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Vlietland College Leiden
Correspondentieadres:
Apollolaan 262
2324 BZ Leiden
Telefoon: (071) 57 69 243
Website: www.vlietlandcollege.nl
E-mail:
adm@vlietlandcollege.nl

@ vlietlandcollege

Het Vlietland College is een relatief kleine, zelfstandige school die we samen met
leerlingen en ouders vorm geven. Ieders kracht wordt gebruikt vanuit de overtuiging
dat je samen meer bereikt dan alleen. We zijn trots op de school die we hebben
opgebouwd en hopen dat u dit enthousiasme met ons deelt en in deze schoolgids
terugleest.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen op onze school zich blijft ontwikkelen. Daar
geven we collega’s en leerlingen de ruimte voor, zowel in de les als daarbuiten. Een
voorwaarde om je te kunnen ontplooien, is dat je jezelf kunt zijn. Wij maken ons dan
ook sterk voor onderlinge acceptatie en begrip, ongeacht culturele achtergrond of
seksuele geaardheid.
Deze schoolgids is niet alleen lezenswaardig maar, net als onze website, tegelijkertijd
een naslagwerk met relevante informatie over onze school. Wat is de achterliggende
gedachte van het HAtheneum, wanneer zijn de vakanties en roostervrije dagen en
wat houdt Cambridge Engels nu precies in?
Op deze en vele andere van uw vragen vindt u het antwoord in deze schoolgids.
Mocht dat niet het geval zijn, dan weet u ons te vinden.
Met vriendelijke groet,
Mathieu Arnouts
Rector/bestuurder
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Gegevens school & andere instanties .................................................... 34

1.1 Schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit de rector en vijf afdelingsleiders. Het Vlietland
College is verdeeld in vier onderwijsafdelingen (brugklas/HAtheneum, mavo,
havo en vwo). Iedere afdeling heeft een eigen team docenten en staat onder
leiding van een afdelingsleider. Daarnaast is er een afdelingsleider organisatie die
tevens plaatsvervangend rector is.

1. Schoolkenmerken
“Grondwet” Vlietland College
Jij bent welkom bij ons op het Vlietland College!


Jij mag hier zijn wie jij wilt zijn



Je hebt hier vrijheid van meningsuiting en respecteert de mening van anderen



Je hebt hier de vrijheid van geloof, van levensovertuiging en van politieke
ideeën. Jij hebt ook begrip voor andermans overtuigingen



Jij hebt recht op je eigen culturele identiteit



Je wordt hier aangesproken op je eigen gedrag



Jij hebt hier vrijheid van seksuele voorkeur en genderidentiteit en het is aan

Rector-bestuurder
Mathieu Arnouts

Organisatie
Peter Muires

Brugklas/Hatheneum
Jolie van den Heuvel

ARN@vlietlandcollege.nl

MUI@vlietlandcollege.nl

HEU@vlietlandcollege.nl

niemand anders om daarover te oordelen


Jij hebt het recht om op je eigen wijze jouw geluk na te streven zolang dat in
een sfeer van wederzijds respect en naastenliefde is
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Mavo
Dineke van Dijken

Havo
Heleen Koppert

DIJ@vlietlandcollege.nl

KOP@vlietlandcollege.nl

Vwo
Inger Klijnhout
KLY@vlietlandcollege.nl

Op het Vlietland College vinden wij het vanzelfsprekend om vriendelijk en
respectvol te zijn voor elkaar. Het zit in ons DNA. We zijn een school met
christelijke wortels, uitgegroeid tot een school voor alle levensbeschouwingen,
waar iedereen ongeacht zijn achtergrond of geloof welkom is. De medewerkers
zijn betrokken en behulpzaam. In de schoolgangen groeten docenten en
leerlingen elkaar vrolijk. Bij leuke of juist trieste gebeurtenissen leven we met
elkaar mee. We vinden altijd wel tijd voor een goed gesprek of gewoon een
gezellig praatje. Iedereen wordt gezien op het
Vlietland College, want onze school is
overzichtelijk en niet te groot. We kennen
elkaar, helpen elkaar en hebben plezier.
Samen vormen wij het Vlietland College!

banen door duidelijke kaders en structuur te geven en bij te sturen waar dat nodig
is. Ouders betrekken we actief bij de ontwikkeling van hun kinderen. De leerling,
de ouders en de school vormen samen een team om de leerling te ondersteunen
het beste uit zichzelf te halen.
Op het Vlietland College streven we ernaar om elkaar zo goed mogelijk te leren
kennen. Zo zoeken we voortdurend verbinding door met aandacht naar elkaar te
luisteren. We hebben oog voor de leerling waardoor er zelfwaardering en
zelfvertrouwen ontstaat. Wij geloven dat deze benadering positieve gevolgen
heeft, in de school en in de samenleving. We streven ernaar dat de leerling
zelfbewust zijn weg zal vervolgen na het Vlietland College.
Onze docenten inspireren de leerlingen. In plaats van de nadruk te leggen op
zwakke punten, stimuleren we leerlingen extra energie te stoppen in dingen waar
ze goed in zijn. We geloven in het compliment, niet in de afbrander.

1.2 Onze missie

1.4 Geschiedenis

Het Vlietland College is een school waar
leerlingen en werknemers enthousiast naar toe
gaan en zich thuis voelen. In ons onderwijs gaat het
niet alleen om cognitief presteren, maar ook om sociale vaardigheden en
persoonlijke groei. We streven naar diepgang, praten over belangrijke
levensvragen en stellen ons open voor het gedachtegoed van elkaar. Wij zien dat
de samenleving steeds complexer wordt en willen als school blijven leren om hier
adequaat op in te spelen.

Het Vlietland College is in 1990 ontstaan door een fusie van het Lucas College in
Voorschoten en de Vlietschans in Leiden, die vroeger bekend stond als de
Christelijke Scholengemeenschap Leiden Zuid-West. Na de fusie waren er enkele
jaren twee lesgebouwen: Het hoofdgebouw (Apollolaan in Leiden) en de
dependance (Beethovenlaan in Voorschoten). Na uitbreiding van het
hoofdgebouw is de dependance verkocht en bevindt de school zich nu alleen in
Leiden. De naam Vlietland is ontstaan als verwijzing naar het stadsdeel Vliet. In
het stadsdeel bevinden zich onder meer het Vlietkanaal / de Vliet (ook bekend als
het Rijn-Schiekanaal), de Korte Vliet en op kleine afstand het recreatiegebied
Vlietland.

1.3 Onze visie
We gebruiken de kracht van iedereen op school, omdat we geloven dat je samen
meer bereikt dan alleen. We vinden het belangrijk om iedereen op school ruimte
te geven om zich te ontwikkelen. We houden zoveel mogelijk rekening met de
individuele mogelijkheden van ieder kind. Docenten leiden dat proces in goede
5

5. De school maakt zichtbaar dat er een relatie tussen de verschillende
vakken bestaat, onder andere door samenwerkingsopdrachten en
projecten.
6. Leerlingen en docenten maken in het onderwijs gebruik van ICT-middelen
en -mogelijkheden.

1.5 Onderwijskundig beleid
Een goede school doet meer dan het overdragen van kennis, inzicht en
vaardigheden. Leerlingen moeten zich fijn en veilig voelen op een school. Je
ontdekt op een school hoe de wereld in elkaar steekt, wie je zelf bent en hoe je
na school verder wilt. Het Vlietland College wil leerlingen uitdagen zoveel
mogelijk uit hun schoolcarrière te halen. In ons schoolplan Het Vlietland College
geeft je de ruimte staat hoe we dat doen. Daarbij helpt het dat we een
overzichtelijke school zijn met korte lijntjes. In ons onderwijskundig beleid gaan
we uit van de volgende punten:
1. We bieden goed en ‘gedegen’ onderwijs en maken onze lessen werkbaar,
herkenbaar en inspirerend.
2. De leeromgeving en het werkklimaat zijn actief. We stimuleren elkaar om
lekker aan de slag te gaan.
3. Ons onderwijs wordt gegeven in een veilig leer- en leefklimaat. Op onze
school heerst een sfeer die leerlingen en personeel waarderen en waarin
zij zich aanvaard voelen. Je mag er zijn op het Vlietland College.
4. We hechten veel belang aan de omgang met elkaar. Zo vergroten we de
betrokkenheid bij het onderwijs en de samenleving. Van elkaar leer je het
meest.

Vorming
1. De school daagt leerlingen en personeel uit om het beste uit zichzelf te
halen, over hun eigen grenzen heen te kijken en grenzen te verleggen.
2. De school biedt de leerlingen onderwijs en activiteiten die aansluiten bij
hun beleving en die hen motiveren kritisch, maar constructief naar de
wereld te kijken.
3. Je leert niet alleen maar in een klaslokaal. Daarom zijn er verschillende
lesactiviteiten die buiten school plaatsvinden. Denk aan werkweken,
excursies of stages.
4. We stimuleren leerlingen om mee te denken op school, bijvoorbeeld door
plaats te nemen in leerlingencommissies.
5. We waarderen leerlingen niet alleen met cijfers, maar kijken ook naar de
inzet en ontwikkeling van een leerling.
6. De school legt accenten op activiteiten die met internationalisering te
maken hebben. Daarnaast biedt de school veel activiteiten aan op
cultureel, sportief en maatschappelijk vlak.

