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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van Melanchthon Kralingen. De school waarvan ik sinds augustus 2007 de directeur
ben geworden en waar ik leiding mag geven aan zo’n 400 fantastische leerlingen en zo’n 50 enthousiaste
collega’s. Een school die in 2020 het predicaat ‘excellente school’ kreeg voor de begeleiding die wij aan de aan
ons toevertrouwde leerlingen bieden. Het lukt ons team bijna altijd om de leerlingen goed in beeld te krijgen
en hen te begeleiden naar een mooi diploma dat past bij hun niveau, niet zelden is dat hoger dan het niveau
waarmee ze bij ons zijn binnengekomen.
Dankbaar ben ik misschien nog meer dat zowel onze leerlingen als de ouders in de jaarlijkse
tevredenheidsonderzoeken aangeven dat ze zeer tevreden zijn over de school, de sfeer in de school en vooral
ook de veiligheid. De Gemeente Rotterdam heeft onze school onlangs voor de derde achtereenvolgende keer
het predicaat ‘Veilige School’ gegeven.
In deze schoolgids leest u terug hoe onze school is georganiseerd, wat we doen en wat u van ons mag
verwachten. Maar schroom niet om ook gewoon contact met ons op te nemen als u vragen heeft.
Met vriendelijke groet,
D. Maharban
Vestigingsdirecteur Melanchthon Kralingen

MISSIE
Elke leerling verlaat de school met een diploma op zijn of haar niveau
en is een maatschappijcompetente burger.

1. Over Melanchthon
Kralingen
1.1

Schoolgegevens

De volledige naam van de school luidt:
Melanchthon Kralingen
Bezoekadres:
Vredenoordplein 60
3061 PX Rotterdam
Correspondentieadres:
Postbus 4269
3006 AG Rotterdam
(010) 452 6138
kralingen@melanchthon.nl
www.melanchthon.nl/kralingen
schoolgids
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1.2

		

Over onze school

‘Extra’ is hier heel gewoon

Wij vinden het belangrijk dat jij een diploma haalt op
het niveau dat het beste bij jou past. Wij willen jou daar
graag bij helpen. En we doen meer. We helpen jou om
je als persoon te ontwikkelen, zodat je nu en later goed
in je vel zit en goed kunt leven en werken met andere
mensen. ‘Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij’ is
daarom een zin die wij vaak gebruiken.
In 2020 kregen wij het predicaat ‘excellente school’
precies op dit gebied: de leerlingen kennen en hen op
maat kunnen begeleiden.

Jij bent belangrijk!

Wij willen het beste in jou naar boven halen. Dat doen we met
een team van enthousiaste en vakkundige medewerkers. Wij
willen weten wie jij bent, wat je nodig hebt en wat jij wilt bereiken.
Samen met jou en je ouders/verzorgers gaan we de uitdaging graag aan.
Daarom zijn de docenten elke schooldag van 08.15 uur tot en met 16.30 uur op school voor lessen, bijles,
begeleiding en oudergesprekken.

Een open gemeenschap

Melanchthon Kralingen is een open christelijke school. Iedereen die bij ons onderwijs wil volgen is dus
welkom. Het christelijke karakter komt onder andere terug in de respectvolle manier waarop wij met elkaar
omgaan. In de Bijbel vinden we belangrijke leefregels die God voor ons heeft opgesteld. Zoals eigenaarschap,
naastenliefde, verbondenheid en optimisme. Deze zijn de leidraad voor ons dagelijks handelen. En het mooie
is: deze leefregels delen we met zoveel andere religies. Als je komt kijken, zul je zien dat hier leerlingen en
medewerkers van alle nationaliteiten en culturen samen leren, werken, sporten, koken, vrienden worden en
plezier maken. Kortom: samen leven. Zij voelen zich hier thuis.
Tijdens dagopeningen en vieringen komen allerlei maatschappelijke thema’s en wereldreligies aan bod. En elk
jaar gaan we met ons project ‘heilige huisjes’ langs verschillende gebedshuizen.

Hier voel je je welkom

Je krijgt les in een prachtig nieuw gebouw aan het Vredenoordplein. Aan de ene kant van het gebouw
zitten alle onderbouwklassen, aan de andere kant de bovenbouwklassen. Naast de praktijklokalen voor
de beroepsgerichte opleidingen, hebben we een echt sciencelab waar je leert om wetenschappelijke
onderzoekjes te doen. We hebben een mooi lokaal voor kunst & cultuur en een eigen gymzaal. We hebben
zelfs een eigen dansstudio en fitnessruimte.

Buiten de lessen…

In de aula kun je tijdens de pauzes gezellig op de tribunetrap zitten. Op het plein kun je voetballen in de
pannakooi, tafelvoetballen en tafeltennissen. Of je gaat lekker samen in de zon zitten! Ook na school kun je
dansen in de studio of fitnessen op school. Onze eigen leerlingen helpen mee tijdens het surveilleren tijdens
de pauzes; deze schoolwacht heeft hiervoor een training gekregen om elkaar op een positieve manier te
kunnen aanspreken op rust, regelmaat en reinheid.

Milieuvriendelijk

Natuurlijk hebben we ook aan het milieu gedacht, want de elektriciteit voor ons gebouw wordt geleverd door
slimme zonnecellen in de dakramen. En we hebben een ‘groen’ dak.

Ook de buurt is welkom

Melanchthon Kralingen is de eerste school in Nederland die een servicecentrum van de Centrale Bibliotheek
heeft in het gebouw. Daarnaast hebben we hier ook een buurthuis, waar mensen uit de buurt kunnen komen
voor een workshop, een kopje koffie, of om een broodje te eten.
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1.3 Medewerkers
Directie

De leiding van de school bestaat uit een vestigingsdirecteur en drie afdelingshoofden. De heer D. Maharban is
vestigingsdirecteur, de heer J. Meester is afdelingshoofd onderbouw, de heer P. Tjin-A-Koeng is afdelingshoofd
middenbouw en de heer P. Herweijer is afdelingshoofd bovenbouw. Samen hebben zij de dagelijkse leiding
over de school.

