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Voorwoord
Met deze schoolgids presenteer ik vol trots aan u Melanchthon Wilgenplaslaan. Een school die staat voor
gewoon goed onderwijs. Waarbij we ondertussen mogen stellen dat, dat in zijn eenvoud niet meer zo gewoon
is. In 2019 heeft Melanchthon Wilgenplaslaan zelfs het predicaat “Excellent” mogen ontvangen. Dit mocht
nadat wij eerder “GOED” waren bevonden door de onderwijsinspectie.

Ontwikkelen

Deze beoordelingen hebben tot stand kunnen komen, omdat Melanchthon Wilgenplaslaan gebouwd is
vanuit een betrokken team, dat zich professioneel en lerend opstelt en onze leerlingen klaar wil stomen voor
de toekomst. Dit gebeurt vanuit een gemeenschappelijkheid waarin wij onze leerlingen goed onderwijs en
vaardigheden voor het leven bieden.

Ontmoeten

Onze middelgrote school met ongeveer 400 leerlingen kenmerkt zich door een veilig klimaat (mede dankzij
SWPBS), waar leerlingen zich gezien en gehoord voelen, maar vooral mogen zijn. Vanuit onze Christelijke
identiteit staan wij voor een inclusieve identiteit, waarbij wij een afspiegeling vormen van Rotterdam.

Ontdekken

In de nabije toekomst staat er een nieuwe leerlijn klaar waarbij een Techlab het centrum vormt van
ons MySkills-domein. Hier zal technologie de spil vormen bij vernieuwend onderwijs op Melanchthon
Wilgenplaslaan.

Ontspannen

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat er gelachen kan worden, een grap, een bijzondere situatie, een
leuke les, want met plezier naar school gaan om daar gewoon goed onderwijs te krijgen, gunnen wij ieder
kind in Rotterdam en omstreken.

V. Wolsheimer

vestigingsdirecteur

1. Over Melanchthon Wilgenplaslaan
1.1

Schoolgegevens

De volledige naam van de school luidt:
Melanchthon Wilgenplaslaan

Bezoekadres:

Wilgenplaslaan 194
3052 SL Rotterdam

Correspondentieadres:
Wilgenplaslaan 194
3052 SL Rotterdam
T 010 – 418 36 60
Wilgenplaslaan@melanchthon.nl
https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan
Betaalrekening: NL60INGB0000249782
t.n.v. CVO Melanchthon
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1.2 Over onze school
Elke leerling een succesvolle start in de maatschappij!

Melanchthon Wilgenplaslaan is een excellente Rotterdamse VMBO school die leerlingen op maat bedient en
gewoon goed onderwijs geeft.
In vier jaar tijd ontdekken de leerlingen samen met hun ouders, klasgenoten, mentoren en alle docenten hun
eigen route naar succes. De leerlingen ontwikkelen zich op een toekomstig leven als werknemer, ondernemer
en burger in Rotterdam. Dat doen de leerlingen in een fijn modern gebouw waar een veilige sfeer heerst en
ze iedere dag hun mentoren, docenten en vrienden/vriendinnen ontmoeten. Naast alle lessen, toetsen en
gesprekken zijn er voldoende mogelijkheden in de school om te ontspannen en plezier te hebben.
Melanchthon Wilgenplaslaan is een school waar leerlingen gezien worden, zich thuis voelen en er toe doen.
Leerlingen behalen na vier jaar een mooi diploma én ontwikkelen zich op gebied van persoonsvorming. Op
Melanchthon Wilgenplaslaan leer je voor het leven!

Elke MWL-leerling na afronding van de schoolloopbaan op zijn of haar niveau:
•
•
•
•
•
•
		

heeft een persoonlijk toekomstperspectief
kan een onafhankelijk oordeel vormen
heeft lerend vermogen en kan reflecteren op het eigen leerproces
heeft zich creatief en inventief ontwikkeld
kan probleemoplossend denken/handelen en is zelfredzaam
is communicatief en sociaal vaardig vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond en beschikt
over maatschappij- en normbesef

Geschiedenis

Melanchthon Wilgenplaslaan is begin jaren ’70 ontstaan als Melanchthon Prinses Irene. Eerst als L.E.A.O.,
daarna als VBO, om vervolgens een school voor VMBO te worden. Sinds 1994 is Prinses Irene onderdeel van
Melanchthon. Ondanks al deze veranderingen is Melanchthon Prinses Irene altijd een school gebleven waar
economische en commerciële vakken centraal hebben gestaan.
In 2015 heeft de grootste verandering in de geschiedenis van de school plaatsgevonden; de verhuizing naar
een nieuw gebouw aan de Wilgenplaslaan in Rotterdam-Schiebroek. Met de bouw werd gestart in september
2014. Onder toeziend oog van de leerlingenraad werd de eerste paal geslagen. Later die maand werd in
aanwezigheid van het voltallige personeel door een aantal leerlingen een tijdcapsule begraven. Deze bevindt
zich onder de vloer van het huidige muzieklokaal. In juni 2015 werd het prachtige gebouw opgeleverd.
Daardoor kon de diploma-uitreiking van 2015 plaats vinden in de gloednieuwe aula. De leerlingen die vier jaar
in het oude gebouw aan de Teldersweg les hadden gehad ontvingen als eerste examenjaar hun diploma in het
nieuwe gebouw.
Augustus 2015 zal de geschiedenis ingaan als de maand waarin het gebouw voor het eerst door de leerlingen
en docenten gebruikt werd. Op 15 oktober 2015 werd het gebouw door de wethouder van onderwijs officieel
geopend.
In 2014 heeft Melanchthon Wilgenplaslaan het traject rondom Vernieuwing VMBO aangegrepen om de
beroepsgerichte vakken te actualiseren en te verbeteren. Samen met de docenten zijn nieuwe vakken
ontwikkeld rondom de beroepsgerichte examenprogramma’s Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn.
Herin zijn 26 vaardigheden, zogenaamde MySkills, verweven waarin de leerlingen dagelijks tijdens iedere les
getraind worden. In combinatie met een uitgebreid loopbaan oriëntatie programma, waarin o.a. 5 keer per
jaar de leerlingen in gesprek gaan over hun MySkills, worden de leerlingen goed voorbereid op een werkzaam
leven in Rotterdam.
Het succes van deze MySkills is niet onopgemerkt gebleven. In 2019 heeft de inspectie van het onderwijs het
veilige schoolklimaat en het MySkills programma gewaardeerd met het predicaat Excellent. Een ongelofelijk
mooi compliment voor alle leerlingen, ouders en medewerkers van Melanchthon Wilgenplaslaan!
schoolgids
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Gebouw