Met onze missie en visie in het achterhoofd hebben we ons onderwijskundig
beleid ingedeeld in drie belangrijke pijlers:
Onderwijs
1. De school is een plek waar gewerkt wordt aan de eigen ontwikkeling en
die van elkaar.
2. We werken met heldere procedures, herkenbare lesstructuren gecoördineerde toetsweken en uniforme studiewijzers (huiswerkplanning). Zo is het voor iedereen duidelijk wanneer en hoe schoolzaken
gedaan moeten worden.
3. Het onderwijs is naast diplomagericht ook doorstromingsgericht. Dat
betekent dat we leerlingen goed willen voorbereiden op een vervolgopleiding die bij hen past.
4. Personeel en leerlingen dragen samen bij aan een stimulerend en actief
leerproces.

Begeleiding
1. Al het personeel draagt bij aan de begeleiding van de leerlingen. De
mentor is de spil in de leerlingbegeleiding.
2. Als leerlingen extra ondersteuning of zorg nodig hebben, wordt deze
zowel binnen school als buiten school aangeboden.
3. Als leerlingen de capaciteiten en de motivatie hebben voor verbreding
en/of verdieping, dan stimuleren we dit en helpen we deze leerlingen een
stapje hoger te komen.
4. We bieden specifieke zorg- en begeleidingsactiviteiten aan (zoals
faalangst-reductietraining). Hiermee ondersteunen we de leerlingen op
sociaal-emotioneel gebied.
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1.6 Het Vlietlandmodel
Fase 3 : Het verwerken van de lesstof
De docent zorgt voor oefeningen, opdrachten of lesvormen die aansluiten bij de
uitleg en inhoud van de lesstof. Hij legt duidelijk uit wat de leerlingen moeten
doen en zet dit ook op het bord. Soms werken leerlingen zelfstandig, soms in
groepjes. De docent stimuleert de leerlingen problemen eerst zelfstandig aan te
pakken door de juiste vragen te stellen. De leerling controleert of hij weet wat er
van hem verwacht wordt, maakt zich de stof eigen.

Het Vlietlandmodel is een lesstructuur die we op school vaak gebruiken voor
lessen in de onderbouw. Leerlingen gaan in de lessen actief met de lesstof aan de
slag. Een les volgend het Vlietlandmodel doorloopt een aantal fases.
Fase 0: Begin van de les
De docent ontvangt de leerlingen. De lesplanning komt op het bord en indien
mogelijk ook al de leerdoelen. De leerling bereidt de les voor: hij pakt huiswerk
en lesstof voor zich en controleert of hij de lesstof van de vorige les succesvol
heeft afgerond en of hij nog vragen heeft. Het kan zijn dat de docent de ruimte
biedt opgegeven leerwerk te herhalen als voorbereiding op fase 1.

In deze fase leert de leerling én past hij toe. ‘Lezen, leren en begrijpen’ gaat
vooraf aan ‘maken’. Aandacht voor dat leerproces, manieren om het aan te
pakken en diepgang bij het leren zijn belangrijk. De docent probeert de leerlingen
in deze fase zoveel mogelijk persoonlijk te begeleiden in hun leerproces.

Fase 1: Controleren van het opgegeven schoolwerk
De docent zorgt dat het geleerde en gemaakte werk wordt gecontroleerd. De
leerling verzekert zich ervan dat hij alle stof van de vorige les goed in de vingers
heeft. Om dat te controleren kan de docent verschillende vormen gebruiken: een
klassengesprek, vragenronde, huiswerkcontrole, bespreken van opdrachten, na
laten kijken met antwoordvellen en/of in groepjes, mondelinge beurten of
schriftelijke overhoringen.

Fase drie is ook de fase van de les waarin gedifferentieerd kan worden: dat
betekent dat verschillende leerlingen op verschillende manieren aan het werk
kunnen, de docent kan met een klein groepje verder, etc. De docent kan aangeven
welk deel van de stof in de les af moet zijn. In sommige situaties past de docent
het Vlietlandmodel op maat aan de klas aan. Hierbij kunnen fases omgewisseld
worden en/of een aantal keer worden herhaald.

Fase 2: Uitleg over nieuwe stof en de aanpak
De docent zorgt dat leerlingen voorkennis ophalen en legt de onderdelen van de
lesstof uit waarvan hij denkt dat dit nodig is. Ook bespreekt de docent de doelen
van de les. De leerling is actief! Hij volgt alle uitleg, maakt aantekeningen waar
nodig, controleert of hij begrijpt wat er uitgelegd wordt en wat er van hem
verwacht wordt. We moedigen leerlingen aan om vragen te stellen.

Fase 4: Afronding en evaluatie
De docent sluit de les af door kort te herhalen wat er geleerd is. Hij controleert of
leerdoelen en het huiswerk duidelijk zijn. De leerling controleert of hij weet wat
er van hem verwacht wordt en of hij thuis de opgegeven lesstof af kan maken.
Bij de evaluatie staan de klas en docent stil bij het verloop van de les en de mate
waarin de bestaande stof is begrepen.

In onze lessen streven we ernaar om de leerling zélf antwoorden te laten zoeken
of leervragen te laten stellen. Natuurlijk legt de docent lastige stof ook uit, maar
het is dan wel belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij deze uitleg. Deze fase
eindigt met duidelijke instructies voor de rest van de les en thuis.
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Doorstroom binnen de school
We werken op het Vlietland College bewust vanaf klas 1 aan de (studie-)
vaardigheden van de leerlingen, afgestemd op de opleiding en het leerjaar.
Leerlingen stromen zo met aantoonbaar minder stagnatie door naar hun diploma.
Daar zijn we trots op.

1.7 Resultaten en doorstroomcijfers
De onderwijsinspectie verzamelt gegevens van alle scholen in Nederland en geeft
jaarlijks een kwaliteitskaart uit. Uit deze gegevens blijkt dat de doorstroom en
examengegevens van het Vlietland College boven de landelijke norm liggen. Het
gemiddelde cijfer van het centraal schriftelijk eindexamen ligt rond het landelijk
gemiddelde.
Voor meer informatie en vergelijking van onze resultaten met andere scholen
verwijzen wij naar de website Scholen op de kaart.
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water te kunnen tappen, één op de begane grond en één in het brugklashonk. In
de lessen biologie wordt er elk jaar een thema rond (gezonde) voeding behandeld.
Seksualiteit en Relaties

1.8

Voor leerlingen in de leeftijdsgroep 12- 18 jaar is er van alles te ontdekken rond
relaties, seksualiteit, diversiteit en vormen zo hun eigen identiteit. Seksualiteit,
grenzen aangeven, seksuele diversiteit en genderdiversiteit zijn bepalend voor de
eigen vorming en voor die van hun leeftijdsgenoten en bepalen samen het
schoolklimaat. Het Vlietland College wil een veilig schoolklimaat en een gezonde
ontwikkeling van alle leerlingen en besteedt hier daarom binnen en buiten de
lessen voldoende aandacht aan. Bijvoorbeeld in de Respectweek en op Paarse
vrijdag (zie ook 4.7) en in de lessen Godsdienst/Levensbeschouwing. Dat we
iedereen respecteren maken we duidelijk in onze eigen ‘Vlietland Grondwet’.

Gezonde School

Op verschillende terreinen werkt het Vlietland College volgens het Gezonde
School-principe. Dat betekent dat we naast de wettelijke verplichten een stapje
verder gaan in de zorg voor onze leerlingen. Daarom hebben we als beloning ook
het certificaat Gezonde School gekregen. De zorg wordt gecentreerd rond vijf
thema’s:
Bewegen en Sport
Het Vlietland College is als sinds 2004 een sportactieve school. Dat betekent dat
we een naschools sportaanbod hebben met o.a. toernooien, de sportinstuif en
het bewegen tijdens de pauze stimuleren. Alle leerlingen krijgen het aantal uren
bewegen en sport, zoals is vastgelegd en is er voor elke niet-examenklas een
binnen- en een buitensportdag. Voor de examenklassen is er een sportkeuze
programma buiten de school. In de lessen wordt ruim voldoende aandacht
gegeven aan gezond bewegen.

Sociaal Welbevinden
Voeding
In 2018 en 2019 hebben we de gouden schaal van het Voedingscentrum in
ontvangst mogen nemen. Voor dit schooljaar verwachten wij deze ook weer in
ontvangst te mogen nemen voor ons aanbod in gezonde(re) keuzes in zowel de
kantine als de (frisdrank-)automaten. Elk jaar vragen we Catermaat om hier zorg
voor te dragen. Daarnaast hebben we ook twee watertappunten in school om

Het Vlietland college heeft een anti-pestprotocol en een anti-pestcoördinator (zie
ook 3.7). Daarnaast heeft elke jaarlaag startactiviteiten (brugklaskamp,
poldersport, vlietlandendag en stranddag) om het klassenklimaat positief te
beïnvloeden, zodat elke leerling met plezier en vol zelfvertrouwen in de klas zit.
Daarnaast wordt hier in de lessen drama en de mentorlessen aandacht besteedt,
bijvoorbeeld door het project ‘Spijt’ en het afnemen van een sociogram. Ook
9

wordt door middel van vragenlijsten regelmatig het welbevinden van de
leerlingen gemonitord.
Roken-, Alcohol- en Drugspreventie.
Het Vlietland College heeft een rookvrij schoolterrein. Roken, blowen en drinken
heeft een negatieve uitkomst hebben op de schoolresultaten. Met behulp van de
GGD werken we actief samen om het gebruik te voorkomen en te ontmoedigen.
We geven voorlichting aan leerlingen en ouders en hebben een heldere
signaleringsstructuur, zoals het SOP (zie ook 3.5) .