Administratie

De administratie van de school wordt bijgehouden door mevrouw A. Algoe, bijgestaan door de heer B. Frolich.
Als u de school belt krijgt u - waarschijnlijk - onze receptioniste aan de lijn: mevrouw L. Groeneweg, maar
het kan ook iemand anders zijn die bij de receptie werkt. Ouders en leerlingen kunnen daar terecht voor alle
administratieve zaken, zoals:
•
Melden van bezoeken aan huisarts, tandarts etc.
•
Vragen naar aanleiding van lestijden of wijzigingen in het rooster
•
Vragen over de (vrijwillige) ouderbijdrage

Personeelsleden

ABOU •
meneer F. Aboulasri		
economie, economie & ondernemen, mentor
ALTA •
meneer F. AltaŞ 		
economie, economie & ondernemen, mentor
BADA •
mevrouw D. Baar 		
mens & maatschappij, maatschappijleer, maatschappijkunde
BERH •
mevrouw J. Berhamović
Duits, mens & maatschappij, Nederlands, taal, mentor
BOET •
mevrouw R. Boet 		
wiskunde, rekenen
BOZA •
meneer I. Bozalmad 		
mens & maatschappij, maatschappijleer, maatschappijkunde,
						geschiedenis, mentor, deelraad
CROM •
meneer M. Cromwijk
economie
DAMJ •
meneer J. van Dam 		
mens & maatschappij, maatschappijleer, aardrijkskunde, mentor
DOCT •
mevrouw W. Docter 		
wiskunde, science, rekenen
DURU •
mevrouw M. Durusoy 		
mens & natuur, biologie
ECEA •
mevrouw E. AteŞ 		
economie, pso
EEND •
meneer L. van Eendenburg
Engels, mentor
GOED •
mevrouw L. Goedknegt
bewegingsonderwijs, mentor
GRLM •
mevrouw L. Groeneweg
mens en maatschappij, maatschappijleer
HERW •
meneer P. Herweijer 		
natuur-scheikunde, afdelingshoofd bovenbouw
JAGD •
mevrouw N. Jadoenath
science, wiskunde, rekenen
KANZ •
meneer Z. Kandrouch
wiskunde, science
KASS •
meneer A. Kassimi 		
wiskunde, rekenen, mentor
LASH •
mevrouw S. Lachman		
Nederlands, taal, mentor
MACH •
mevrouw M. Machtan 		
mens & natuur, biologie, technologieroute
MAHA •
meneer D. Maharban		
vestigingsdirecteur
MEES •
meneer J. Meester		
kunst & cultuur, ckv, afdelingshoofd onderbouw, 			
						zorgcoördinator
NAAK •
meneer L. Naaktgeboren
bewegingsonderwijs, zorg & welzijn en leerjaarcoördinator leerjaar 3
NGUY •
meneer T. Nguyen 		
mens & natuur, biologie, mentor
NTOA •
meneer S. Ntoane		
bewegingsonderwijs, mentor
OBAI •
mevrouw Obali
maatschappijleer
schoolgids
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OSTA •
OUAS •
OZAN •
OZEN •
PATA •
ROME •
ROST •
ROZM •
SERT •
SOEK •
TJIN •
UWAM •
VOSY •
ALGO •
DOAY •
FROL •
GROL •
NAZM •
PLAT •
LION •
SOKE •
TIND •
TRVE •
VERG •
BURG •
MAAM •
YILM •

mevrouw S. van Ostaay
meneer F. el Ouassghiri
mevrouw F. Özan 		
mevrouw A. Özen - Koç
mevrouw M. Patadien 		
mevrouw G. Römer 		
meneer S. Rothuizen 		
mevrouw M. Rozendaal
meneer T. Serraarens 		
mevrouw P. Soekhai 		
meneer P. Tjin-A-Koeng
mevrouw D. Uwamwezi
mevrouw Y. de Vos 		
mevrouw A. Algoe 		
mevrouw A. Doğa 		
meneer B. Frolich		
mevrouw L. Groeneweg
mevrouw Z. Nazoume 		
meneer M. van Platerink
mevrouw S. Lion-Sjon-Tjoe
meneer K. Soerdjpal 		
mevrouw A. Tindal 		
de heer Verburg
		
mevrouw V. Vergunst 		
mevrouw E. Burg		
meneer M. Maat		
mevrouw F. Yilmazer		

kunst & cultuur, ckv, mentor
economie, dienstverlening & producten, mentor
Engels, mentor
mens & natuur
economie, economie & ondernemen		
Nederlands, decaan, mentor
Engels, mentor
zorg & welzijn
Nederlands
Nederlands, mentor
aardrijkskunde, afdelingshoofd middenbouw
Frans, taal, mens & maatschappij, mentor
wiskunde, rekenen, examensecretaris
administratie, roostermaker
schoolmaatschappelijk werkster, schoolloopbaancoach
administratie, onderwijsassistent
receptioniste
medewerker ouderbetrokkenheid
hoofdconciërge
gastvrouw
conciërge
onderwijsassistent, absentiecoördinatrice
bewegingsonderwijs
schoolpsycholoog
technisch onderwijsassistent
onderwijsassistent
onderwijsassistent, voorzitter dMR

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 en worden geplaatst en ondersteund door de academische opleidingsschool Rotterdam.
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 verenging en Melanchthon is er daar één van.
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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 Kralingen] 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

Melanchthon Kralingen is een kleine school met ca. 400-420 leerlingen. We bieden vmbo-onderwijs aan:
vmbo-basis (bl), vmbo-kader (kl) en vmbo-theoretisch (tl, ook wel mavo genoemd). Een leerling die extra
ondersteuning nodig heeft in de vorm van leerwegondersteuning (lwoo) is bij ons ook van harte welkom.
In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) bieden we naast de ‘gewone’ klassen ook dakpanklassen aan, met bl- en
kl-niveau en/of kl- en tl-niveau. De lessen worden gegeven op het hoogste niveau, maar voor elke toets wordt
een cijfer berekend over beide niveaus.
In de bovenbouw bieden we op bl- en kl-niveau 3 beroepsrichtingen aan: economie & ondernemen, zorg &
welzijn en dienstverlening & producten. Daarnaast hebben we ook een “mavo+”: leerlingen doen examen op
mavo-niveau (vmbo-tl), maar met een extra vak (7 in plaats van 6). Bovendien kunnen leerlingen met havopotentie een extra training ‘Remind’ volgen waarin ook wordt ingegaan op de vaardigheden en studiehouding
om succesvol te worden op de havo. Hierdoor zijn leerlingen kansrijker op de havo, maar ook als ze hun studie
voortzetten op het mbo.
We starten elk jaar met een jaarstartgesprek: mentor-ouder-leerling om kennis te maken met elkaar en
afspraken te maken voor het komende schooljaar. Tijdens dat gesprek wordt o.a. het lesrooster, de inlogcodes
voor het netwerk en het boekenpakket uitgereikt.