Melanchthon Wilgenplaslaan heeft een overzichtelijk en modern gebouw waar de leerlingen alles kunnen
vinden wat ze op een schooldag nodig hebben. In de gezellige aula kunnen de leerlingen en medewerkers
elkaar ontmoeten tijdens de pauze, wat te eten kopen in de gezonde schoolkantine of na schooltijd relaxen
met schoolgenoten. De aula is een multifunctionele ruimte die ook wordt ingezet voor schoolfeesten,
informatieavonden diploma-uitreikingen en andere activiteiten.
Ieder leerjaar heeft een eigen domein in het gebouw. Op dit domein, waar alleen leeftijdsgenoten komen,
vinden de leerlingen hun elektronische kluisjes, een drietal theorielokalen en een domeinruimte waar op
laptops wordt gewerkt. De theorielokalen zijn uiteraard voorzien van een mooi en groot touchscreen. Op ieder
domein zijn over het algemeen de teamleider, de mentoren en de docenten van de leerlingen te vinden.
Voor de leerlingen in leerjaar 3 en leerjaar 4 is er een prachtig MySkillsdomein. In deze ruimte zijn E&O
lokalen, een Z&W lokaal en het Techlab gesitueerd. Zo staan er bijvoorbeeld drie professioneel ingerichte
keukens waarin de leerlingen diverse gerechten kunnen bereiden en opdienen. In de aangrenzende lokalen
en het Techlab worden de beroepsgerichte vakken gegeven. Voor de economische vakken is er een “echte”
kantoortuin met goed uitgeruste computers. Voor Zorg & Welzijn een lokaal met werkplekken voor het
bedienen verschillende doelgroepen (zoals een kinderhoek, ziekenhuisbedden etc.)
Melanchthon Wilgenplaslaan vindt het belangrijk dat leerlingen hun creatieve talenten ontdekken en
ontwikkelen. Met bijvoorbeeld de vakken muziek, beeldende vorming en bewegingsonderwijs ontwikkelen
leerlingen vaardigheden die ze bij andere vakken in mindere mate ontwikkelen.
In het muzieklokaal kunnen leerlingen met behulp van de software op de Apple computers muziek maken,
mixen en delen. Daarnaast zijn er diverse instrumenten aanwezig waar tijdens lessen of na schooltijd op een
écht podium kan worden geoefend.
In lokaal 5 hebben de leerlingen alle materialen tot hun beschikking om creatief aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld tijdens de lessen beeldende vorming, culturele en kunstzinnige vorming of tijdens het “open
kunst atelier” na schooltijd.
De sportzaal van Melanchthon Wilgenplaslaan sluit aan op de hedendaagse beweegcultuur van de leerlingen.
De vijf sportdocenten van de school hebben de mogelijkheid om de zaal op te bouwen tot een freerunparcours, kunnen leerlingen leren wandklimmen of kunnen zij de ruimte gebruiken tot een danszaal met een
zeer goede geluidsinstallatie.
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1.3 Medewerkers
Directie

De leiding van de school bestaat uit een vestigingsdirecteur en twee afdelingshoofden. De heer V. Wolsheimer
is vestigingsdirecteur, mevrouw A. Trouwloon is afdelingshoofd onderbouw en de heer S. de Winter
afdelingshoofd bovenbouw. Samen hebben zij de dagelijkse leiding over de school.

Administratie

De leerling- en financiële administratie van de school wordt bijgehouden door mevr. I. Kok. Ouders en
leerlingen kunnen daar terecht voor alle administratieve zaken, zoals:
•
Vragen m.b.t. ouderbijdrage.
•
Adreswijzigingen.
•
Inschrijfbewijzen.
Aan de receptie wordt u te woord gestaan door mevr. B. Simons of dhr. M. v.d. Wal, zij zullen u ontvangen en
welkom heten en staan u (ook telefonisch te woord) bij:
•
Melden van afwezigheid door ziekte, bezoeken aan huisarts, tandarts etc.
•
Vragen naar aanleiding van lestijden of wijzigingen in het rooster.
Mevr. Kok is op maandag, dinsdag en donderdag op school van 08:00 tot 16:30.
De receptie is op werkdagen bereikbaar 08:00 tot 16:30 via 010 – 418 36 60.

Personeelsleden
Vestigings Management Team

Dhr. V. Wolsheimer		WOVI		Vestigingsdirecteur
Dhr. S. de Winter		
WINS		
Afdelingshoofd bovenbouw
Mevr. A. Trouwloon		
TROU		
Afdelingshoofd onderbouw
Dhr. D. Stentler			
STET		
Leerjaarcoördinator leerjaar 3
Dhr H. de Koning		
KONA		
Leerjaarcoördinator leerjaar 2

Ondersteuningsteam

Mevr. C. Baan			BAAC		Ondersteuningscoördinator/SLC
Mevr. F. Recca			
RECF		
Schoolmaatschappelijk werker
Mevr. V. Vergunst		
VERG		
Orthopedagoog/schoopsycholoog
Mevr. Z. Nazoume		
NAZO		
Medewerker ouderbetrokkenheid

Onderwijs ondersteunend personeel

Dhr. M. v.d. Wal		
WALM		
Conciërge / EHBO
Mevr. B. Simons		
SIMO		
Receptioniste
Mevr. I. Kok			KOKW		Administratie
Dhr. P. van Dijk			
DIJP		
Roostermaker
Mevr. A. Rentmeester		
RENT		
Onderwijsassistent
Mevr. R. Maie			
MAIE		
Onderwijsassistent / Mentor / Anti-pest Coördinator

Biologie

Dhr. P. Kurpershoek		
KURP		
Schoolopleider
Mevr. S. Polm			POSA		Mentor
Mevr. T. Pinarci			TUGP
Mevr. D. Ensink			ENSD		EHBO
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Bewegingsonderwijs

Mevr. D. v.d. Smissen		
SMIS		
Veiligheidscoördinator
Dhr. D. Dogan			DOGA		Topsportcoördinator
Dhr. V. van Roon		
ROON		
Mentor / ploegchef BHV
Dhr. H. de Koning		
KONA		
Leerjaarcoördinator leerjaar 2
Dhr. S. Stentler			
STET		
Leerjaarcoördinator leerjaar 3

Beeldende Vorming / CKV-KV1 / Muziek
Mevr. E. Mouthaan		
Mevr. Y. de Pater		
Dhr. V. van Roon		