1.9 Kwaliteitsbeleid
Het Vlietland College werkt structureel en systematisch aan het verbeteren en
optimaliseren van haar onderwijs en de begeleiding van haar leerlingen. Om het
effect van ons onderwijs te meten, maken we naast een analyse van de
onderwijsresultaten ook gebruik van enquêtes onder ouders en leerlingen. Op de
website scholen op de kaart zijn de resultaten hiervan weergegeven.
De kwaliteitszorgcoördinator, mevrouw Jantien van der Hucht
(HUC@vlietlandcollege.nl) is in samenspraak met de schoolleiding belast met het
uitzetten van acties, verzamelen en analyseren van gegevens en het (laten)
opstellen van verbeterplannen in het kader van kwaliteitsverbetering. Tijdens het
vierjaarlijks bestuursonderzoek dat de inspectie heeft verricht op het Vlietland
College is ons kwaliteitszorgsysteem aan een stevige toets onderworpen. Alle
onderzochte onderdelen zijn door de inspectie positief gewaardeerd. Het
volledige rapport van de inspectie, dat is verschenen in 2020, kunt u hier
raadplegen.
In ons schoolplan Het Vlietland College geeft je de ruimte zijn onze ambities
omschreven. Door gebruik te maken van een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem
meten we in hoeverre we er in slagen om onze doelstellingen te realiseren.
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HAtheneum
Het Vlietland College biedt als enige school in Nederland het HAtheneum aan. Het
HAtheneum is een tweejarige opleiding voor leerlingen met een havo, havo/vwo
of vwo-advies die baat hebben bij extra ondersteuning bij het leren leren. Naast
de persoonlijke begeleiding en het leren leren, krijgen de leerlingen
keuzewerktijd-uren (HAtheneum-uren). Tijdens deze uren kunnen de leerlingen
extra uitleg of verdieping zoeken voor de diverse vakken.

2. Onderwijs
2.1 Algemeen
Het Vlietland College biedt onderwijs aan op drie niveaus: mavo (vmbo-tl), havo
en vwo (atheneum). Iedereen die minimaal een mavo-advies (vmbo theoretische
leerweg) van de basisschool krijgt is welkom op het Vlietland College. Wij zijn de
schakel tussen het basisonderwijs en het vervolgonderwijs en zien het als onze
taak om deze overstap goed te begeleiden. Wij stimuleren leerlingen het beste
uit zichzelf te halen, zodat ze onze school verlaten met een diploma dat bij hun
mogelijkheden past.

Het idee voor het HAtheneum komt voort uit de praktijk. Steeds opnieuw bleek
dat havoleerlingen na hun examen alsnog voor het vwo kozen. Als we hun
vroegen waarom ze dat niet eerder hadden gedaan, dan kwamen we uit bij een
gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie. Ze zouden niet over het niveau en
vaardigheden beschikken.
We geloven in persoonlijke aandacht, groei en autonomie. De mentor heeft een
coachende rol om de leerlingen hierin te begeleiden. Daarom is een onderdeel
van de intakeprocedure om toegelaten te worden tot het HAtheneum, een
intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengen we in kaart wat de leerling motiveert
en op welke wijze zijn inzet voor school zichtbaar wordt. Het advies van de
leerkracht van groep acht is daarbij van doorslaggevend belang. Tijdens een
intakegesprek checken we dat oordeel; we willen zelf zien en horen dat leerlingen
er voor de volle honderd procent voor willen gaan en bereid en in staat zijn om
tegenslagen te overwinnen. Net zo belangrijk is de steun van de ouders; ook zij
moeten volledig achter deze stap staan en hun kind steunen.

Het is onze missie om onze leerlingen te begeleiden tot (maatschappelijk)
betrokken mensen met gedegen (zelf)kennis die in staat zijn verantwoorde keuzes
te maken binnen het eigen leerproces en klaar zijn voor de maatschappij.
Dit doen we onder andere door te werken vanuit de BOSA-kernwaarden. Deze
staan voor Betrokken, Open, Samen met ruimte voor Autonomie. Deze
kernwaarden passen we toe in de omgang met elkaar en bij de inrichting van ons
onderwijs.
In de brugklas bepalen wij welk niveau onderwijs het beste bij de leerling past. Dit
jaar hebben we twee combinatieklassen in het tweede leerjaar, namelijk havoatheneum en mavo-havo. In deze klassen zitten leerlingen van wie nog niet
duidelijk is welk niveau het beste bij hen past. In de eerste twee leerjaren is er
ook een speciaal niveau tussen havo en vwo: het HAtheneum.

Atheneum academische vaardigheden
In de lessen op het atheneum wordt aandacht besteed aan het aanleren van
academische vaardigheden, zodat leerlingen goed worden voorbereid op het
wetenschappelijk onderwijs. In de eerste twee jaar van het vwo werken leerlingen
tijdens de ‘normale’ lessen iedere week een dubbel lesuur aan hun academische
vaardigheden. Zo leren ze al vroeg te denken als een echte wetenschapper. Hoe
zet je een goed onderzoek op? Hoe stel je de juiste, kritische vragen? Hoe werk je
effectief samen? Hoe presenteer je een onderzoek? In de derde klas is er een
projectweek waarbij vele vakken en activiteiten vanuit wetenschappelijk, maar
ook vanuit maatschappelijk perspectief met elkaar worden verbonden.

Wilt u meer weten over de onderwijsniveaus mavo, havo, HAtheneum, vwo, kijk
dan op onze website door op de link te klikken.
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Havo Garant Certificaat
Om onze havoleerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, krijgen
leerlingen die bovengemiddeld scoren een Havo Garant Certificaat. Wanneer een
leerling dit certificaat behaalt, komt hij/zij in aanmerking voor extra faciliteiten
(o.a. het volgen van een extra vak, toestemming om minder lessen te volgen, etc.)
die de leerling in overleg met de afdelingsleider zelf mag kiezen. Bij elk rapport
worden de certificaten uitgereikt, waardoor iedereen meerdere kansen per jaar
heeft om dit certificaat te behalen.

terecht. Heb je moeite met de lesstof? Of loopt het thuis niet lekker? De mentor
is altijd het eerste aanspreekpunt. Als de mentor niet zelf kan helpen, zorgt hij dat
de leerling bij iemand anders terecht kan.
Aangezien de school voor iedereen nieuw is en velen elkaar nog niet kennen,
starten we het schooljaar met een introductieprogramma. Door allerlei sportieve,
verrassende en uitdagende opdrachten samen uit te voeren, leren leerlingen hun
klasgenoten en de mentor snel kennen. Op de eerste lesdag zijn er nog niet echt
lessen. De mentor bereidt de klas dan voor op alle schoolse zaken: rooster,
lokalen, planagenda, spullen die meegenomen moeten worden, enzovoorts. Na
de kennismakingsdagen zijn de leerlingen helemaal klaar om de eerste lessen te
gaan volgen. De docenten houden er natuurlijk rekening mee dat alles nieuw is.
De hoeveelheid huiswerk of toetsen wordt dan ook geleidelijk opgebouwd en er
is in de eerste weken veel aandacht voor vaardigheden als plannen en
organiseren. Daarnaast besteden we in de introductieperiode aandacht aan het
leren leren: hoe pak je het maken van huiswerk op een handige en effectieve
manier aan? Op welke manieren kan je je voorbereiden op een toets? De
brugklasleerlingen worden hierin begeleid en ze krijgen ruimte om hiermee te
experimenteren door het maken van een proeftoets.

Mavo Excellent
De mavo is op het Vlietland College niet zomaar een mavo. Althans niet voor de
leerlingen die iets meer kunnen en willen. Zij krijgen de kans een ‘excellente
leerling’ te worden.
Mavo Excellent richt zich op de leerling met interesse en een goede werkhouding.
Zo kunnen de leerlingen die bijvoorbeeld heel goed zijn in Engels of wiskunde een
vak vervroegd afsluiten. Deze leerlingen doen dan in mavo 3 al examen voor een
specifiek vak. Als je Mavo Excellent goed hebt afgerond of een vak vervroegd hebt
afgesloten, kun je makkelijker doorstromen naar de havo. Als je je aanmeldt bij
het mbo, dan wordt er gevraagd om een portfolio. Als Mavo Excellent leerling
krijg je een officieel certificaat - als je het goed hebt afgerond - die in je portfolio
terechtkomt.