Leerjaar 1

In leerjaar 1 wordt gestart met een introductieprogramma, om de school, de docenten en de nieuwe
klasgenoten te leren kennen. Al voor de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag om de nieuwe
leerlingen te leren kennen. Tijdens het jaarstartgesprek ontvangt elke leerling zijn of haar eigen device
(laptop) waarmee gewerkt wordt op school.
Gedurende het jaar worden diverse projectweken georganiseerd om de samenhang tussen de verschillende
vakken te laten zien en ervaren. Zo is er een project mediawijsheid, mens & natuur, middeleeuwen (mens &
maatschappij) en taal & rekenen (incl. taaldorp).
De klassen worden ingedeeld op basis van de advies van de basisschool (leidend), eventueel aangevuld met
andere achterliggende gegevens (okr, eindtoets, enz.). Het is mogelijk om aan het einde van leerjaar 1 op
te stromen naar een hoger niveau als de resultaten daar aanleiding toe geven en de rapportvergadering de
potentie ziet. Het is ook mogelijk om af te stromen naar een (naast) lager niveau als ondanks de begeleiding
schoolgids

Kralingen | 8

blijkt dat de resultaten onvoldoende zijn om
door te stromen. Elke dag van de week is het
mogelijk om (gratis) bijles te volgen als de
resultaten daartoe aanleiding geven. Dit
wordt gegeven door onze eigen docenten.
In leerjaar 1 en 2 wordt desgewenst een
training Rots & Water aangeboden voor
een selecte groep leerlingen die of meer
zelfvertrouwen kunnen gebruiken, of juist
meer zelfbeheersing.
Binnen de lessen Leefstijl wordt gewerkt
aan ‘executieve vaardigheden’ (planning,
zelfreflectie, samenwerken, enz.), maar ook
aan studie- en loopbaanoriëntatie middels
het programma Qompas.

Leerjaar 2

Wij hanteren een tweejarige brugperiode:
leerjaar 2 is net zo ingericht als leerjaar 1. We
starten ook met een introductieprogramma, om na
de zomervakantie weer een goede focus op school te
krijgen en omdat de klassensamenstelling niet per se
hetzelfde is:
op- en afstromers maken soms
de
groepsdynamische processen anders.
In leerjaar 2 organiseren we ook vakoverstijgende projecten om de samenhang tussen de verschillende vakken
te laten zien en ervaren. Daarnaast ligt in leerjaar 2 de focus sterk op determinatie en sectororiëntatie; het vak
pso (praktische sectororiëntatie) is daarvan een voorbeeld. Leerlingen doen ervaring op met de verschillende
sectoren en beroep(srichting)en; onderdeel van dit vak is dat de leerlingen voor elke sector een bliksemstage
lopen in een bedrijf of organisatie. Daarnaast gaan de leerlingen van leerjaar 2 gedurende 1 week op
maatschappelijke stage, om ook praktijkervaring op te doen in non-profit organisaties.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 zitten de leerlingen ingedeeld per beroepsrichting (bl of kl) of in de mavo-klas (tl). We bieden op
bl- en kl-niveau de richtingen economie & ondernemen, zorg & welzijn en dienstverlening & producten.
Naast de verplichte vakken (Nederlands, Engels, CKV, bewegingsonderwijs en maatschappijleer) krijgen de
leerlingen ook enkele profielvakken, afhankelijk van de gekozen richting, en een beroepsgericht vak, dat ze
zeker 10 uur in de week krijgen. Daarin wordt, heel praktijkgericht, gewerkt aan beroepscompetenties en
-vaardigheden. Bij zorg & welzijn kan ook een officieel EHBO-diploma worden behaald.
Op onze mavo-opleiding kiezen de leerlingen voor het profiel economie & maatschappij of
science & technologie. De vakken die in leerjaar 3 en 4 nog gevolgd worden zijn afhankelijk van het gekozen
profiel, daarnaast maken de leerlingen een keuze voor óf Frans, óf Duits als tweede moderne vreemde taal
(naast Engels).
In leerjaar 3 gaan de leerlingen in het begin van het leerjaar op kamp, daar zitten ook twee overnachtingen
bij. Omdat de groepssamenstelling anders is dan in de twee brugjaren ervoor en de focus langzaamaan
gericht wordt op het eindexamen, is het goed om elkaar heel goed leren kennen, zodat de groepsdynamische
processen de juiste focus en de juiste ‘vibe’ meegeven om succesvol te worden.
In leerjaar 3 gaan de leerlingen ook op beroepsstage voor 2 weken, deze stage heeft tot doel om
praktijkervaring op te doen in de beroepsrichting die een leerling heeft gekozen.
Leerlingen die kiezen voor dienstverlening & producten op kbl-niveau of hebben gekozen voor het science
& technologie-profiel op de mavo, volgen ook de technologieroute. Dat is een samenwerking met het
Techniekcollege (mbo) waarin wordt gewerkt aan de 7 werelden van de techniek.
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Leerjaar 4

Het laatste jaar van de opleiding op school is uiteraard gericht op het eindexamen en het behalen van een
diploma dat past bij het niveau van de leerling. Er zijn twee schoolexamen-periodes (SE) die samen 50%
vormen van het eindcijfer. De andere 50% wordt behaald met het centrale examen (CE).
In de mavo-klas maken de leerlingen een eendaagse reis naar Parijs (voor de leerlingen die voor Frans hebben
gekozen) of Düsseldorf (voor wie Duits heeft gekozen). Daar wordt naast een deel van de cultuur ook het
mondeling examen voorbereid. De mavo-leerlingen maken ook een profielwerkstuk, waarin ze een bepaald
thema uit het gekozen profiel verder uitdiepen en presenteren aan de ouders tijdens de profielwerkstuk
presentaties.
Alle leerlingen maken een eendaagse reis naar Amsterdam, waar diverse uitstapjes worden gemaakt. Het jaar
wordt gestart met een gezamenlijke barbecue om samen de juiste ‘spirit’ te krijgen.
We werken nauw samen met het mbo en ook met de havo, in leerjaar 4 wordt een apart programma
aangeboden voor de potentiële opstromers naar de havo, om hun kans op succes te optimaliseren.