MOUT		
PATY
ROON		

Mentor
Mentor

Beroepsgerichte vakken E&O / Z&W

Mevr. D. Ensink			
ENSD		
Mentor / EHBO
Dhr. Alblas			
ALBM		
Mentor / EHBO
Mevr. R. Nathie			NATH		Mentor
Mevr. C. Schmidt		
SCHM		
Mentor
Dhr. D. Stentler			
STET		
Leerjaarcoördinator leerjaar 3
Mevr. A. Ramsing		
RAMS		
Mentor
Dhr. P. van Rijn			
RIJN		
Mentor / LOB - Qompas
Dhr. S. de Winter		
WINS		
Afdelingshoofd bovenbouw

Economie

Dhr. S. v.d. Kooi			
KOOS		
Mentor / Lid dMR
Mevr. C. Schmidt		
SCHM		
Mentor
Dhr. P. van Rijn			
RIJN		
Mentor / LOB - Qompas
Mevr. A. Ramsing		
RAMS		
Mentor
Mevr. R. Nathie			NATH		Mentor

Engels

Dhr. R. van Roon		
RROO		
Mentor
Mevr. M. Polstra		
POLS		
RT
Mevr. H. Raterink		
RATE		
Mentor
Mevr. R. Mol			MOLR		Mentor

Maatschappijleer / M&M / Maatschappijkunde / GMBO

Mevr. W. van Wingerden
WING		
Indentiteit / voorzitter dMR
Mevr. I. Kalle			
KALL		
Mentor, SWPBS-coördinator
Dhr. W. Kruithof		KRUI		Mentor
Dhr. R. Doughlaj		
DOUR		
Mentor / Anti-pest Coördinator

Nederlands

Mevr. M Sepers		
SEPM		
Mentor
Mevr. G. Kendall		
KEND		
Mentor
Mevr. M. Lock			LOCM		Mentor
Mevr. A. Kasnan		
KASN		
Mentor
Vacature		

PTU

Dhr. D. Stentler			
Dhr. W. Kruithof		
Mevr. R. Nathie			
Dhr. V. van Roon		
Mevr. C. Schmidt		

STET		
KRUI		
NATH		
ROON		
SCHM		

Leerjaarcoördinator leerjaar 3 (Food & Fitness)
Mentor (Tech/Programmeren level 1)
Mentor (Presentatie en Styling)
Mentor (Tech/Programmeren level 2)
Mentor (Eventz)
schoolgids
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Mevr. A. Ramsing		
Dhr. S. v.d. Kooi			
Mevr. E. Mouthaan		
Dhr. P. van Rijn			
Dhr. Alblas			

RAMS		
KOOS		
MOUT		
RIJN		
ALBM		

Mentor (LifeCare)
Mentor / Lid dMR (Ondernemen)
Mentor (Design)
Mentor / LOB – Qompas (Duurzaamheid)
Mentor / EHBO (EHBO)

Wiskunde / Rekenen

Mevr. R. Thakoer		THAK		Mentor
Mevr. S. Maas			MAAS		Mentor
Dhr. J. Kasidi			KASI		Mentor
Mevr. A. Trouwloon		
TROU		
Afdelingshoofd onderbouw
Dhr. A. Arnoldy			
ARNO		
Mentor / Rekencoördinator
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 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.
schoolgids
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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

2.2 Interne doorstroming

Melanchthon Wilgenplaslaan 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 begelei¬ding 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 Wilgenplaslaan is een VMBO school waar gewoon goed onderwijs wordt gegeven. De leerlingen
ontdekken samen met hun ouders, schoolgenoten en de medewerkers de route naar hun eigen succes.
Melanchthon Wilgenplaslaan biedt alle niveau’s van het VMBO:
•
•
•
•

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Gemengde leerweg (GL)
Theoretische leerweg (TL)

schoolgids
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Leerlingen die een vmbo-basis advies mét LWOO hebben gekregen van de basisschool komen de eerste twee
jaar in een kleine klas met maximaal 16 leerlingen. Voor GL leerlingen die examen doen in een extra vak kan
het diploma worden naar een TL diploma.
De meeste kinderen voelen zich snel thuis op Melanchthon Wilgenplaslaan. Om ervoor te zorgen dat de
overstap van de basisschool naar de middelbare school zo goed mogelijk verloopt komen alle nieuwe
leerlingen voor de zomervakantie naar Melanchthon Wilgenplaslaan om kennis te maken met de mentor,
klasgenoten en de docenten. Aansluitend is er een informatieavond voor nieuwe ouders.
In het eerste en tweede leerjaar krijgen de leerlingen naast de algemeen vormend onderwijs vakken profielen talenturen. In totaal zijn er 10 verschillende vakken, waarin de leerlingen in zeven lessen ontdekken welke
MySkills en talenten er nodig zijn om succesvol te kunnen worden in een bepaalde sector. De leerlingen
leren iets over de sectoren en gaan vooral praktisch aan de slag. Zowel binnen als buiten de school, door
bijvoorbeeld een bezoek aan een MBO opleiding. Door kennis te maken met verschillende soorten beroepen
kunnen de leerlingen een bewuste keuze kunnen maken voor de profiel- en keuzevakken in het derde en
vierde leerjaar.
•
EHBO
•
Mode & Design
•
Programmeren
•
Lifecare
•
Events & Sport
•
Ondernemen
•
Food & Fitness
•
Technologie
•
Duurzaamheid
•
Presentatie & Styling
Aan het einde van het tweede leerjaar maken de leerlingen een keuze voor één van de twee beroepsgerichte
profielen: Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn. Voor BBL en KBL leerlingen bestaan de profielen uit vier
vakken, de zogenaamde “profielvakken”. GL/TL leerlingen krijgen twee van de vier profielvakken aangeboden.

Melanchthon Wilgenplaslaan biedt iedere leerling maatwerk:

•
Flexuren: lesuren Nederlands of Engels of wiskunde in het lesrooster van iedere leerling om te
		
werken aan vakken waar extra ondersteuning bij nodig is.
•
Rekenen: een adaptief rekenprogramma waarbij iedere leerling op zijn of haar eigen niveau
		
rekenen afsluit. Voor leerlingen die rekenen erg moeilijk vinden is er een vast bijlesmoment in
		de week.
•
Huiswerkbegeleiding: iedere donderdagmiddag voor de leerjaren 1 t/m 3 en op vrijdag voor de
		examenkandidaten.
•
Hoger niveau: in het derde en het vierde leerjaar kunnen leerlingen vakken op een hoger 		
		
niveau volgen en vervolgens afsluiten op het centraal examen.
•
Doorstroom naar HAVO: in samenwerking met Melanchthon Schiebroek extra vakken op GL/TL
		
zodat een overstap naar de HAVO mogelijk is.