Het brugklashonk
Voor brugklasleerlingen is er een speciale pauzeplek: het brugklashonk. Deze
ruimte is in pauzes alleen toegankelijk voor leerlingen uit de brugklas. Het honk
bevindt zich op de tweede verdieping.

2.2 Brugklas
Je start je middelbare schooltijd in de brugklas. In welke klas een leerling komt,
hangt af van het advies van de leerkracht uit groep 8. We hebben een mavo/havobrugklas, een havo/vwo-brugklas, een vwo-brugklas en een HAtheneumbrugklas.

Havo/vwo-brugklas of havo/mavo-brugklas
Leerlingen die in een havo/vwo- of mavo/havo-brugklas geplaatst worden,
krijgen een jaar de kans om te laten zien voor welk niveau zij het meest geschikt
zijn. De lesstof wordt aangeboden op een gemiddeld niveau met voldoende
uitdaging of ondersteuning voor de leerlingen voor wie het past. Waardoor het
aanbod op havo-niveau in beide brugklassen van gelijkwaardig niveau is. Ook
proefwerken zijn van gelijkwaardig niveau en worden op beide niveaus getoetst
en becijferd.

Het is natuurlijk even wennen om van de basisschool over te stappen naar de
middelbare school, daarom besteden we in de brugklas extra veel aandacht aan
de begeleiding van de leerlingen. De mentor speelt een belangrijke rol in deze
begeleiding. Ook zorgt hij er samen met de leerlingen voor dat de sfeer in de klas
goed is. Leerlingen en ouders kunnen ook altijd met vragen bij de mentoren
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Het gemeenschappelijke deel
Naast de verplichte vakken uit het schema, moet je op het vwo in principe ook
nog een tweede, moderne, vreemde taal doen (Frans of Duits). In enkele
bijzondere gevallen kan daarvan afgeweken worden.

2.3 Bovenbouw
In klas vier begint de bovenbouw van havo en vwo; voor de mavo begint deze in
klas drie. In deze klassen kiest elke leerling een profiel en nog twee extra vakken
in zijn/haar vrije deel.
MAVO

Het profieldeel
Elk profiel heeft verplichte profielvakken en een aantal profielkeuzevakken.
De indeling van deze vakken is voor havo en vwo verschillend. Meer informatie is
verkrijgbaar bij de decanen.

HAVO & VWO
Het gemeenschappelijk deel:
Voor iedereen verplicht

Het vrije deel
Het zogenoemde vrije deel bestaat uit twee delen. Alle leerlingen moeten naast
het gekozen profiel nog minstens één examenvak kiezen. Dit geeft leerlingen de
mogelijkheid om de opties voor een vervolgstudie beter te maken. Daarnaast
volgt elke leerling mentorlessen en lessen die gaan over het kiezen van een
vervolgopleiding en het nadenken over de toekomst (LOB: Loopbaanoriëntatie en
begeleiding). Het vrije deel biedt een ruime hoeveelheid vakken aan die
leerlingen kunnen kiezen.

Nederlands
Engels
Godsdienst/Levensbeschouwing
Maatschappijleer
Bewegen en Sport
Culturele Kunstzinnige vorming
Het profieldeel
1.
2.
3.
4.

Zorg en Welzijn
Economie
Groen
Techniek

Het profieldeel
1.
2.
3.
4.

Mavo
In de bovenbouw (klas 3 en 4) kiezen leerlingen een vakkenpakket (dit noemen
we ook wel een ‘profiel’). Hiervoor moet een leerling aan het einde van de derde
klas vier van de volgende vakken kiezen: Frans, Duits, natuurkunde, scheikunde,
biologie, aardrijkskunde of economie. Pas in de vierde klas wordt één van de vier
profielen gekozen. Naast de vakken in het profiel moet een leerling nog twee
extra vakken kiezen voor het ‘vrije deel’. Ze maken ook en keuze hoe ze het vak
Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) willen invullen. CKV kan op twee
manieren worden ingevuld: tekenen, beeldende vorming/handvaardigheid.
Wij streven ernaar dat een mavoleerling in minimaal zeven van de elf
examenvakken examen doet. Dat is dus één vak meer dan de wettelijk zes
verplichte vakken die de meeste scholen hanteren. Meer informatie over
vakkenpakketten en profiel is verkrijgbaar bij de decaan.

Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek

Het vrije deel
1. Eén keuze-examenvak;
2. Schoolgebonden vakken (mentorles, loopbaanoriëntatie)

Voor de meeste vakken is er een Centraal Examen
Voor een aantal vakken is er uitsluitend een Schoolexamen
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Havo/vwo
In de bovenbouw werken leerlingen in hoge mate zelfstandig ter voorbereiding
op hun vervolgopleiding. In de vierde klas worden de klassen altijd opnieuw
ingedeeld. Dat is nodig aangezien de leerlingen allemaal profielen (vakkenpakket)
gekozen hebben. Leerlingen volgen vanaf nu Nederlands, Engels, bewegen &
sport, CKV, godsdienst/levensbeschouwing, maatschappijleer in een eigen
stamklas. Deze klas heeft ook een mentor. Bij de specifieke profiel- en
keuzevakken volgen de leerlingen lessen in zogenaamde ‘clusters’.
Leerlingen die voor vakken hoge cijfers mogen hun rooster aanpassen en minder
lessen voor dat vak volgen; de vrijgekomen tijd kunnen ze aan ander werk
besteden. Leerlingen die meer aankunnen kunnen met diverse extra
programma’s meedoen, bijvoorbeeld op de universiteit. Ook kunnen ze binnen of
buiten school deelnemen aan activiteiten waarmee ze zichzelf ontwikkelen zoals
commissiewerk, leerling mentoraten en projecten. Iedere leerling kiest in vwo
vier en vijf minstens één extra activiteit, een zogenaamd bufferdeel. Andere
mogelijke bufferdelen zijn o.a. de lessen Cambridge, bijlesactiviteiten voor
onderbouwleerlingen of een maatschappelijke stage.

Vwo
Uniek op het Vlietland College is dat leerlingen in 4 vwo nog niet het uiteindelijke
vakkenpakket hoeven te kiezen. Ze kiezen eerst een richting (Natuur of
Maatschappij), voordat een definitieve profielkeuze wordt gemaakt. Dit geeft
leerlingen wat meer tijd en mogelijkheden om te ontdekken welk profiel het
beste bij hen past. Met name de uitgestelde keuze voor de best passende
wiskunde en voor natuurkunde is hierdoor een waardevolle mogelijkheid.
Iedere leerling in klas 4 en 5 vwo vult een deel van zijn studietijd in via het
zogenaamde ‘bufferdeel’. Daarbij kunnen leerlingen kiezen uit een groot aantal
extra activiteiten die niet per sé met een vak te maken hebben. Denk bijvoorbeeld
aan het deelnemen aan een leerlingencommissie, vrijwilligerswerk in de
ouderenzorg of het begeleiden van een sportdag. Deze activiteiten zijn allemaal
leerzaam en bereiden leerlingen voor op het leven na school.
De meeste leerlingen kiezen meer dan één activiteit. Zij bouwen hiermee een
plusdocument of het VL-CV op. Hiermee kan de leerling kan aantonen dat hij of
zij méér heeft gedaan dan alleen lessen volgen.

2.4 Doorstromen

Havo
De leerlingen krijgen ondersteuning bij het maken van een goede planning, het
aanleren (naast vakinhoud) van verschillende vaardigheden en het op een
effectieve manier verwerken van de leerstof. Reflectie op het leerproces is daarbij
een sleutelbegrip. Door leerlingen bewust te maken van een goede werkhouding
en ze hierin te ondersteunen, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op hun
vervolgopleiding.
Een leerling leert:
 probleemoplossend werken
 een eigen mening formuleren
 plannen (eventueel met een planner) en zelfstandig werken
 informatie zoeken en verwerken
 onderzoeken en onderbouwen
 teksten analyseren

Van mavo 4 naar havo 4
Ambitieuze mavoleerlingen met goede cijfers kunnen na hun examen
doorstromen naar 4 havo. De voorwaarden om door te stromen naar 4 havo zijn
te vinden in het document met ‘bevorderingsnormen’ op het digitale
ouderportaal of leerlingenportaal.
Van 5 havo naar 5 vwo
Ambitieuze havoleerlingen met goede cijfers, kunnen na hun examen
doorstromen naar 5 vwo. De voorwaarden om door te stromen naar 5 vwo zijn te
vinden in het document met ‘bevorderingsnormen’ op het digitale ouderportaal
of leerlingenportaal.
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voordeel van leerlingmentoren is dat ze precies snappen wat een brugklasleerling
bezighoudt.

3. Leerlingbegeleiding & ondersteuning

3.3 De decaan

3.1 Mentoren

Het Vlietland College heeft drie decanen, namelijk dhr. Jetten voor de mavo, mw.
Van Kester voor de havo en als laatste dhr. Zijlstra voor het vwo. De decanen
helpen de leerlingen met het kiezen van een vervolgopleiding en het nadenken
over de toekomst (loopbaanoriëntatie en –begeleiding: LOB). Ze gaan samen met
de leerlingen op zoek naar talenten, passies en drijfveren.