3.1b Leerwegondersteunend onderwijs

Op onze school worden ook leerlingen met een lwoo-indicatie, een indicatie voor leerwegondersteuning,
toegelaten. Dit zijn leerlingen waar de basis¬school van verwacht dat zij een vmbo-diploma kunnen halen op
voorwaarde dat zij extra hulp krijgen. De ondersteuningscoördinator van onze school is nauw betrokken bij
de toelating van lwoo-leerlingen en regelt alle administratieve zaken die hiervoor geregeld moeten worden.
Leerlingen komen alleen in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs als zij voldoen aan bepaalde
voorwaarden. Voor informatie over leer¬wegondersteunend onderwijs kunt u contact opnemen met de
ondersteuningscoördinator, de heer J. Meester.
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3.2 Lestijden

Hoe ziet een schooldag er uit op Melanchthon Kralingen?

blok
1

les
1
2

pauze
2

3
4

pauze
3

5
6

pauze
4

7
8

normaal lesrooster

verkort lesrooster

50 / 100 minuten
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.10 - 10.25
10.25 - 11.15
11.15 - 12.05

35 / 70 minuten
08.30 - 09.05
09.05 - 09.40
09.40 – 09.55
09.55 - 10.30
10.30 - 11.05

12.05 - 12.35
12.35 - 13.25
13.25 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 15.20
15.20 - 16.10

11.05 - 11.20
11.20 – 11.55
11.55 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.35
13.35 - 14.10

3.3 Lessentabellen
Lessentabel leerjaar 1

1 bbl

1 bbl/kbl

1 kbl

1 kbl/tl

Godsdienst
Nederlands
Frans
Duits
Engels
Mens en Maatschappij
Maatschappijleer
Wiskunde
Natuur-/ Scheikunde
Mens en Natuur
Economie
Science
Kunst & Cultuur
Taal en Rekenen
Welzijn en Sport
Bewegingsonderwijs
Mentoruur
Leefstijl
Maatwerk

1
4
0
0
3
4
0
4
0
3
0
2
3
2
0
3
1
1
1

1
4
0
0
3
4
0
4
0
3
0
2
3
2
0
3
1
1
1

1
4
0
0
3
4
0
4
0
3
0
2
3
2
0
3
1
1
1

1
4
3
0
3
3
0
4
0
3
0
3
2
2
0
3
1
1
1

32

32

32

34
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Lessentabel leerjaar 2

2 bbl

2 bbl/kbl

2 kbl

2 kbl/tl

1
4
0
0
3
3
0
4
0
3
2
2
2
2
2
0
2
1
1
1
0

1
4
0
0
3
3
0
4
0
3
2
2
2
2
2
0
2
1
1
1
0

1
4
0
0
3
3
0
4
0
3
2
2
2
2
2
0
2
1
1
1
0

1
4
2
2
3
3
0
4
0
2
2
3
2
2
2
0
2
1
0
1
0

33

33

33

36

Godsdienst
Nederlands
Frans
Duits
Engels
Mens en Maatschappij
Maatschappijleer
Wiskunde
Natuur-/ Scheikunde
Mens en Natuur
Economie
Science
Praktische sector Orientatie
Kunst & Cultuur
Taal en Rekenen
Welzijn en Sport
Bewegingsonderwijs
Mentoruur
Leefstijl
Maatwerk
Handel en Administratie

3 B/K

3 B/K

3 B/K

D&P

E&M

S&T

1
4
0
0
3
3
0
0
1
0
0

1
4
0
0
3
0
0
0
2
4
0

1
4
0
0
3
0
0
0
2
4
0

1
4
3*
3*
3
0
2
2
2
4
0

1
4
3*
3*
3
0
0
0
2
4
2

Biologie
Economie
Tekenen bte
Culturele kunstzinnige vorming
Taal en Rekenen
Bewegingsonderwijs
Mentoruur
Maatwerk
Beroepsgericht

3
0
0
1
3
3
1
1
10

0
3
0
1
2
3
1
1
10

0
3
0
1
2
3
1
1
10

0
3
0,5
0,5
2
3
1
1
0

2
3
0,5
0,5
2
3
1
1
0

*Keuze tussen Frans of Duits

35

35

35

35

35

Lessentabel leerjaar 3
Godsdienst
Nederlands
Frans
Duits
Engels
Maatschappijkunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijleer
Wiskunde
Natuur-/ Scheikunde

Z&W

E&O

3T
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4 B/K

4 B/K

4 B/K

D&P

E&M

S&T

Godsdienst **
Nederlands
Frans
Duits
Engels
Maatschappijleer 2
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wiskunde
Natuur-/ Scheikunde

1
4
0
0
4
4
0
0
0
0

1
4
0
0
4
0
0
0
4
0

1
4
0
0
4
0
0
0
4
0

1
4
4*
4*
4
0
4
4
4
0

1
4
4*
4*
4
0
0
0
4
4

Biologie
Economie
Welzijn en Sport
Bewegingsonderwijs
Mentoruur
Maatwerk
Beroepsgericht

4
0
0
2
1
1
10

0
4
0
2
1
1
10

0
4
0
2
1
1
10

0
4
0
2
1
1
0

4
4
0
2
1
1
0

30

30

30

36

36

Lessentabel leerjaar 4

*
**

Z&W

E&O

4T

4T

Keuze tussen Frans of Duits
Godsdienst/Levensbeschouwing wordt thematisch aangeboden