MySkills

In periodes van ongeveer twee maanden staan er telkens vier vaardigheden (MySkills) centraal waar de
leerlingen aan werken. Deze vaardigheden zijn een onderdeel van de lessen en worden tijdens de start
van iedere les bij het lesdoel besproken. In alle lokalen hangen grote posters met daarop de verschillende
vaardigheden zodat de leerlingen ieder uur van de dag aan hun MySkills kunnen werken.
Tijdens de MySkills gesprekken met een persoonlijke coach (5 keer per jaar) worden de vaardigheden
besproken waar de leerlingen aan hebben gewerkt.
Tijdens het gesprek zijn vooral de leerlingen aan het woord over onderstaande punten:
•
wat is de toekomstdroom van de leerling
•
waarom de leerling iets wil leren, wat de leerling bezig houdt en welke vaardigheden nodig zijn
		
horende bij de toekomstdroom
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•
welke tastbare bewijzen de leerling heeft verzameld om de voortgang van de getrainde 		
		
vaardigheden aan te tonen
•
welke (loopbaan)lessen de leerling heeft geleerd tijdens het oefenen van de LOB-vaardigheden
		
tijdens bijvoorbeeld praktijk- en talenturen
•
welke keuzes de leerling maakt voor zijn of haar studieloopbaan op basis van de geleerde 		
		(loopbaan)lessen
De ontwikkeling van de leerling met betrekking tot de
MySkills wordt bijgehouden in een e-portfolio: Qompas.
Daarnaast verwerken de leerlingen ervaringen
tijdens praktijklessen, stages, lesactiviteiten,
PSO-activiteiten en de gesprekken worden
vastgelegd in dit e-portfolio. Het is tevens
een plek waar leerlingen hun bewijzen
opslaan waarmee wordt aangetoond
dat een bepaalde vaardigheid wordt
beheerst. Bewijzen zijn bijvoorbeeld
een getuigschrift van een (sport)trainer,
een stagecertificaat of een beoordeling
tijdens een meeloopdag.
De training van de vaardigheden, het
voeren van de MySkills gesprekken en
het bijhouden van het E-portfolio (met
behulp van het programma Qompas)
moet er toe leiden dat de leerlingen
een realistisch zelfbeeld, werkbeeld en
toekomstbeeld ontwikkelen.

Topsport

Melanchthon Wilgenplaslaan is een
topsportvriendelijke school. Voor sporters
en leerlingen met bijzondere talenten (zonder
LOOT-status) biedt Melanchthon Wilgenplaslaan
een persoonlijk plan. Met de ondersteuning van de
topsportcoördinator kunnen de leerlingen hun talent op het
hoogste niveau ontwikkelen én hun VMBO diploma halen.
De topsportcoördinator maakt een persoonlijk rooster voor de leerlingen en zorgt ervoor dat lessen die tijdens
trainingen worden gegeven op een ander moment worden ingehaald. Uiteraard heeft de topsportcoördinator
goed contact met de leerlingen, de sportvereniging en de ouders om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk
goed verloopt.

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 leerwegondersteunend onderwijs kunt u contact opnemen met de
ondersteuningscoördinator mevrouw C. Baan.
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3.2 Lestijden

Melanchthon Wilgenplaslaan heeft een doorlopend lesrooster. Dit wil zeggen dat de leerlingen geen
tussenuren hebben en de school tussentijds niet verlaten. Wanneer een docent ziek en/of afwezig is zal een
andere docent deze les overnemen.
Het persoonlijke rooster van de leerlingen is vinden in de SOMToday applicatie. Deze applicatie is te
downloaden in de Appstore of Google Playstore. Tevens is het mogelijk om in te loggen in de portal
van SOMToday.
Normaal lesrooster
lesuur 1:
lesuur 2:
lesuur 3:
pauze 20 min

08.30 – 09.20 uur
09.20 – 10.10 uur
10.10 – 11.00 uur

Inschuifrooster
lesuur 1:
lesuur 2:
lesuur 3:
pauze 20 min

08.30 – 09.10 uur
09.10 – 09.50 uur
09.50 – 10.30 uur

lesuur 4:
lesuur 5:
pauze 30 min

11.20 – 12.10 uur
12.10 – 13.00 uur

lesuur 4:
lesuur 5:
pauze 20 min

10.50 – 11.30 uur
11.30 – 12.10 uur

lesuur 6:
lesuur 7:
lesuur 8:

13.30 – 14.20 uur
14.20 – 15.10 uur
15.10 – 16.00 uur

lesuur 6:
lesuur 7:
lesuur 8:

12.30 – 13.10 uur
13.10 – 13.50 uur
13.50 – 14.30 uur
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3.3 Lessentabellen
Vak/klas

1b/k

1gl/tl

2b/k

2gl/tl

3b/k
E&O

3b/k
Z&W

3gl
E&O

4b/k
E&O

4b/k
Z&W

GMBO
Nederlands
Engels
Mij.leer 1
(incl. GMBO)
Maatschappijkunde
M&M
Biologie
Wiskunde
Rekenen
Economie
Media & ICT
Beeldende Vorming
CKV met KV1
Muziek
BO
Mentorles
Flexuren
(huiswerk/bijles)
Tech
P&T lessen
E&O/Z&W

1
4
3
-

1
4
3
-

1
4
3
-

1
4
3
-

4
3
2

4
3
2

4
3
2

4
4
1*

4
4
1*

4gl
E&O
en
Z&W
4
4
1*

3
2
3
2
1
2
1
4
1
3

4
2
3
1
0
2
1
4
1
2

3
2
3
2
3
1
2
1
2
1
2

4
3
3
1
3
0
2
1
2
1
1

4
1
3
0,5
2
1
-

3
3
2
0,5
2
1
-

3
4
4
1
4
0,5
0,5
2
1
-

4
1**
4
2
1
-

3
4
1**
2
1
-

3
4
4
1**
4
2
1
2

2
-

2
2
-

2
-

2
2
-

12

12

6

10

10

4

34,5

31

30

34

Totaal 21/22
32
32
32
33
32,5
32,5
* herkansingsmogelijkheid om eindcijfer naar 7 te kunnen brengen
** alleen wanneer lager dan 4,5 na leerjaar 3

3.4 Extra activiteiten

Gedurende de gehele schoolcarrière zijn er diverse buitenschoolse activiteiten.
Alle leerjaren starten het schooljaar met een introductieactiviteit en sluiten het jaar af een afsluitende
activiteit. Tijdens deze activiteiten maken de leerlingen kennis met elkaar, met de (nieuwe) docenten en
mentoren en wordt op een leuke en gezellige manier gewerkt aan het groepsproces.
Voor alle leerjaren geldt dat er gedurende het gehele schooljaar diverse projecten worden georganiseerd
waarbij de leerlingen binnen én buiten de school leerzame activiteiten ondernemen. Voorbeelden van
projecten die de afgelopen schooljaren zijn gedaan:
•
Project Rotterdam
•
Project Delft
•
Project Wereldhavendagen