Mentoren zijn vakdocenten met een extra taak. Naast het lesgeven in hun eigen
vak, begeleiden zij een klas als groep en geven individueel aandacht aan hun
mentorleerlingen. Mentoren onderhouden het contact met ouders, docenten van
de mentorklas en de afdelingsleider. Zij houden goed in de gaten of het goed gaat
met een leerling en ze zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij vragen
of problemen. In alle klassen staat wekelijks een mentorles op het rooster.

LOB begint al in het tweede of derde leerjaar bij de keuze voor een profiel en de
vakken waarin een leerling examen wil doen. Elke leerling heeft zijn eigen
loopbaandossier en houdt hierin ontwikkelingen bij van zijn/haar loopbaancompetenties, -mogelijkheden en talenten. Denk bijvoorbeeld aan een verslag
van een bezoek aan een open dag van een vervolgstudie of een korte stage bij
een bedrijf.

Onderbouw
In de brugklas hebben leerlingen twee uur per week mentorles. In die les helpt de
mentor dan met het aanleren van een juiste werkhouding en geeft tips voor
leerstrategieën, plannen en organiseren van huiswerk. De mentoren geven
workshops op het gebied van leren-leren en mogen de leerlingen zelf kiezen waar
ze zich in willen bekwamen. Ook in het tweede en derde leerjaar heeft iedere klas
mentorles, waarin verder wordt gewerkt aan het versterken van
studievaardigheden. Daarnaast staat het groepsproces en de persoonlijke
ontwikkeling centraal.

De decanen onderhouden daarnaast ook contacten met mbo-opleidingen,
hogescholen en universiteiten en weten wat er speelt bij vervolgopleidingen.
Bovendien organiseren zij met decanen van andere scholen uit de regio de Leidse
Voorlichtingsavonden, waarop vele opleidingen zich presenteren.
Leerlingen en ouders kunnen altijd een afspraak maken met de decaan voor
individueel advies.

Bovenbouw
In de bovenbouw wordt van de leerlingen een grotere mate van zelfstandigheid
verwacht. De mentor houdt een vinger aan de pols door de resultaten goed in de
gaten te houden. Hij voert gesprekken met de leerling en maakt mét de leerling
een plan van aanpak.

3.2 Leerlingmentoren
Elke brugklas heeft twee leerlingmentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw.
Zij helpen de brugklassers hun weg te vinden in de school en ze vertellen wat er
allemaal komt kijken bij het ‘leven’ op het Vlietland College. Daarnaast kunnen ze
helpen met het schoolwerk, maar ook met andere problemen en vragen. Het
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Decaan mavo

Decaan havo

Decaan vwo

dhr. P. Jetten

mw. D. van Kester

dhr. R. Zijlstra

JET@vlietlandcollege.nl

KES@vlietlandcollege.nl

ZIJ@vlietlandcollege.nl

3.5 Passend onderwijs
De school kan verschillende faciliteiten bieden die zijn vastgelegd in het
zogenaamde faciliteitenprotocol. Vanuit het IOC wordt ook RT en
faalangstreductietraining georganiseerd en aangeboden. Bijvoorbeeld het recht
op gebruik van een computer of tijdverlenging bij toetsen. De zorgcoördinator
bepaalt aan de hand van de verkregen informatie welke faciliteiten wij een
leerling kunnen bieden.

Op het Vlietland College krijgt elke leerling de kans om zich te ontwikkelen tot de
beste versie van zichzelf. Dit betekent dat wij een veilige omgeving creëren en
leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte of
handicap extra ondersteuning bieden binnen onze mogelijkheden.
De school heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld volgens de wet
Passend Onderwijs. In het SOP kunt u lezen op welke manier het VLC leerlingen
ondersteunen die dat nodig kunnen hebben.
IOC-coördinator
De interne ondersteuningscoördinator, mw. Van der Zwaan coördineert de
interne en externe zorg. Zij ondersteunt en adviseert docenten en mentoren bij
de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben
als gevolg van leer- en ontwikkelingsstoornissen, ziekte of handicap.
Interne ondersteuningscommissie (IOC)

IOC-coördinator
Mw. L. van der Zwaan

De IOC bestaat uit de zorgcoördinatoren van de verschillende afdelingen. De
commissie komt regelmatig bijeen om de ondersteuningsbehoefte van leerlingen
te bespreken. Hierbij zijn een aantal instanties betrokken, zoals de
leerplichtambtenaar, begeleiders passend onderwijs (BPO), het jeugd- en
gezinsteam (JGT) en de GGD.

ZWA@vlietlandcollege.nl

De leerlingen die behoefte hebben aan ondersteuning worden in principe alleen
in de IOC besproken na toestemming van de betreffende leerling of van de
ouders.
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3.6 Zorgcoördinatoren
3.7 Veiligheid en pesten

Leerlingen kunnen tijdens hun schooltijd op allerlei gebieden tegen problemen
aanlopen. Soms zijn deze van invloed op hun schoolprestaties of hun
welbevinden. Men zou kunnen denken aan problemen die te maken hebben met:

We vinden het heel belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom
zijn we zeer alert op pestsituaties. We maken daarvoor gebruik van een antipestprotocol. Dit protocol is te vinden op het ouderportaal.
Er is ook een anti-pestcoördinator: mevrouw Van der Zwaan. Zij coördineert het
beleid rondom het tegengaan van pesten. Bij ernstig pestgedrag wordt de antipestcoördinator ingeschakeld.

 de verhoudingen met medeleerlingen en docenten
 een leerprobleem
 een lastige thuissituatie
 gezondheid
 verliefdheid
 het verwerken van een verlies
In deze en andere situaties kan de school proberen hulp te bieden. In eerste
instantie is de mentor het aanspreekpunt van de leerling (of ouders) voor hulp.
Leerlingen kunnen ook terecht bij één van de zorgcoördinatoren. Zo kunnen
leerlingen van de brugklas terecht bij mw. De Vries-de Visser, mavoleerlingen
kunnen zich wenden tot dhr. Van der Krogt; de havisten en vwo’ers kunnen naar
mw. Van der Zwaan.

Om veiligheid op school te waarborgen, heeft het Vlietland College een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld. Dit wettelijke verplichte plan van
aanpak vindt u op het ouderportaal.

3.8 Training Denken in Oplossingen (DIO)
Als een leerling gebrek aan zelfvertrouwen heeft en veel druk voelt om te
presteren, kunnen de resultaten tegenvallen. Er kan dan sprake zijn van faalangst.
Als dit wordt bevestigd in een korte test, kunnen wij de leerling verwijzen naar de
training Denken in Oplossingen. Deze training wordt in groepsverband of
individueel op school aangeboden. Indien wenselijk kunnen we leerlingen
verwijzen naar externe trainingen. Aanmelden voor een training DIO kan via de
mentor.

3.9 Terug op Niveau (TON)
Zorgcoördinator havo/vwo

Zorgcoördinator mavo

Zorgcoördinator brugklas

Anti-pestcoördinator

dhr. J. van der Krogt

mw. R. de Vries-de Visser

mw. L. van der Zwaan

KRO@vlietlandcollege.nl

VSR@vlietlandcollege.nl

TON staat voor Terug op Niveau. Aan het einde van periode 1, 2, 3 en 4 staat een
TON-dag in het jaarrooster Tijdens de TON-dag worden in 3 blokuren
achterstanden weggewerkt en wordt de toets stof herhaald. De voorbereiding op
de toetsweek staat centraal; leerlingen die op koers liggen hoeven op deze dag
niet op school te komen. Zij kunnen thuis hun toetsweek voorbereiden. Mocht

ZWA@vlietlandcollege.nl
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een leerling wél behoefte hebben aan een extra vragenmoment, dan kan dat.
Iedereen mag zich opgeven voor een TON-dag.

3.12 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ter ondersteuning van ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen met hun
vragen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het CJG werken
verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen
specifieke deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen. Ook
professionals en andere betrokkenen zijn van harte welkom met hun vragen.

3.10 Ster(k)uur
Tijdens het Ster(k)uur krijgen leerlingen extra ondersteuning voor verschillende
vakken en/of studievaardigheden. Het is géén bijles, maar een tijdelijke
ondersteuning om kleine hiaten of tekortkomingen weg te werken. Vooral in de
brugklassen maken leerlingen hier intensief gebruik van. Als de vakdocent een
leerling naar het Ster(k)uur verwijst, dan is de aanwezigheid verplicht. Het
Ster(k)uur staat in het rooster en leerlingen kunnen op dit uur dus geen andere
activiteiten plannen.

Het CJG en het Voortgezet Onderwijs
Elke school heeft vaste contactpersonen bij het CJG. De Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) en de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) maken onderdeel uit van het CJG.
De Jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren in de 1e of 2e klas op vaste
momenten uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl
en welbevinden. In klas 3 of 4 krijgt de leerling een check aangeboden. Hiermee
krijgt de leerling inzicht in een gezonde leefstijl. Het CJG geeft persoonlijk of
klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar,
voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit. De school werkt ook
samen met de Jeugdgezondheidszorg als het gaat om begeleiding van
ziekteverzuim.