3.4 Extra activiteiten

Een school heeft natuurlijk als eerste doel om goed onderwijs te bieden. Maar, zoals pap ook lekkerder wordt
met krenten, zo is een school ook leuker als er nog veel is de doen buiten de lessen om; de krenten in de pap!
Twee keer in de week wordt onze dansstudio gebruikt voor onze dansgroep: onder begeleiding van
een danslerares traint de dansgroep daar met elkaar. Bij de MK Masters kunnen (zaal)voetbal-talenten
(onderbouw) laten zien wat ze kunnen tijdens een toernooi zaalvoetbal in onze gymzaal.
Dagelijks kun je - onder begeleiding van een ervaren gymdocent - werken aan je conditie en gezondheid in
onze fitnessruimte, hij kan ook desgewenst een programma op maat aanbieden inclusief voedingstips.
In elk leerjaar vinden vakoverstijgende projecten plaats waaraan ook soms excursies zijn verbonden, in
leerjaar 3 gaan de leerlingen op kamp (3 dagen, met 2 overnachtingen) en leerjaar 4 brengt elk jaar een
bezoek aan onze hoofdstad. 4 TL gaat zelfs ook een dag naar het buitenland: leerlingen die Frans hebben
gekozen bezoeken Parijs om hun mondeling examen voor te bereiden en de Franse cultuur te ervaren. De
leerlingen die Duits hebben gekozen bezoeken Düsseldorf voor hun mondeling examen en de Duitse cultuur.
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Zeker twee keer jaar organiseren we een schoolfeest, waarbij onze aula wordt omgetoverd tot een gezellige
feestruimte. We vieren gezamenlijk Kerst en Pasen, met Kerst is er ook altijd een goededoelenactie, waarvoor
jaarlijks geld wordt ingezameld voor een elk jaar ander goed doel.
De school is alleen verantwoordelijk bij activiteiten die conform de regels van de school worden
georganiseerd. Ouders/verzorgers worden altijd door de school geïnformeerd over deze activiteiten.

3.5 Toetsen

3.5.1 Niet-methode toetsen

Leerlingen worden goed gemonitord vanaf het moment dat ze bij ons binnenkomen, zelfs al daarvoor! We zijn
op dit punt zelfs excellent geworden in 2020: het monitoren van leerlingen.
Leerlingen die nog geen lwoo-indicatie hebben, worden getest met een Drempelonderzoek. Dat meet
leerachterstanden op de gebieden technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. Als
hieruit blijkt dat er (toch) leerachterstanden zijn opgelopen, dan volgt ook een intelligentieonderzoek, meestal
de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO).
In leerjaar 1 doen we de Diatoetsen voor taal en rekenen en we nemen de SAQI af, een schoolwelbevinden-vragenlijst. Ook in leerjaar 3 wordt de SAQI afgenomen. In leerjaar 2 en leerjaar 4 wordt de
Gezondheidsmonitor afgenomen van Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

3.5.2 Methodetoetsen

Om te voortgang te meten voor elk vak worden toetsen afgenomen in de les: schriftelijke of mondelinge
overhoringen, repetities, proefwerken, praktische opdrachten of werkstukken. Hoe wij omgaan met toetsen
en de beoordeling daarvan is vastgelegd in een cijfer- & toetsnotitie, dat is te downloaden van onze website:
www.melanchthon.nl/kralingen/schooldocumenten. Daar vindt u ook de overgangsnormen per leerjaar.
Voor leerjaar 4 maken we gebruik van een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), waarin
ook het examenreglement is opgenomen. Daarin staat elke toets beschreven en ook wat de
herkansingsmogelijkheden zijn. Het PTA is te downloaden via onze website: www.melanchthon.nl/kralingen/
schooldocumenten.

3.6 Examen

Het eindexamen bestaat uit twee delen:
•
Het schoolexamen (SE)
•
Het centraal examen (CE)
Het eindcijfer van het examen is het gemiddelde van de cijfers voor de twee schoolexamens en het centraal
examen.
In het begin van leerjaar 4 worden alle ouders uitgenodigd tijdens een ouderavond over het Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA). Een deel van het PTA is het examenreglement, waarin de gehele procedure van
school- en centrale examens wordt uitgelegd. Tijdens de ouderavond wordt het PTA aan elke ouder uitgereikt
ter ondertekening. Na elk schoolexamen volgt een ouderavond om de resultaten te bespreken.
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4 Ondersteuning en begeleiding
4.1 Leerlingbegeleiding

De mentor is de ‘spin in het web’ voor de leerlingen waarvoor hij of zij mentor is: de mentor onderhoudt
het contact met thuis, monitort cijfers en absentie en stuurt waar nodig op het gedrag van de leerlingen.
Binnen het vak Leefstijl (onderbouw) wordt aandacht gegeven aan de executieve vaardigheden als plannen,
zelfredzaamheid, feedback ontvangen en geven, grenzen stellen enz. Dat vak wordt gegeven door de mentor.
Het is elke dag van de week mogelijk om bijles te volgen. Dat wordt gegeven door onze eigen docenten en
daaraan zijn geen extra kosten verbonden. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde werken we met
een transitieplan: de basisleerstof wordt aangeboden in 3 (Nederlands en wiskunde) resp. 2 (Engels) lesuren.
Daarnaast is 1 van de lesuren op een randuur (eerste of laatste lesuur van de dag) geroosterd; bij dat lesuur
hoeven alleen leerlingen te komen die nog niet op het gewenste niveau zitten.
Voor specifieke leerlingen bieden we sova-trainingen (Rots & Water) om meer zelfvertrouwen te krijgen, dan
wel meer zelfbeheersing. Ook hebben we een faalangstreductietrainer die leerlingen kan helpen indien ze
faalangstig zijn bij het maken van toetsen.

4.2 Decanaat

Melanchthon Kralingen beschikt over een decaan, mevrouw G. Römer, die leerlingen helpt bij het maken van
profielkeuzes of de keuze voor de juiste vervolgopleiding (havo of mbo). Vanaf leerjaar 1 bouwen leerlingen
een portfolio op voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) via Qompas, waaruit blijkt wat de kwaliteiten
en interessegebieden zijn van elke leerling. De decaan is ook betrokken bij de bliksemstages voor het vak
praktische sectororiëntatie (PSO). In leerjaar 3 en 4 wordt het project Role Models georganiseerd: tientallen
oud-leerlingen komen terug op school om te vertellen over hun huidige vervolgopleiding en/of werk. Naast de
decaan beschikken we ook over een schoolloopbaancoach, mevrouw A. Doğa . Zij begeleidt de leerlingen naar
hun vervolgopleiding.

4.3 Ondersteuning

Naast de begeleiding door vakdocenten en mentoren kunnen leerlingen ook begeleid worden door iemand
uit het ondersteuningsteam van de school. Mentoren en/of vakdocenten 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 mentor een leerling aan bij het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat
uit de ondersteuningscoördinator, de schoolpsycholoog, de medewerkers ouderbetrokkenheid en de
schoolmaatschappelijk werker.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator heeft een coördi¬nerende 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 hij 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, De
heer J. Meester is de ondersteunings¬coördinator op onze school.