Werkweek

Voor de leerlingen in leerjaar 2 wordt een schoolkamp georganiseerd. De leerlingen verblijven meerdere
dagen, samen met een groep docenten, in een in Nederland in de natuur gelegen kamphuis. Tijdens het
verblijf worden er diverse educatieve en sportieve activiteiten georganiseerd waarbij de leerlingen aan diverse
MySkills werken. Plezier en het maken van mooie herinneringen staan hierin voorop.
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Buitenlandse reis

In het vierde leerjaar wordt na het Centrale Eindexamen en voorafgaand aan de diploma-uitreiking een
facultatieve buitenlandse reis georganiseerd. De examenkandidaten sluiten, samen met een groep docenten,
in een doorgaans Europese hoofdstad samen hun schoolcarrière af. De afgelopen schooljaren zijn de
leerlingen naar Barcelona geweest. In zes dagen tijd ontdekken de leerlingen de stad en zijn diverse culturele
en sportieve activiteiten opgenomen.

Schoolfeesten

Ieder schooljaar worden er twee a drie schoolfeesten georganiseerd.
organisatie van deze schoolfeesten ligt doorgaans in handen van de
leerlingenraad. Deze leerlingen zorgen o.a. voor de kaartverkoop,
een thema, een DJ en de aankleding van de aula. De
schoolfeesten vinden altijd plaats op Melanchthon
Wilgenplaslaan en worden gedurende de gehele avond
begeleidt door meerdere medewerkers.

De

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

Toetsen heeft een belangrijke rol in het onderwijs
van Melanchthon Wilgenplaslaan. Het geeft
leerlingen, hun ouders en docenten informatie over
het niveau en de voortgang van een leerling. In het
geval van het eindexamen geven toetsen toegang tot
de vervolgopleiding. Een goede vorm van toetsen kan
leerlingen motiveren om aan de slag te gaan. Het geeft
docenten bovendien inzicht in de effectiviteit waarmee zij
kennis overdragen.
In het document toetsbeleid wordt uiteengezet hoe er
bij Melanchthon vanuit de onderwijsvisie van Melanchthon wordt getoetst.
Hierin wordt o.a. beschreven met welk doel er wordt getoetst, aan welke voorwaarden en aan welke kwaliteit
toetsen dienen te voldoen.
Het document toetsbeleid is te vinden op de website van Melanchthon Wilgenplaslaan:
www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/app/uploads/2020/10/Toetsbeleid-Melanchthon-Wilgenplaslaanokt-2020.pdf

Toetsweken

Op Melanchthon Wilgenplaslaan zijn er twee centrale toetsweken per schooljaar ingepland. In deze weken
maken de leerlingen langere en grotere toetsen dan tijdens reguliere schoolweken. De toetsen worden
gedurende de schoolcarrière steeds groter en langer waardoor de leerlingen goed zijn getraind voor het
maken van een eindexamen aan het einde van hun schoolcarrière
Instroom, doorstroom en uitstroom
In het IDU document is voor alle leerjaren en onderwijsniveau’s vastgesteld aan welke eisen leerlingen dienen
te voldoen bij instroom, doorstroom of uitstroom naar een bepaald niveau en leerjaar. Met behulp van het
idu document en de daarin opgenomen bevorderingsnormen wordt aan het einde van ieder schooljaar in de
docentenvergadering bepaald of een leerling kan worden bevorderd naar een volgend leerjaar.
Het IDU document is te vinden op de website van Melanchthon Wilgenplaslaan: http://www.melanchthon.
nl/wilgenplaslaan/app/uploads/2021/04/IDU-MWL-2021.pdf
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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.
Het schoolexamen bevat alle cijfers en beoordelingen die de examenleerlingen behalen in het schooljaar. Voor
klas 3 gaat het om de vakken: maatschappijleer, CKV, E&O en Z&W. Voor klassen vier gaat het om alle vakken
in dit leerjaar: Nederlands, Engels, Economie, Biologie, Wiskunde, Maatschappijkunde, Gymnastiek en de
praktijkvakken.
Dus ook cijfers aan het begin van het schooljaar in september tellen al mee voor het examen!
Bij fraude (zoals spieken of kopiëren van opdrachten en deze inleveren) kan uitsluiting van het examen volgen.
Natuurlijk hebben we binnen Melanchthon de regels en richtlijnen met betrekking tot het examen vastgelegd
in het examenreglement en het PTA. Deze documenten zijn te downloaden op de website van Melanchthon
Wilgenplaslaan.
Onze BBL- en KBL-kandidaten van klassen 4 maken het centraal examen op de computer met het programma
Facet. Deze digitale examen worden door de school zelf ingepland in de periode na de meivakantie. De GLkandidaten maken de centrale examens ‘op papier’ op landelijk vastgestelde data en tijdstippen (ook ná de
meivakantie).
Onze derdejaars leerlingen doen voor het vak E&O of Z&W in juni Centraal Praktisch en Schriftelijk examen.
Dit cijfer bepaald voor de helft het cijfer dat meetelt voor de overgang naar klas 4 (de andere helft wordt
bepaald door het gemiddelde van alle behaalde cijfers in de periode van september tot en met mei).
Voorbereiden op en het maken van examens is altijd spannend! Daarom is voorlichting hieromtrent een
belangrijk onderdeel van het examen. De ‘rapportcijfers’ worden in de loop van het schooljaar meerdere keren
met de ouders en leerlingen besproken.
Ouders en leerlingen krijgen op de jaarlijkse ouderavond informatie over de planning, berekening van cijfers
en inhoud van de examens. Via Somtoday worden de leerlingen en ouders regelmatig geïnformeerd door
de mentoren of teamleider met betrekking tot de examens. In het examenreglement en PTA is de planning
opgenomen wanneer welk examen plaatsvindt. Maar ook is de planning te vinden in de agenda op de website
van de school.

