bestemde plek worden neergezet. Op het 		
schoolplein is de motor uit.
Als je in sporthal Rijneveen gymt, dan mag je er met de fiets naar toe.
Vijf minuten voor aanvang van het eerste, het vierde, het zevende en het tiende uur gaat een
belsignaal. Dit is voor de docenten het teken dat de lokalen moeten worden geopend en voor de 		
leerlingen het teken dat ze naar de lokalen moeten gaan. Bij de 2e bel begint de les en hoor je binnen
te zijn.
Tijdens de pauzes mag je verblijven in de aula of op het schoolplein. Het is de leerlingen van klas 1, 2
en 3 niet toegestaan om zich, zonder geldige reden buiten het schoolplein te begeven.
Drinken en eten vindt plaats in de aula en op het plein. Energydranken zijn in de gehele school of 		
tijdens schoolactiviteiten niet toegestaan.
De Blesewic is een rookvrije school. Dit betekent dat er nergens in en rondom de school gerookt
mag worden.
Het gebruik en in bezit hebben van drugs en alcohol is binnen de schoolgebouwen en op het 		
schoolplein verboden. Er wordt direct contact opgenomen met ouders en indien nodig, te bepalen 		
door de schoolleiding, met de politie.
Het gebruik van kansspelen (spelen om geld) in welke vorm dan ook is binnen de schoolgebouwen en
op het schoolplein verboden.
Vuurwerk is verboden. Bureau HALT wordt ingeschakeld bij het in bezit hebben of afsteken
van vuurwerk.
Het dragen van hoofdbedekking is niet toegestaan, tenzij het religieuze hoofdbedekking betreft. In de
klas heb je geen jas aan.
Zonder toestemming mag je je niet in de personeelslounge begeven.

9.2 Schoolactiviteiten
1.

2.
3.
4.

Er is sprake van een schoolactiviteit (bijvoorbeeld een sporttoernooi, schoolfeest e.d.) als die
activiteit onder verantwoordelijkheid en conform de regels van de school wordt georganiseerd. Voor
andere georganiseerde activiteiten draagt de school geen verantwoordelijkheid;
Over activiteiten, georganiseerd door en onder de verantwoordelijkheid van de school worden de 		
ouders/verzorgers altijd geïnformeerd door de vestiging (via de website of per brief);
Het al dan niet mogen meenemen van introducés bij schoolactiviteiten wordt per activiteit door de
vestiging aangegeven;
Tijdens schoolactiviteiten gelden de standaard gedrags- en huisregels van de school/vestiging.

9.3 Toegang gasten
1.
2.
3.
4.
5.

De school verleent alleen toegang aan personeel en leerlingen van de school;
Een ieder die niet geregistreerd staat op deze school, moet zich bij binnenkomst melden
bij de receptie;
Voor ouders/verzorgers van leerlingen van de school geldt ook dat ze zich bij binnenkomst melden bij
de receptie;
De vestigingsdirectie kan personen die zich niet hebben gemeld uit het schoolgebouw verwijderen;
Indien de veiligheid van de school in het geding is, wat ter beoordeling is aan de
vestigingsdirectie, kan de schoolleiding de toegang weigeren aan de desbetreffende perso(o)n(en).

9.4 Foto’s

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van betrokkenen geluidsopnames, foto’s of filmopnames te
maken. Dit geldt zowel in school als op het schoolplein. Aan het begin van het schooljaar wordt iedere ouder
en leerling gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal.
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Op basis van deze toestemming kan beeldmateriaal
van leerlingen voor bijvoorbeeld PR- en
communicatiemomenten, excursies en activiteiten
gebruikt worden.

9.5 Mobiele telefoons

Het gebruik va mobiele telefoons is in principe
niet toegestaan in het klaslokaal, tenzij de docent
toestemming geeft om de telefoon te gebruiken
voor een lesdoeleinde. Wanneer de docent zijn
les start zijn de telefoons opgeborgen. Sommige
docenten maken gebruik van de telefoontas waar
de mobiele telefoon aan het begin van de les dient te
worden opgeborgen. Wanneer een leerling oneigenlijk
zijn telefoon gebruikt, kan de docent de leerling
sommeren deze in te leveren bij de leerjaarcoördinator.