Schoolmaatschappelijk werker

Op school of in de thuissituatie kunnen zich diverse moeilijke situaties voordoen. Als er extra steun, begeleiding of hulp nodig is, dan kunnen de leerlingen, ouders/verzorgers en/of mentoren een beroep doen op
de schoolmaatschappelijk werker. Onze schoolmaatschappelijk werker is mevrouw A. Doğa.
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Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit:
•
J. Meester, ondersteuningscoördinator
Werkdagen: dagelijks
Bereikbaar op: jmeester@melanchthon.nl,
(010) 452 61 38 en (06) 21 36 62 16
•
Mw. A. Doğa, schoolmaatschappelijker werker
Werkdagen: dagelijks
Bereikbaar op: adoga@melanchthon.nl,
(010) 452 61 38 en (06) 11 35 18 75
•
Mw. V. Vergunst, schoolpsycholoog
Werkdagen: donderdag
Bereikbaar op: vvergunst@melanchthon.nl
en (010) 452 6138
•
mw. Z. Nazoume, medewerker ouderbetrokkenheid
Werkdagen: donderdag
Bereikbaar op: znazoume@melanchthon.nl,
(010) 452 61 38 en (06) 5161 9202
•
mw. B. Sağir, medewerker ouderbetrokkenheid
Werkdagen: donderdag
Bereikbaar op: bsagir@melanchthon.nl,
(010) 452 61 38 en (06) 8234 5883

Anti-pestcoördinator

Wanneer er sprake is van een pestprobleem op school wordt de anti-pestcoördinator daarover
geïnformeerd, waarna hij 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. De anti-pestcoördinator, de heer J. Meester, is
bereikbaar via (010) 452 6138 of (06) 213 66 216 en per mail: jmeester@melanchthon.nl.

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: Microsoft Word - Protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen 2020 (melanchthon.nl)

5 Communicatie en overleg
5.1

Medezeggenschap

Onze school heeft een deelraad, dat is de vestigingsmedezeggenschapsraad voor onze vestiging (dMR).
Deze bestaat uit 2 leden door en uit het personeel gekozen, 1 lid door en uit de ouders gekozen en 1 lid
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 schoolleiding van advies dienen. Het reglement van de
vestigings-MR is hier terug te vinden: Reglement deelraad Melanchthon
schoolgids
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Naast de dMR op school, is ook aan de scholengroep Melanchthon een medezeggenschapsraad, de
zogenoemde groepsMR (gMR), 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.

Klankbordgroep ouders

Zes keer per jaar praten we met een delegatie ouders op de lopende zaken in onze school. We klankborden
met de groep ouders om hen te informeren over en input te krijgen op de keuzes die we maken binnen de
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: www.melanchthon.nl/kralingen/downloads

Leerlingenraad: ‘Hart van Kralingen’

Elke klas wordt door één leerling vertegenwoordigd in de leerlingenraad, die enkele keren per jaar samenkomt
onder de naam ‘Hart van Kralingen’. Voor elke klassenvertegenwoordiger, gekozen door de klas zelf, is ook
een reserve-vertegenwoordiger, zodat de klas altijd vertegenwoordigd is bij afwezigheid van de eerste
vertegenwoordiger.
‘Hart van Kralingen’ praat mee over het beleid en de (onderwijskundige) keuzes die de school maakt, waar
mogelijk wordt de stem van de leerlingen meegewogen in onze beleidskeuzes.

5.3 Rapporten en cijferoverzicht

U ontvangt 3x per jaar een rapport: rapport 1 begin december, rapport 2 in maart en rapport 3 eind van het
schooljaar. Elk rapportcijfer is afgerond op 1 decimaal. Bij rappoort 3 ontvangt u ook een eindrapport, met een
gemiddelde van de 3 rapportcijfers. Daarbij geldt dat het eerste rapport 1x meetelt en het tweede en derde
rapport beide 2x meewegen. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer: vanaf 0,5 naar boven, onder de
0,5 naar beneden.
Tussen elk rapport ontvangt u 3x een cijferkaart. Daarop staan alle behaalde cijfers, met een voorlopig
rapportcijfer. Ouders kunnen te allen tijde de resultaten van hun kind monitoren via SOM, waarvoor ze bij
aanvang van het schooljaar een inlogcode krijgen.
Na rapport 1 en 2 is een spreekavond, waar de ouders maximaal met 3 verschillende docenten kunnen
spreken over het rapportcijfer en/of de begeleiding van hun kind. Daarnaast vindt een midden- en
eindejaarsgesprek plaats met de mentor, de ouder of verzorger en de leerling, waarin de verwachtingen en
afspraken van het begin van het jaar ( jaarstartgesprek) met elkaar worden geëvalueerd.

5.4 Contacten school en thuis

We starten elk jaar met een jaarstartgesprek: mentor, ouder/verzorger en leerling. Gewoon om kennis te
maken en verwachtingen en doelen af te spreken. Enkele weken daarna en nogmaals net na de eerste helft
van het schooljaar, nodigen we de ouders uit voor een informatieavond waar per leerjaar wordt besproken
hoe het leerjaar is georganiseerd. Voor deze ouderavonden ontvangen de ouders een schriftelijke uitnodiging,
maar de mentor zal ook persoonlijk bellen om de ouders uit te nodige. Op de dag zelf volgt een herinneringssms’je. Na elk rapport hebben de ouders de gelegenheid om de mentor en/of vakdocenten te spreken naar
aanleiding van de vorderingen. Bij incidenten op school zal de betreffende vakdocent en/of de mentor contact
opnemen met de ouders om hen te informeren, maar ook als er iets positiefs is te melden of om gewoon te
horen hoe het gaat.
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Als een leerling zonder afmelding van de ouders niet op school is, of te laat komt, krijgen de ouders een
‘spijbel-sms’ op hun telefoon, ook als er ‘s ochtends een roosterwijziging is waardoor het eerste lesuur vervalt,
worden de ouders per sms geïnformeerd. De ouders zijn via de oudergeleding vertegenwoordigd in de
deelraad MR (dMR).