3.7 Nieuwe ontwikkelingen schooljaar 2021-2022

Melanchthon Wilgenplaslaan staat op het punt een nieuwe stap te maken die voor ons past bij de tijd van
het hier en nu. Door op het MySkills plein een techlab te realiseren en de praktijkgerichte vakken een nieuwe
boost te geven. Dit doen we op onderwijs inhoudelijk gebied en door de aankleding en faciliteiten.
Deze route loopt vooruit op de aankomende samensmelting van de GL en TL die op dit moment in 2024 zou
moeten starten. De technologieroute die wij vormgeven is in eerste instantie ook bedoeld voor de GL/TL
leerlingen, maar biedt ook ruimte voor onze b/k-leerlingen. Sowieso in de onderbouw bij de PTU-lessen, maar
straks ook in de bovenbouw bij de keuzevakken die in ontwikkeling zijn. Maar ook in de samenwerking met
basisscholen zien we enorme mogelijkheden.
Naast deze ontwikkeling zijn we ook bezig met de verlengde aanvraag voor ons predicaat Excellente profiel en
de voorbereidingen op de beoordeling GOED van de inspectie.
Dit alles proberen we in de lijn te houden met de in te zetten interventies en ontwikkelingen rondom het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Er gebeurt dus weer een heleboel naast dat we blijven staan voor “gewoon goed onderwijs”.
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4. Ondersteuning en begeleiding
4.1 Leerlingbegeleiding

De begeleiding van een leerling begint bij de mentor; de mentor heeft een belangrijke positie binnen de
school. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders.
Aan het begin van elk schooljaar maakt iedere leerling voor zichzelf een ontwikkelings-perspectiefplan (OPPlight). In dat plan komt te staan welk diploma een leerling wil halen, wat de doelen zijn voor het komende
schooljaar en wat de leerling nodig heeft om die doelen te bereiken. Het OPP-light wordt meerdere malen per
jaar besproken met de mentor en de ouders.
Als een leerling problemen heeft die het leren in de weg staan, is de mentor de eerste persoon bij wie de
leerling terecht kan. De mentor bespreekt de problemen met de leerling en neemt, als dat nodig is, contact
op met ouders. De mentor kan ook overleggen met de teamleider of de zorgcoördinator of het probleem
bespreken met andere docenten in een leerlingbespreking.

Huiswerkbegeleiding

In samenspraak met de ouders kunnen leerlingen in aanmerking komen voor huiswerkbegeleiding.
De huiswerkbegeleiding wordt wekelijks, voor alle leerjaren, op school aangeboden door een extern
huiswerkbureau.

Pesten

Pesten komt helaas op iedere school voor, dus ook op Melanchthon Wilgenplaslaan. Pesten is een vorm
van geweld, gebeurt op verschillende manieren en kan ernstige gevolgen hebben. Bij pesten zijn er
verschillende rollen, te weten: de pester, de gepeste, de meelopers en de kinderen die niets doen tegen
pesten. Melanchthon Wilgenplaslaan wil een school zijn waar kinderen, ouders en medewerkers zich zo fijn
en veilig mogelijk voelen. Als kinderen en medewerkers zich veilig voelen, kan dit ten goede komen van de
schoolprestaties en het contact tussen de leerlingen. Om deze reden wil Melanchthon Wilgenplaslaan pesten
voorkomen en bestrijden. Dit doen we samen met de leerlingen, ouders en de medewerkers van school.
Op de website van Melanchthon Wilgenplaslaan is de meest recente versie van het “Veilig naar school” beleid
te vinden.
Melanchthon Wilgenplaslaan heeft twee medewerkers die opgeleid zijn tot pestcoördinatoren. Zij zijn samen
met de mentoren het aanspreekpunt voor leerlingen, de ouders en de medewerkers.

Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie geldt dat zij een dyslexiepas krijgen. Daarop staat wat hun rechten en plichten
zijn. In overleg met de leerling en ouders wordt er gewerkt met extra tijd en softwareprogramma’s. Een
dyslexiepas wordt altijd ‘op maat’ gemaakt. De officiële dyslexieverklaring wordt in het schooldossier
opgenomen.
In de eerste klas vindt een dyslexiescreening plaats (volgens protocol dyslexie VO); leerlingen die moeite
hebben met technisch lezen en spellen worden onderzocht. Besloten kan worden dat de leerling een aantal
maanden extra begeleiding krijgt (in een klein groepje) op het gebied van technisch lezen en spellen. Na
de begeleiding wordt gekeken of de leerling vooruitgegaan is. De begeleider overlegt met de mentor en de
schoolpsycholoog of een onderzoek naar dyslexie nodig is. Dit zal in overleg met de ouders gebeuren. Het
dyslexieprotocol kan worden opgevraagd bij de ondersteuningscoördinator.

Dyscalculie

Op school is een rekencoördinator aanwezig. Wanneer een leerling opvalt tijdens de rekenlessen vanwege
een grote achterstand die na veel oefenen blijft bestaan, overlegt de rekencoördinator met de
schoolpsycholoog. De schoolpsycholoog kan onderzoek doen naar dyscalculie. Dit zal in overleg met de
leerling en de ouders gebeuren.
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Beroepsgerichte begeleiding

Voor de leerlingen in de bovenbouw zijn er diverse medewerkers beschikbaar die helpen bij de ontwikkeling
richting vervolgopleidingen en stages. Wanneer een leerling niet goed weet welke vervolgopleiding bij hem
of haar past kan een gesprek worden aangevraagd met de studieloopbaancoach of een decaan. In het derde
en vierde leerjaar lopen alle leerlingen een beroepsgerichte stage. De stagecoördinator biedt de leerlingen
sollicitatietrainingen en zorgt in samenwerking met ouders, leerlingen en bedrijven dat alle leerlingen een
stageplek hebben.

Medicijngebruik

Sinds 2015 is het niet meer toegestaan dat de medewerkers van de school medicatie aan leerlingen
verstrekken. Het protocol Medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen is hierbij van toepassing.
Op de website van Melanchthon Wilgenplaslaan is de meest recente versie van het protocol medisch
handelen te vinden: www.melanchthon.nl/pdf/Protocol-Geneesmiddelen-en-Medisch-Handelen.pdf

4.2 Decanaat

Loopbaanontwikkeling is voor de leerlingen van Melanchthon Wilgenplaslaan een belangrijk middel om een
bijdrage te leveren aan de doorstroom en talentontwikkeling. Dit vraagt om verbinding tussen het onderwijs
dat wij aanbieden, de organisatie van de school, onze visie en de doelen van loopbaanoriëntatiebegeleiding.
Melanchthon Wilgenplaslaan streeft naar een goede start in de maatschappij voor alle leerlingen. In de
huidige kennismaatschappij zullen leerlingen een leven lang leren en verantwoordelijkheid moeten nemen
voor hun eigen loopbaanontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat leerlingen zelf (leren) sturing te geven aan
deze ontwikkeling. De sturing kunnen leerlingen heven als bepaalde vaardigheden en competenties worden
beheerst, de zogenaamde loopbaancompetenties.
Na vier jaar hebben de leerlingen van Melanchthon Wilgenplaslaan een stevige basis van ervaringen,
trainingen, kennis en vaardigheden om een goede start te maken op een MBO en later hun toekomstige werk
(bestaande en nog niet-bestaande banen). Hierbij leren de leerlingen ook om om te gaan met onzekerheden
(werkgelegenheid) en veranderingen (bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in de thuissituatie).
In samenwerking met de ouders(s)/verzorger(s), de mentor, de studieloopbaancoach en de leerling begeleidt
de decaan de leerling naar een goede keuze van een vervolgopleiding. Naast het netwerk van contacten,
beschikt de decaan over een aantal hulpmiddelen. Zo zijn er spellen, die spelenderwijs het karakter,
kwaliteiten en interesses van de leerlingen aantonen en zijn er gedurende de gehele schoolcarriere van de
leerlingen diverse activiteiten die bijdragen om tot een juiste keuze te komen voor een profiel in klas 3 of een
vervolgopleiding na klas 4.