9.6 Veiligheid

Binnen Melanchthon vinden wij het belangrijk dat school
een veilige plek is voor leerlingen en voor iedereen die
binnen de school werkzaam is. Dit betekent dat we betrokken zijn
bij elkaar en dat iedereen binnen de gestelde normen zichzelf kan en durft
te zijn. Onze school heeft een veiligheidsplan waarin alles omtrent veiligheid staat beschreven.
Melanchthon De Blesewic heeft het certificaat Veilige School van de gemeente Lansingerland.

10. Rechten en plichten

10.1 Reglement internet en sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media kunnen
helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te
experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten
en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Melanchthon heeft een reglement internet en sociale
media, die beschikbaar is via de website: Melanchthon-Gebruik-social-media-2020.pdf Met dit reglement kan
het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat normaal gedrag is op sociale media
(en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Melanchthon, voor het gebruik van
mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.

10.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel in werking getreden. Dat
betekent dat er nu nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU).

De AVG zorgt onder meer voor:
•
•

versterking en uitbreiding van privacyrechten
meer verantwoordelijkheden voor organisaties

Als school, en als bestuur, zijn wij kritisch op de (persoons-)gegevens die wij om uiteenlopende redenen
verzamelen en bewaren. Wij maken hierover afspraken met de partijen om ons heen, denk bijvoorbeeld aan
leveranciers van software die wij voor ons onderwijs nodig hebben. Daarnaast heeft Melanchthon beleid over
gegevensbescherming. Via de website van CVO is het beleid op Informatiebeveiliging en privacy (IBP) terug
te lezen: IBP_beleid_CVO_versie-1.0.pdf De persoonsgegevens die wij van leerlingen, ouders en personeel
verzamelen, gebruiken wij voor het verzorgen van onderwijs. Voor de eventuele uitwisseling van gegevens
met andere partijen zullen wij toestemming vragen aan de leerling of diens ouders. Datzelfde geldt voor onze
PR-uitingen. Eenmaal verleende toestemming mag te allen tijden weer ingetrokken worden.
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10.3 Klachten
Ziet u problemen op school of gaan de dingen niet zoals u zou willen? Neem dan eerst contact op met de
coach van uw zoon of dochter. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon bij een situatie van
ongewenst gedrag.
Als u een klacht heeft, neemt Melanchthon deze serieus. Hiervoor geldt de volgende procedure:
als de coach u niet naar tevredenheid heeft kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met de
leerjaarcoördinator van de afdeling van uw zoon/dochter. Mocht u na het gesprek met de leerjaarcoördinator
nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, neem dan contact op met het
afdelingshoofd van uw zoon/dochter. De vestigingsdirecteur is de laatste in lijn waar u uw klacht kwijt kunt.
Bent u na het contact met de vestigingsdirectie nog niet tevreden met de oplossing van uw klacht, dan kunt u
een e-mail schrijven aan de algemene directie van Melanchthon: melanchthon@melanchthon.nl.
Blijkt afhandeling binnen de school niet mogelijk te zijn of heeft de afhandeling van een klacht niet naar
tevredenheid plaatsgevonden, dan is er een klachtenregeling die is vastgesteld met de andere scholen van
CVO. Deze CVO-klachtenregeling kunt u vinden op:
Klachtenregeling - Melanchthon Scholengemeenschap

10.4 Vertrouwenspersoon en vertrouwensinspecteur

Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig
of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of personeelslid, kan een beroep doen op de
vertrouwenspersoon. De eerste stap blijft die naar de coach, maar durft, kan of wil een leerling dat niet,
dan kan hij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Die zal het probleem altijd serieus
nemen, gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt mogelijk - en in overleg met de melder - voor bemiddeling of
verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie/externe vertrouwenspersoon. Elke vestiging heeft een
vertrouwenspersoon. Er is altijd een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Ook medewerkers
kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. De vestigingen maken bekend bij personeel en leerlingen
wie de vertrouwenspersonen zijn.
De complete klachtenregeling is te lezen en te downloaden via www.melanchthon.nl of www.cvo.nl.
Naast de vertrouwenspersoon, kunnen leerlingen, ouders, maar ook medewerkers een beroep doen
op een externe vertrouwensinspecteur. Deze kan worden ingeroepen voor advies en ondersteuning
bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Ook bij
signalen van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme is de
vertrouwensinspecteur de aangewezen persoon. Hij of zij is te bereiken tijdens kantooruren
op 0900 - 111 31 11.
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Hoekeindseweg 7a
2665 KA Bleiswijk
010 – 529 01 31
blesewic@melanchthon.nl
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