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 | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)) 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.
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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 www.melanchthon.nl/kralingen/downloads

6.4 Resultaten
Doorstroom 2020-2021
Onderbouw:
Leerjaar 1 (B/K/(g)T)) = 100 %
Leerjaar 2 (B/K/(g)T)) = 100 %
Bovenbouw:
Leerjaar 3
B = 100 %
K = 98 %
(g) T = 96 %

Leerjaar 4
B = 100 %
K = 100 %
(g) T = 100 %

Examenresultaten BBL niveau 2021
24 kandiaten geslaagd 100%
Examenresultaten KBL niveau 2021
45 kandidaten geslaagd 100%
Examenresultaten TL niveau 2021
18 kandidaten geslaagd 100% (1 cum laude)
17 vakken op een hoger niveau afgerond, 4,5 %

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 Kralingen 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.
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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 beschadigingen of een verloren boek.
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
•
woordenboeken
Voorafgaand aan elk schooljaar krijgen de leerlingen een overzicht van de benodigdheden per leerjaar.
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, tijdens het jaarstartgesprek.
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 overheid geeft per leerling aan de
school € 316,- voor het boekenpakket. De aanschaf van boeken brengt dus geen kosten voor ouders met
zich mee.
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Wij hebben voor alle leerlingen de boeken al aangeschaft, u ontvangt het pakket tijdens het jaarstartgesprek;
u hoeft dus niet zelf het boekenpakket te bestellen via een site van de schoolboekenleverancier! Aan het einde
van het schooljaar moeten de boeken weer worden ingeleverd. Indien er schade is ontstaan aan de boeken, of
een boek is kwijt, worden hier kosten over in rekening gebracht. Daarom is het belangrijk dat de boeken goed
worden gekaft bij aanvang van het schooljaar en de naam van de leerling zichtbaar is genoteerd in de stempel.

Laptop

Alle leerlingen krijgen een eigen device (laptop) van de school. U betaalt daar eenmalig een symbolisch bedrag
voor: € 20,-. In deze € 20,- zitten ook de service- en verzekeringskosten verwerkt. Elk volgende schooljaar
(leerjaar 2, 3 en 4) zijn deze service- en verzekeringskosten opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage.
In de kluisjes van elke leerling is een oplaadpunt aangebracht waar de laptop aan het einde van de dag wordt
aangesloten om voor de volgende dag weer gebruik te kunnen maken van een volledig opgeladen device;
het gaat in principe niet mee naar huis. Veel toetsen worden digitaal afgenomen via de laptop en er zijn
verschillende vakken die hun lesstof (ook) digitaal aanbieden.

Kluisjes

Elke leerling krijgt een eigen kluisje, waar hij of zij waardevolle eigendommen en/of de boeken kan opbergen.
Het kluisje wordt geopend met een kluispasje dat per leerling wordt aangemaakt, de kosten daarvan (à € 7,-)
worden verrekend via de vrijwillige ouderbijdrage. Bij verlies of beschadiging van het kluispasje moet een
nieuw pasje worden aangeschaft.
Het kluisje blijft altijd eigendom van de school en kan door de schoolleiding, al dan niet in samenwerking met
de politie, worden geopend ter controle.

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 (belastingdienst.nl).
Ouders die onvoldoende middelen hebben om de ontwikkeling van hun kind(eren) te bekostigen of
voorfinancieren kunnen contact opnemen met de Stichting Meedoen in Rotterdam. Meer informatie over de
werkwijze van deze stichting vindt u op www.meedoeninrotterdam.nl
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 schoolmaatschappelijkwerker.
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.
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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. 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 de administratie 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 het afdelingshoofd van het betreffende leerjaar.
De mogelijkheid bestaat om als ouder een eigendommenverzekering af te sluiten via
Melanchthon. Meer informatie kunt u bij de vestiging opvragen bij de administratie van de school.
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7.5 Schoolkosten per leerjaar
Melanchthon Kralingen 2021-2022

Leerjaar 1
€ 134,00

Leerjaar 2
€ 164,00

Leerjaar 3
€ 274,00

Leerjaar 4
€ 194,00

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

Helaas zijn er soms omstandigheden dat een geplande les niet door kan gaan, bijvoorbeeld door ziekte van
een docent. Indien mogelijk wordt het lesrooster dan zo ingeschoven dat er alleen een eerste en/of laatste
uur komt vrij te vallen. Als dat niet mogelijk is, zal een collega de les overnemen, zodat er nooit een tussenuur
ontstaat. Bij studiemiddagen en/of vergaderingen kan gebruik worden gemaakt van het verkorte lesrooster:
dan gaan alle lessen gewoon door, maar deze duren geen 50 (of 100) minuten, maar 35 (of 70). Het dagrooster
wordt in de school gepubliceerd op de tv-schermen en is thuis via ItsLearning te bekijken. Als ‘s morgens blijkt
dat het eerste lesuur voor een klas vervalt, dan wordt een sms’je verstuurd naar de ouders.
Wij plannen jaarlijks meer lessen in dan wettelijk noodzakelijk, rekeninghoudend met een bepaald percentage
lesuitval. Daardoor behalen we elk jaar (ruimschoots) de verplichte onderwijstijd.

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 nega¬tief. 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 regelmatig wordt ziek gemeld of een hoog ver- zuimpercentage heeft, krijgt u als ouder een
uitnodiging voor een gesprek met de mentor en/of afdelingshoofd. 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.
Om met u en ons mee te denken bij een hoog ziekteverzuim, zullen we leerlingen die 7 aaneengesloten
dagen ziek thuis zijn en/of al 4x in 12 weken tijd zijn ziekgemeld, aanmelden bij het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Zij kunnen samen met u en uw kind en met de school een plan opstellen om minder te hoeven
verzuimen. Daarmee kunnen we vaak een traject met leerplicht voorkomen.
Als uw kind ziek is, of er is een andere reden dat uw kind niet op school is, meldt u dit dat dan vóór 09.00 uur
via (010) 452 6138 om de school te informeren over de afwezigheid van uw kind.