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, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en een medewerker
ouderbetrokkenheid.

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 C. Baan is de ondersteuningscoördinator op onze school.

schoolgids

Wilgenplaslaan | 18

Orthopedagoog

De orthopedagoog is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die behoefte hebben een extra
ondersteuning, zoals bijvoorbeeld faalangst. Deze begeleiding vindt op school plaats. Mevrouw V. Vergunst is
de orthopedagoog 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. Mevrouw F. Recca is de schoolmaatschappelijk werker op onze school.

Ondersteuningsteam

De verder samenstelling en contactgegevens van het ondersteuningsteam zijn terug te vinden op onze
website: https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/organisatie

Anti-pestcoördinator

Wanneer er sprake is van een pestprobleem op school wordt de anti-pestcoördinator daarover geïnformeerd,
waarna hij/zij in actie kan komen. Ook leerlingen en ouders mogen indien nodig een beroep doen op de antipestcoördinator. 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-pestcoördinatoren zijn mevrouw Maie en de
heer Doughlaj. Ook zij zijn terug te vinden op de website: https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/
organisatie

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 vestigingsmedezeggenschapsraad (MR). 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 schoolleiding van advies dienen. Het reglement van de vestigings-MR 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 SCG
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.
Naast deze vorm van medezeggenschap beschikken wij in onze school ook over een oudercommissie en een
leerlingenraad. Deze twee groepen komen met regelmaat bijeen

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: link toevoegen

5.3 Rapporten en cijferoverzicht

Gedurende het schooljaar worden de ouder(s)/verzorger(s) drie keer (leerjaar 4, twee keer) door een
cijferrapportage op de hoogte gebracht van de vorderingen die hun kind voor ieder vak gemaakt heeft. De
cijferrapportages worden uitgereikt tijdens een voortgangsgesprek op school. In dit gesprek reflecteert de
leerling met behulp van zijn of haar mentor de behaalde resultaten in van een bepaalde periode.
Door middel van de applicatie SOMToday kunnen ouders dagelijks de voortgang bekijken.

5.4 Contacten school en thuis

Op Melanchthon Wilgenplaslaan starten we het jaar altijd met een MOL-gesprek (Mentor-Ouder-Leerling),
daarna volgen nog 2-3 ouderavonden en de tussentijdse voortgangsgesprekken. Daarnaast zijn onder normale
omstandigheden ouders altijd welkom om aan te sluiten bij de MySkills-gesprekken.
Zoals eerder ook benoemd kunnen ouders (bijna) live volgen wat er in school gebeurt met de leerlingen door
de app van Somtoday in de gaten te houden. Hierop is terug te vinden of de leerlingen (op tijd) aanwezig zijn
en welke cijfers er worden behaald.
Verder proberen de mentoren regelmatig te bellen met ouders, om het contact warm te houden en de
voortgang te bespreken. In sommige gevallen kan er ook gekozen worden om de gesprekken op school te
houden of als dat voor alle partijen beter is, komen we graag op de thee of koffie.
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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.

6.4 Resultaten
Doorstroom 2020-2021
Leerjaar
Niveau		
%
1				100%
2				94%
3		Basis		94%
3		Kader		98%
3		GL		95%
Examenresultaten BBL 2021		
Examenresultaten KBL 2021		
Examenresultaten GL 2021
Aantal deelnemers
28		
Aantal deelnemers
46		
Aantal deelnemers
20
Aantal geslaagd
28		
Aantal geslaagd
46		
Aantal geslaagd
20
% geslaagd
100%			% geslaagd
100%			% geslaagd
100%
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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 Wilgenplaslaan 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

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.

Met welke kosten moeten ouders/verzorgers rekening houden?

Ouders moeten rekening houden met kosten voor de volgende zaken:
•
rekenmachine
•
sportkleding
•
schriften (lijntjes en ruitjes)
•
pennen
•
potloden (en toebehoren)
•
geodriehoek
•
markeerstiften
•
etui om schrijfwaren in te bewaren
•
kaftpapier of rekbare boekenhoesjes
Per leerjaar ontvangt iedere leerling een leerjaar specifieke lijst om aan het eind van de zomer de laatste
spullen aan te schaffen om het jaar goed te kunnen starten.
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 het uitnodigingspakket voor de kennismakingsgesprekken, daarna zal
via WIS-collect per mail de facturatie en betalingen gevraagd en aangekondigd worden.
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.
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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

Melanchthon Wilgenplaslaan beschikt over een eigen schoolboekenfonds voor alle opleidingen in de onderen bovenbouw. De boeken in het boekenfonds worden in bruikleen verstrekt aan de leerlingen. In het
boekenpakket zitten zowel werkboeken die de leerling aan het einde van het jaar mag houden als boeken
die aan het einde van het jaar moeten worden ingeleverd. Aan het gebruik van de boeken zijn voor de ouders
geen kosten verbonden. Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een boekenpakket wat past bij
het lesprogramma.
Uiteraard is het de bedoeling dat leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Schade aan de boeken
moet aan het eind van het jaar worden vergoed. Hetzelfde geldt voor het kwijtraken van boeken. De
inkomsten en uitgaven voor het boekenfonds worden jaarlijks verantwoord in de afrekening. Ouders die in de
medezeggenschapsraad zitten, krijgen deze stukken ter inzage en kunnen vragen stellen over het beheer en
gebruik van het boekenfonds.

Laptop

Het is fijn wanneer leerlingen thuis de beschikking hebben over een laptop of pc waar zij digitale opdrachten
kunnen maken. Op school zijn ongeveer 120 laptops beschikbaar voor lesdoeleinden. Ieder vak kan per week
minimaal 1 les gebruik maken van deze digitale ondersteuning. Door in te loggen op de office 365 omgeving
thuis, kunnen leerlingen gratis het officepakket downloaden via hun leerling account. Dit geldt zolang een
leerling ingeschreven staat binnen Melanchthon.