3.11 Huiswerkbegeleiding
De Bijles Student verzorgt drie middagen in de week tegen een vergoeding
huiswerkbegeleiding op het Vlietland College. Wij hebben bewust gekozen voor
deze kleinschalige organisatie met jonge, enthousiaste studenten die de
huiswerkbegeleiding en bijlessen verzorgen. Voor meer informatie kunt u een email sturen naar: vlc@debijlesstudent.nl

Het Jeugd- en Gezinsteam is er voor meer specialistische hulp. In dit team werken
deskundigen uit verschillende organisaties samen om ouders te ondersteunen als
zij vragen hebben of problemen ervaren met opvoeden van hun kind.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien kunt u online vinden op de website
van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er staan blogs van andere ouders op de
site en u kunt meepraten op het forum.
Voor jongeren heeft het CJG https://www.hoezitdat.info/. Het is een aparte
website over o.a. studeren, geld, gezondheid en seks. Zij kunnen er anonieme
vragen stellen, ervaringen delen en lezen over anderen. Op deze jongerensite
staat ook uitleg over de gezondheidstest op school.
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Cursusaanbod
Elke ouder kan weleens advies gebruiken. Voor ouders heeft het CJG een groot
aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen over diverse
onderwerpen om ouders te ondersteunen bij de opvoeding. Ook de kinderen of
jongeren kunnen cursussen bij het CJG volgen. Denk aan een
weerbaarheidstraining, een training voor kinderen in echtscheidingssituaties
(KIES) of een oppascursus. Aanmelden voor cursussen kan via de website van het
CJG.
Contact met het CJG
Voor contact met de Jeugdgezondheidszorg of CJG pedagogisch adviseur kunt u
bellen met het telefoonnummer 088 – 254 23 84.
Voor direct contact met het Jeugd- en Gezinsteam belt u met 088 – 254 23 62.
CJG Leiden
088 – 254 23 84
http://www.cjgleiden.nl
https://www.hoezitdat.info
https://www.facebook.com/cjgleiden
www.cjgcursus.nl
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Anglia Engels
Speciaal voor mavo-excellent leerlingen uit klas drie en vier die talent hebben
voor Engels bieden wij een speciaal programma aan: Anglia.
Een Anglia diploma voldoet aan de Europese referentiekaders en is daarmee een
officieel internationaal gecertificeerd diploma.

4. Extra onderwijs & activiteiten
Het Vlietland College bruist! Uiteraard volgen alle leerlingen lessen op school,
maar we zijn van mening dat je ook veel leert door extra activiteiten búiten de
standaardlessen. Deze activiteiten kunnen vakgerelateerd zijn, maar ook
schoolbreed. We hebben op een rijtje gezet wat leerlingen op het Vlietland
College zoal, naast hun gewone lessen, kunnen doen.

Je krijgt één uur extra Engels per week, als je kiest voor Anglia. Deze lessen gaan
dieper in op de actieve vaardigheden schrijven en spreken. Leerlingen die mee
willen doen maken een instaptoets om hun niveau te bepalen. De uitslag hiervan
geeft aan op welk niveau de leerling de lessen gaat volgen.
> Anglia Engels op onze website

4.1 Taalcertificaat Engels
Een uitstekende beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker in onze
maatschappij. Het vergroot de kans om aangenomen te worden bij een
vervolgopleiding en om een goede baan te vinden van een. Voor gemotiveerde
leerlingen bieden wij extra lessen Engels aan. Je kunt hiermee internationale
erkende diploma’s halen.

4.2 Internationalisering
In de bovenbouw maken leerlingen kennis met het buitenland tijdens de
werkweken. Er zijn werkweken naar Tsjechië, Londen, Parijs, Berlijn, Rome en
Lissabon. Tijdens de meeste reizen slapen leerlingen bij een gastgezin. Dat is
natuurlijk goed voor het oefenen van de spreekvaardigheid. Leerlingen leren het
land en de cultuur goed kennen door een intensief en leuk programma te volgen
in een andere taal. Naast de werkweken zijn er ook verschillende (kortere)
excursies naar het buitenland. Zo bezochten leerlingen van het Vlietland College
afgelopen jaren Lille, Cambridge, Londen, Keulen, het CERN in Zwitserland en het
Sauerland (langlaufen).

Cambridge
Het Cambridge Engels programma is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen in
havo of vwo (klas 2 t/m 5). Als je kiest voor Cambridge Engels, dan kies je voor
twee uur extra Engels in de week. De lessen gaan dieper in op de actieve
vaardigheden schrijven en spreken. Leerlingen die mee willen doen, maken een
entreetoets aan het begin van elk jaar. Op basis van het resultaat wordt bepaald
of het niveau van de leerling hoog genoeg is om deel te nemen aan het Cambridge
programma. Cambridge is dus géén bijles!
Cambridge kent verschillende niveaus. Na een positieve afronding van elk niveau
ontvangt de leerling het bijbehorende certificaat. In de vwo-brugklas krijgen alle
leerlingen één uur Cambridge Engels per week in het reguliere onderwijs.
Vervolgens kunnen ze kiezen of ze het willen voortzetten.
> Cambridge Engels op onze website

20

4.3 European School Network (ESN)

4.6 Reli-dag

Als enige in Leiden nemen we al jaren deel aan het European School Network
(ESN). Dit project van de Europese Unie brengt leerlingen uit verschillende landen
samen. Er zijn dan heuse uitwisselingen: leerlingen van het Vlietland College gaan
een poosje op bezoek bij een leerling in het buitenland. En de leerling uit het
buitenland komt ook een keer naar Leiden. Er zijn inmiddels al aardig wat
vriendschappen ontstaan! In 2019 organiseerde het Vlietland College een ESN
Art-Camp. Leerlingen uit verschillende landen kwamen naar Leiden om samen te
werken aan een leuk kunstproject. In 2020 reisde een delegatie leerlingen naar
Lissabon.

Ieder jaar organiseren wij voor 4 havo en 4 vwo de zogenaamde Reli-dag. Die dag
staat in het teken van het kennis maken met verschillende religies. De leerlingen
brengen onder andere een bezoek aan de Hartebrugkerk, de Hooglandse Kerk,
een synagoge en een moskee in Leiden. Het is een interessante dag waarbij onze
leerlingen op plekken komen waar ze anders niet zo snel een voet over de
drempel zouden zetten.

4.7 Paarse Vrijdag
Paarse Vrijdag is een nationale feestdag voor scholieren en studenten en wordt
gevierd op de tweede vrijdag van december. Op die dag draagt de hele school
paarse kleding om te laten zien we solidair zijn met LHBTI-leerlingen. Dat zijn
leerlingen die lesbisch, homo, biseksueel, transgender of interseksueel zijn.

4.4 Podiumavond en kunstprojecten
Op het Vlietland College is er veel aandacht voor kunst en cultuur.
Eén van de hoogtepunten van het schooljaar is de Podiumavond. Onze leerlingen
laten zich dan van hun beste kant zien. Er wordt muziek gemaakt, gedanst,
voorgedragen en dat allemaal in een bomvolle aula. Een avond waar kippenvel
gegarandeerd is!

Op het Vlietland College organiseert onze eigen Gender & Sexuality Alliance (GSA)
elk jaar weer een groot paars feest om te vieren dat iedereen bij ons op school
zichzelf kan zijn. Iedereen die tegen discriminatie, pesten en homofobie is, is van
harte welkom bij de GSA! In 2017 werd onze school zelfs bezocht door het
Jeugdjournaal om een rapportage te maken van deze feestelijke dag.

4.5 Actieve leerlingen
Het Vlietland College heeft veel actieve en betrokken leerlingen. We hebben een
leerlingenraad met leerlingen uit alle jaren. Er is een schoolkrantredactie die
periodiek een schoolkrant (de Fallstaff) uitbrengt. Leerlingen die houden van een
feestje zitten in de schoolfeestcommissie, technische jongens en meiden zitten in
de techniekcommissie; verzorgen het licht en geluid in de aula. Verder zijn er nog
diverse andere sport-, muziek- en cultuurcommissies. Kortom: je kunt bij ons je ei
kwijt!
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4.8 Brugklasproject

4.9 Pré Voortgezet Onderwijs Programma

Al meer dan 30 jaar organiseert onze school het brugklasproject. Bij dit project
werken alle brugklassen samen om een volledige theaterproductie neer te zetten
in slechts twee dagen! Elke klas is verantwoordelijk voor één bedrijf van het
gekozen toneelstuk en iedere klas levert leerlingen voor de decorploeg en
muzikale ondersteuning. Samen met de mentor worden de teksten ingestudeerd
en de kleding gemaakt. Uiteraard zijn er op deze dagen geen normale lessen. Het
eindresultaat is twee keer te bewonderen in de aula, met ondersteuning van de
techniekcommissie en eindexamenleerlingen van het vak drama voor de grime.
Een vrolijk project dat mensen verbindt en waar wij als school trots op zijn!