8.4 Verlof aanvragen

Alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan extra verlof aangevraagd worden voor bijvoorbeeld het
bijwonen van een bruiloft of een uitvaart. Dit verlof moet 6 weken van tevoren aangevraagd worden via het
Absentie & Verlofformulier en worden voorzien van bewijsmateriaal dat de reden van de verlofaanvraag
ondersteund, bijvoorbeeld een trouwkaart. Wij checken uw verlofaanvraag altijd aan de kaders van de
Leerplichtwet voordat we deze honoreren dan wel afwijzen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van deze
beslissing.
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8.5 Te laat komen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt elke leerlingen een
‘strippenkaart’. Daarop staan 15 strippen die worden
geknipt bij elke keer dat een leerling (ongeoorloofd)
te laat is.
Deze strippenkaart moet een leerling elke dag bij
zich hebben en
maakt inzichtelijk hoe vaak een leerling te
laat is gekomen en welke sanctie daarbij
hoort. Bij de eerste 2x volgt nog geen
sanctie, maar bij de 3e tot en met de 5e
keer meldt een leerling zich de volgende
ochtend om 7.45 uur op school. De 6e
tot en met de 8e keer te laat komen
betekent dat een leerling ‘s middags
2 uur nablijft. U wordt dan als ouder
geïnformeerd per brief over het
veelvuldig te laat komen. Vanaf de 9e
keer volgt een vierkantrooster van 3
dagen: dan meldt de leerling zich om
7.45 uur en mag pas om 17.00 uur naar
huis, uiteraard wordt u als ouder dan
weer geïnformeerd. Na 12x te laat komen
wordt leerplicht preventief geïnformeerd,
na 15x zal leerplicht het ook sanctioneren als
zijnde relatief verzuim.

8.6 Uit de les verwijderd

Als een leerling de les zodanig verstoort dat het
leerproces ook van anderen in het geding komt, kan een
leerling uit de les worden verwijderd. Veelal is dan al in de
les een bepaalde escalatieladder gehanteerd van aanspreken,
waarschuwen, straf en/of een tijdelijke time-out. Als dit allemaal niet
zorgt voor een andere houding, gaat de leerling een ‘rode kaart’ halen bij zijn
of haar mentor, of bij afwezigheid daarvan bij het afdelingshoofd. Na de les maakt de leerling met de
betreffende docent een afspraak voor een herstelgesprek en er wordt een sanctie afgesproken; de gemiste
les moet dan sowieso worden ingehaald. De vakdocent en/of de mentor zal contact opnemen met de ouders
hierover.

8.7 Schorsen en verwijderen

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

8.8 Jaarplanning

Tijdens het jaarstartgesprek ontvangt u per leerjaar een jaarplanning, waarop
u alle relevante data kunt terugvinden. Vanaf schooljaar 2021-2022 is deze ook via onze website te bekijken.
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9 Regels en afspraken
9.1 Huisregels

Overal in de school is de ‘Kr8cht van Kralingen’ zichtbaar. Dat zijn de 8 gouden regels van de school.
Melanchthon Kralingen is bezig met een traject van Positive Behavior Support (PBS), waarin we elkaar op een
constructieve en positieve manier benaderen en aanspreken. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de ‘Kr8cht van
Kralingen’, doordat al deze afspraken op een positieve manier zijn geformuleerd. We doen dat vanuit de pijlers
Respect, Veiligheid en Betrokkenheid. Daarnaast is elke procedure beschreven in het leerlingenstatuut dat
downloadbaar is via onze website (www.melanchthon.nl/kralingen/downloads).
De kernwaarden van onze school zijn:
•
Liefde
•
Respect
•
Duidelijkheid
•
Gelijkheid
•
Tolerantie

9.2 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 en ook bij de door de school georganiseerde
buitenrooster en buitenschoolse activiteiten.
Bij sommige activiteiten worden foto’s en/of filmopnames gemaakt door de school voor wervingsdoeleinden.
Bij aanvang van elk schooljaar wordt vooraf toestemming gevraagd aan de ouders voor het gebruik hiervan op
onze website, social media-kanalen en/of folders.
Als het filmen of fotograferen een lesdoel dient, is het uiteraard wel toegestaan om filmen en fotograferen.
Dan gelden echter ook dezelfde afspraken als deze ergens worden getoond of gepubliceerd.

9.3 Mobiele telefoons

In het kluisje van elke leerling is een oplaadpunt aangelegd. Tijdens de lessen bergt de leerling zijn of haar
mobiele telefoon op in zijn of haar kluisje. Tijdens de pauzes mag de mobiele telefoon gebruikt worden, echter
niet om te fotograferen en te filmen in de school.
Een leerling die zijn of haar mobiele telefoon niet in het kluisje legt tijdens de les, legt deze bij binnenkomst
in het leslokaal in de speciale telefoonbak. Na de les kan hij of zij deze er weer uithalen en meenemen. Dit
gebeurt op eigen risico.
Het is niet toegestaan om de telefoon tijdens de les bij zich te houden, omdat de kans op afleiding dan toch
te groot is. Als het noodzakelijk is dat u uw kind nodig heeft tijdens schooltijd, dan belt u het nummer van de
school (010-452 6138), zodat wij uw kind desgewenst uit de les kunnen halen.
Indien een leerling de telefoon toch bij zich heeft tijdens de les, kan deze worden ingenomen en maximaal een
week in de schoolkluis worden gelegd.

9.4 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. Dit plan is op te vragen bij de directie.
Melanchthon Kralingen is in 2019 voor de derde achtereenvolgende keer, met de maximumscore,
gecertificeerd als Veilige School. Naast deze certificering is het nog belangrijker dat onze leerlingen in het
jaarlijkse tevredenheidsonderzoek de schoolveiligheid waarderen met een 9,7 (op een schaal van 1 tot 10).
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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 Gege¬vensbescherming (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 alle tijden weer ingetrokken worden.

10.3 Klachten

Ziet u problemen op school of gaan de dingen niet zoals u zou willen? Neem dan eerst contact op met de
mentor 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 mentor u niet naar tevredenheid heeft kunnen helpen, dan kunt u contact opnemen met het
afdelingshoofd van de afdeling van uw zoon/dochter. Mocht u na het gesprek met het afdelingshoofd nog niet
tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, neem dan contact op met de vestigingsdirectie.
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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 mentor, 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 of externe vertrouwenspersoon. Elke vestiging heeft een
vertrouwenspersoon. Er is altijd een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Ook medewerkers
kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon
bij een situatie van ongewenst gedrag. Dat is meneer F. Altas of mevrouw S. van Ostaay. Zij zijn bereikbaar
op het schoolnummer (010-452 6138). 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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(010) 452 61 38
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