Kluisjes

Iedere leerling op Melanchthon Wilgenplaslaan krijgt ieder leerjaar een eigen kluis toegewezen. Het betreft
een kluis op het domein van het leerjaar waarin de leerling zit. De kluis wordt geopend met behulp van
een kluispas. Deze pas dient tegen de lezer aan te worden gehouden waarna de eigen kluis wordt geopend.
Bij verlies van de kluispas kan een leerling bij dhr. van Dijk voor 5 euro een nieuwe pas aanschaffen. Om
veiligheidsredenen controleert de directie van de school met en zonder de leerlingen meermaals per
schooljaar de inhoud van de kluisjes.

7.3 Tegemoetkoming studiekosten

Op 1 januari 2009 is het kind gebonden 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).
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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 hiervan bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.
Ook hiervoor kunt u terecht bij de medewerker ouderbetrokkenheid.
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 Jeugd-tegoed 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 in geselecteerde winkels.
Meer informatie over het Rotterdams Jeugd-tegoed en een aanvraagformulier vindt u via de volgende link:
Jeugdtegoed aanvragen gemeente Rotterdam

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. 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.
De mogelijkheid bestaat om als ouder een eigendommenverzekering af te sluiten via Melanchthon. Meer
informatie kunt u bij de vestiging opvragen.
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7.5 Schoolkosten per leerjaar
SCHOOLKOSTEN Melanchthon Wilgenplaslaan 2021-2022
Algemene ouderbijdrage ICT-voorzieningen
Algemene ouderbijdrage Lesgebonden/buitenschoolse act./CJP
Algemene ouderbijdrage Solidariteitsbijdrage
Algemene ouderbijdrage Verzekeringen
Huur kluis
Kosten introductie en afsluiting
Bijdrage gymkleding
Examenkosten

Lj 1
€ 15,00
€ 35,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 20,00

Totaal bedrag:

€ 119,50

Lj 2
€ 15,00
€ 35,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 25,00

€ 99,50

Lj 3
€ 15,00
€ 35,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 25,00

Lj 4
€ 15,00
€ 35,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 15,00
€ 25,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 114,50

€ 114,50

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

Melanchthon Wilgenplaslaan werkt met een doorlopend lesrooster. Wanneer een medewerker afwezig is
zal een andere medewerker de klas opvangen en zijn of haar les overnemen. Het kan voorkomen dat de
roostermaker besluit een rooster in te korten wanneer opvang niet mogelijk is. De leerlingen beginnen op dat
moment later aan hun lesrooster of zijn eerder klaar. Het is niet mogelijk dat een leerling gedurende zijn of
haar schooldag tussenuren heeft.

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 meer dan vijf keer ziek gemeld wordt of een ver- zuimpercentage heeft van 12,5%, krijgt u als
ouder een uitnodiging voor een gesprek met de mentor 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 vóór 8.30 uur via 010 – 418 36 60 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 weekendje weg. Dit verlof moet 6 weken van tevoren aangevraagd worden.
Het formulier voor bijzonder verlof is af te halen bij de administratie.
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.
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8.5 Te laat komen

Een leerling die zonder geldige reden te laat komt, moet zich aan het einde van de dag in het time-out
lokaal op domein 2 melden. Als een leerling vaker te laat komt, nemen we contact op met de ouders.
Indien de leerling in een schooljaar 12 keer of meer te laat is gekomen wordt een melding gedaan bij de
leerplichtambtenaar van Leerplicht Rotterdam. Ook wordt een melding gemaakt indien een leerling 16
lesuren of meer afwezig is (zonder geldige reden).

8.6 Uit de les verwijderd

Bij de start van het schooljaar wordt tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor uitgelegd welke
procedure er wordt gevolgd bij een lesverwijdering. Wanneer een leerling
wordt verwijderd uit een les krijgt de leerling een oranje kaart.
Met deze kaart meldt deze leerling zich bij het time-out lokaal op domein 2 of het afdelingshoofd/
leerjaarcoördinator van het desbetreffende leerjaar. De leerling blikt middels de oranje kaart terug op zijn of
haar eigen gedrag en bedenkt hoe de situatie kan worden opgelost.
Vijf minuten voor het einde van de les meldt de leerling zich bij de lesgevend docent om de oranje kaart af te
geven en een afspraak te maken. Deze afspraak vindt aan het einde van de dag plaats.
De leerling haalt op dat moment de gemiste tijd in en heeft een herstelgesprek met de docent. De docent
maakt in het leerlingvolgsysteem melding van de verwijdering. Hierdoor worden de mentor en de ouders op
de hoogte gebracht van de verwijdering.
Wanneer noodzakelijk neemt de mentor of het afdelingshoofd/leerjaarcoördinator van de leerling contact op
met de ouders om toelichting te geven op de voorgedane situatie.

8.7 Schorsen en verwijderen

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

8.8 Jaarplanning

Sinds de vernieuwde website online is maken wij gebruik van een jaaragenda op onze website:
https://www.melanchthon.nl/wilgenplaslaan/agenda/
Hierin is per leerjaar terug te vinden welke activiteiten plaats gaan vinden. Deze agenda is ook per leerjaar te downloaden
naar de eigen agenda op de mobiele telefoon, zodat wijzigingen automatisch op de mobiele worden doorgevoerd.
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9. Regels en afspraken
9.1 Huisregels

Zie hiervoor het leerlingenstatuut

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.

9.3 Mobiele telefoons

Mobiele telefoons en andere waardevolle spullen bewaren de leerlingen in hun kluisje. Als leerlingen
besluiten hun telefoon mee te nemen naar de les dient deze niet zichtbaar en hoorbaar aanwezig te zijn.
Wanneer een docent besluit dat een telefoon (of ander digitaal device) een onderwijskundig doel dient is het
toegestaan de mobiele telefoon in de les te gebruiken. Op alle andere momenten is een mobiele telefoon niet
toegestaan in de les. In de aula en op het schoolplein mogen leerlingen voor en na schooltijd of tijdens pauzes
wel gebruik maken van hun mobiele telefoon.

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 Wilgenplaslaan staat bekend
om haar veilige klimaat, wat ook heeft geresulteerd in de toekenning van het certificaat “veilige school” in
maart 2021.

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 alle 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
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.
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/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.
Voor Melanchthon Wilgenplaslaan zijn dat:
mevr. W. v. Wingerden (wvwingerden@melanchthon.nl)
en dhr. P. v. Rijn (prijn2@melanchthon.nl).
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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Wilgenplaslaan 194
3052 SL Rotterdam
010 418 36 60
wilgenplaslaan@melanchthon.nl
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