Het Vlietland College biedt basisscholen pré-VO-boekjes aan, op het gebied van
Engels, Frans, wiskunde/biologie en geschiedenis. Hiermee kunnen leerlingen van
groep 8 alvast kennismaken met het voortgezet onderwijs. Dit programma is
opgezet in samenwerking met basisschool de Eerste Leidse Schoolvereniging. Alle
basisscholen die interesse hebben in deze boekjes, kunnen contact opnemen met
de afdelingsleider van de brugklas, mw. J. van den Heuvel.
(HEU@vlietlandcollege.nl)

4.10

Project Arbeidsoriëntatie (mavo)

‘Ik loop stage bij een Ecolab, gaaf hè?’, ‘Ik mag leren lassen’, ‘Ik ga weer naar mijn
oude basisschool’ en ‘Ik heb een plek bij de gemeente Leiden”. Dit zijn een aantal
reacties van onze leerlingen als zij het over de stageweek hebben.
Sinds jaar en dag kent het Vlietland College het project Arbeidsoriëntatie. Dit is
een project waarbij leerlingen uit mavo 3 tijdens een aantal lessen bezig zijn met
zaken die met werken te maken hebben, zoals solliciteren, cao’s, beloning en
veiligheid.
In november gaan alle leerlingen van mavo 3 ook één week op stage bij een echt
bedrijf. Met het project Arbeidsoriëntatie kunnen ze zich alvast oriënteren op de
arbeidsmarkt en wat daar allemaal bij komt kijken.

4.11

Het Bètalab

De secties natuurkunde, scheikunde en biologie werken samen in het nieuwe
Bètalab op de derde verdieping van de school. Hierbij is de insteek dat er goed
kan worden samengewerkt tussen de secties met practica en vakoverstijgende
projecten. Het Bètalab bestaat uit een aantal practicum- en theorielokalen. De
practica worden gecoördineerd door de technisch onderwijsassistenten (TOA’s).
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Het scheikundelokaal is grondig verbouwd. Het bevat nu een moderne
practicumruimte die ook voor biologie- en natuurkundelessen gebruikt wordt.

4.12

Wiskunde Olympiades

Echte bollebozen kunnen op het Vlietland College deelnemen aan verschillende
wiskunde-olympiades. Dit zijn landelijke competities of wedstrijden met
vraagstukken zoals “hoe accuraat is de voorspelling van buienradar?” (wiskunde
A) of “wat voor soort voorwerpen kun je allemaal verhuizen door een gang van 1
meter breed met een hoek van 90º?” (wiskunde B).
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5.4 Leerlingadministratiesysteem (Somtoday)

5. Communicatie & contact

Op het Vlietland College werken wij met Somtoday. Dit is een
leerlingadministratiesysteem waarin wij diverse gegevens kunnen opslaan, zoals
persoonsgegevens, behaalde resultaten, rooster, afwezigheid en eventuele
bijzonderheden.

5.1 Website
De website www.vlietlandcollege.nl bevat de meest relevante en actuele
informatie over school. Leerlingen van de basisschool en hun ouders zijn de
belangrijkste doelgroep van de website. De website is voor hen een hulpmiddel
om snel een goed beeld van de school te krijgen.

Somtoday app
Leerlingen en ouders kunnen via Somtoday inzicht krijgen in onder andere het
rooster, absentie en behaalde resultaten. Inloggen is mogelijk via de Somtoday
app of via het leerlingen/ouderportaal op onze website.

5.2 Ouder- / Leerlingenportaal
Via de website kunnen leerlingen van het Vlietland College en hun ouders
doorklikken naar het ouder- of leerlingenportaal. In deze beveiligde omgeving
staat veel belangrijke informatie over bijvoorbeeld roosters, cijfers, regels, data
of handige documenten. Leerlingen kunnen inloggen met hun leerlingnummer en
wachtwoord. Het ouderportaal is speciaal ingericht voor ouders en bevat naast
bovenstaande gegevens ook informatie over verzuim, belangrijke data en de
ouderbijdrage. Ouders kunnen inloggen met hun mailadres en verkregen
wachtwoord. De ouders van nieuwe leerlingen ontvangen in september de
benodigde inloggegevens.
> Link naar het ouderportaal
> Link naar het leerlingenportaal

5.5 Google Classroom
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken de meeste docenten met Google
Classroom. Dit is een online platform van Google waarin leerlingen huiswerk of
opdrachten (digitaal) kunnen inleveren en documenten makkelijk met elkaar
kunnen delen en/of opslaan. Google Classroom is gekoppeld aan het schoolemailadres van de leerling.

5.6 Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraak- en overlegorgaan waarin
vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeelsleden van de school met
elkaar besprekingen voeren in het belang van de school. De MR bestaat uit twaalf
leden: drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden. De MR staat onder
leiding van dhr. B. Vermeulen. De raad is bevoegd om alle schoolzaken te
bespreken, daarover voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken
aan het bestuur. Mocht u van bepaalde zaken willen weten wat het standpunt
van de MR is, of vindt u dat een onderwerp in de MR aan de orde zou moeten
komen, dan kunt u een mail sturen naar mr@vlietlandcollege.nl. Voor meer
informatie over het werk van de MR kunt u terecht op www.infowms.nl.

5.3 E-mail
Alle leerlingen en personeelsleden hebben een eigen schoolmailadres. In de
brugklas krijgen alle leerlingen hun persoonlijke inlogcodes via school. Mentoren
en docenten communiceren regelmatig via de mail met hun leerlingen. Voor het
contact met ouders gebruiken wij bij voorkeur ook de e-mail. Wij verzoeken
ouders een actueel e-mailadres op te geven.
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met adm@vlietlandcollege.nl .
Voor specifieke vragen voor een docent of de schoolleiding kunt u mailen naar
(afkorting docent)@vlietlandcollege.nl. (bijvoorbeeld MUI@vlietlandcollege.nl)
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Ouders die willen meedenken en meedoen om de belangen van de school te
behartigen, kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Neem hiervoor contact
op met de voorzitter van de MR.

mentorles voor. Hij reflecteert ten aanzien van zijn leerproces en stelt doelen en
actiepunten op. Tijdens het gesprek worden deze actiepunten besproken.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er
duidelijkheid is over de communicatie tussen beide ouders en de school over de
betreffende leerling. Daarom heeft de school een protocol opgesteld om hier
goed mee om te gaan. Het protocol ‘Contact met en informatie aan gescheiden
ouders’ kunt u vinden op het ouderportaal.

5.7 De leerlingenraad
De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen. De leden komen uit alle
jaarlagen (ook de brugklassen). De leerlingenraad denkt actief mee over de gang
van zaken op school, overlegt met de schoolleiding, onderhoudt contact met de
leerlingencommissies en neemt zelf initiatieven om de gang van zaken op school
te verbeteren. Het leerlingenstatuut is te vinden op het leerlingen- en
ouderportaal.

Contactouders
Tijdens de kennismakingsavond van alle klassen in de onderbouw (klas 1,2 en 3)
worden er per klas twee contactouders gekozen. De contactouders overleggen
twee keer per jaar met de afdelingsleiders en mentoren. De contactouders
informeren geregeld bij andere ouders hoe het gaat in de klas.

5.8 Contact met ouders
Wij vinden het belangrijk om de ouders van onze leerlingen zo goed mogelijk op
de hoogte te houden van zaken die op school spelen. Onze school heeft een grote
groep betrokken ouders, daar zijn we heel blij mee. We geloven in de kracht van
samenwerken.

In de bovenbouw wordt per mentorgroep één contactouder gekozen. Deze
contactouders overleggen twee keer per jaar met de afdelingsleider.
Oudervereniging VLC
Er is een actieve oudervereniging binnen het Vlietland College. Zij heeft als doel
een band te scheppen tussen ouders, leerlingen en school en daarnaast wil de
vereniging deze band verstevigen. De oudervereniging heeft een duidelijke
inbreng op school en denkt actief mee. Ze bewaakt de identiteit van de school,
signaleert problemen en doet aanbevelingen aan het schoolbestuur. U kunt lid
worden van de oudervereniging: daarvoor wordt een (vrijwillige) bijdrage
gevraagd van 5 euro.

Kennismakingsavond nieuwe ouders
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij een kennismakingsavond voor
nieuwe ouders. De afdelingsleider ontvangt de ouder(s)/verzorger(s) gezamenlijk,
waarna zij met de mentoren in groepen uiteengaan.
In de onderbouw wordt de kennismakingsavond gecombineerd met een
bijeenkomst van de GGD rond de actuele thema’s, zoals drank en drugs of
omgaan met sociale media.

Meer informatie en/of vragen: mail naar oudervereniging@vlietlandcollege.nl.

Ouderavonden
Er zijn op school regelmatig ouderavonden. Twee keer per schooljaar kunt u
spreken( ongeveer tien minuten per gesprek) met de docenten die lesgeven aan
uw kind(eren). De mentoravonden vindt u in de jaaragenda terug als LOSavonden. LOS staat voor Leerling-Ouder-School; de gesprekken worden gevoerd
tussen de leerling, thuisfront en de mentor. De leerling bereidt het gesprek in de
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Ook kunnen schriftelijke overhoringen worden afgenomen en VT’s waar geen
leerwerk aan vooraf gaat of waarvan de stof overeen komt met die van de
examentoets (ET).

6. Toetsen & cijfers
6.1 Indeling schooljaar

6.2 Inhalen van gemiste toetsen

Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes. Iedere periode wordt afgesloten met
een toetsweek. Het eerste rapport wordt eind november aan de brugklas
verstrekt. Het eindrapport aan alle leerlingen in juli. De cijfers en voortgang kunt
u tussentijds inzien op het ouderportaal of in SOMtoday.

Wanneer een leerling geoorloofd afwezig is geweest tijdens een toets mag deze
toets worden ingehaald. De leerling maakt hiervoor, zelf zo spoedig mogelijk, een
afspraak met de vakdocent voor een inhaaltraject. Na toetsweken is er een vast
moment ingepland om gemiste toetsen van die toetsweek in te halen.

Bovenbouw
In de bovenbouw maken leerlingen voortgangstoetsen en examentoetsen.
Voortgangstoetsen tellen alleen mee voor de overgang naar het volgende
leerjaar, terwijl examentoetsen zowel meetellen voor de overgang als het
schoolexamendossier. Toetsen gaan in de bovenbouw over een behoorlijke
hoeveelheid stof. Dankzij de studiewijzers, die voor ieder vak beschikbaar zijn,
kunnen leerlingen het leer- en maakwerk goed organiseren en plannen. De
studiewijzers zijn digitaal via Somtoday of Google Classroom beschikbaar.

6.3 Herkansen van toetsen
Na elke toetsweek worden bovenbouwleerlingen in de gelegenheid gesteld om
één examentoets te herkansen. Hiervoor moeten zij zichzelf opgeven.
herkansingsregel staat uitgebreid beschreven in de studiegids. Voor alle
leerlingen geldt dat wanneer een herkansingsmogelijkheid niet wordt ingezet ,
deze bij een volgende toetsweek voor een extra herkansing mag worden gebruikt.

Het PTA
Het geheel van examenonderdelen en de wegingen staan per vak beschreven in
het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Daarnaast is er een
studiegids, waarin onder andere de wijze van becijferen, de bevorderingsregels
en het het examenreglement beschreven staan. Deze documenten zijn allemaal
te vinden op het ouderportaal en het leerlingenportaal.

6.4 Cijferrapportages
Ouders en leerlingen kunnen zelf de schoolresultaten gedurende het hele
schooljaar bekijken in Somtoday.

6.5 Bevorderingsnormen en – adviezen
Beschermde weken
De lesweek vóór de start van de toetsweek is een zogenaamde beschermde week.
In deze week worden geen (leer)toetsen (VT) , praktische opdrachten (PO) of
spreekbeurten/betogen afgenomen. Ook vinden er geen buitenlesactiviteiten
plaats. In deze week wordt wél huiswerk opgegeven (en gemaakt en geleerd!).

Aan het einde van een schooljaar wordt bekeken of een leerling overgaat naar
het volgende jaar. Soms zijn de resultaten niet voldoende om over te gaan. Een
leerling blijft dan zitten of hij vervolgt de school op een lager niveau. De regels
rondom overgaan of zitten blijven staan uitgebreid beschreven in een document
met bevorderingsnormen op het ouderportaal en het leerlingenportaal.
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7. Organisatie & regels
7.1 Lesuren en –tijden
We beginnen schooljaar 2021/2022 met aangepaste lestijden, zodat we de
leerlingen extra kunnen ondersteunen bij eventuele corona-achterstanden.
Op het Vlietland College duren de lessen 50 minuten en er zijn drie pauzes. Echter,
na de derde pauze duren de lessen 45 minuten. Bij bijzondere omstandigheden
kan het voorkomen dat de school werkt met een verkort rooster. In de jaaragenda
staat welke dagen dit zijn. Dagen met een verkort rooster worden ook duidelijk
aangegeven op de beeldschermen die op school hangen.
Aan het begin van de lesdag en na iedere pauze gaat de bel twee keer. Na de
eerste bel is er vijf minuten de tijd om naar het lokaal te gaan. Bij de tweede bel
moeten de leerlingen in het lokaal zijn.
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Rooster

Lesuur

Verkort rooster

08:15-08:45

Banduur

08:15-08:45

08:45-09:35

2

08:45-09:20

09:35-10:25

3

09:20-09:55

10:25-10:45

Pauze

09:55-10:15

10:45-11:35

4

10:15-10:55

11:35-12:25

5

10:55-11:25

12:25-12:55

Pauze

11:25-11:55

12:55-13:45

6

11:55-12:30

13:45-14:35

7

12:30-13:05

14:35-14:50

Pauze

13:05-13:20

14:50-15:35

8

13:20-13:55

15:35-16:20

9

13:55-14:30

Hiermee communiceren onze docenten met hun leerlingen, geven huiswerk op
en kijken ingeleverd werk na.

7.2 Vakanties en vrije dagen
Op de schoolwebsite staat een overzicht van de vakanties en vrije dagen. In de
jaarplanning die op de leerlingen- en ouderportalen te vinden is, staan ook alle
roostervrije dagen en andere belangrijke momenten.
> Vakanties en vrije dagen
Wanneer?
17 juli t/m 30 augustus 2021
4 oktober 2021
16 t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
5 mei 2022

Wat?
Zomervakantie
i.v.m. Leidens Ontzet
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag

26 mei 2022
6 juni 2022

Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

9 juli t/m 21 augustus 2022

Zomervakantie

Chromebooks
In de brugklas en klas twee werken we met persoonlijke chromebooks. Dit helpt
ons met het zoveel mogelijk aanbieden van onderwijs op maat. In de leerjaren
wordt gebruik gemaakt van de laptopkarren, computerlokalen en laptops in het
studiecentrum. Bij elkaar gaat dat om zo'n 250 apparaten. Zo kunnen we alle
leerlingen zo veel mogelijk op maat bedienen.

7.4 Studiecentrum
In ons studiecentrum kunnen leerlingen kunnen boeken lenen, waaronder ook de
klassikaal te lezen boeken. Er zijn zitjes en bankjes om boeken en/of tijdschriften
te lezen.
In de ruimte bevindt zich ook een informaticalokaal, dat met een glazen wand is
afgescheiden. Hierin staan 32 computers opgesteld. Als er geen les wordt
gegeven in het lokaal, kunnen leerlingen hier zelfstandig werken.
Verder zijn er 32 werkplekken met een computer in het studiecentrum. Tevens
worden er 30 werkplekken gerealiseerd waar leerlingen met eigen laptop of
tablet aan de slag kunnen, de zogenaamde Bring Your Own Device-plekken.
Een speciale commissie heeft zich over de inrichting van deze ruimte gebogen.
Naast het hoofd ICT, hoofd gebouwbeheer en de mediothecaressen hebben ook
collega-docenten en leerlingen uit de Leerlingenraad hun stem kunnen laten
horen.

7.3 ICT op school
Het onderwijs is altijd in ontwikkeling en de elektronische mogelijkheden worden
steeds uitgebreider. Op het Vlietland College zijn alle lokalen voorzien van digitale
schoolborden, kunnen leerlingen gebruik maken van computers in het
studiecentrum en zijn er laptopkarren beschikbaar voor tijdens de les.
In de brugklas bieden wij het vak Digitale Vaardigheden aan. Daarnaast maken wij
meer en meer gebruik van de elektronische leeromgeving Google Classroom.
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3. In het lokaal wordt niet gegeten en gedronken, jassen en petten zijn
niet toegestaan;
4. Het gebruik van een telefoon, muziek luisteren, water drinken in de
les: mag alleen na toestemming van de docent.

7.5 Lockers
Op het Vlietland College kunnen leerlingen een locker (kluisje) huren om
waardevolle spullen of hun schoolboeken in op te bergen. In de brugklas krijgen
leerlingen een locker aangewezen in het brugklashonk. Pas in de tweede klas
krijgen leerlingen hun definitieve locker voor de rest van hun schoolloopbaan op
het Vlietland College.

Mobiele telefoons/smartwatches
De docent heeft de regie over het gebruik van mobiele telefoons in de les.
Mobiele telefoons en geluidsapparatuur mogen alleen met toestemming van de
docent worden gebruikt.

De verdeling en logistiek wordt geregeld door de conciërges. Informatie over het
aanvragen van een locker en de betaling, krijgt u aan het begin van het schooljaar.
De lockers kunnen geopend worden door de schoolleiding ter controle op
verboden spullen.

Bij overtreding van deze afspraak kan de docent de apparatuur in beslag nemen
en registreren. De leerling kan op dezelfde dag om 16:30 uur de ingenomen
spullen ophalen bij het servicepunt. Na veelvuldige overtredingen wordt contact
opgenomen met de afdelingsleider.

7.6 Schoolpas

Indien een leerling tijdens een (examen)toets een device zoals een telefoon of
smartwatch bij zich draagt, wordt dat gezien als fraude.

Elke nieuwe leerling krijgt een schoolpas uitgereikt. Deze pas staat op naam en is
voorzien van een foto. Hij is nodig om te kunnen printen en kopiëren op school
en geeft toegang tot het studiecentrum waar boeken kunnen worden geleend.

7.8 Schoolboeken
Het Vlietland College heeft een intern schoolboekenfonds. Leerlingen krijgen
ieder jaar een boekenpakket gratis in bruikleen van de school. In het
boekenpakket zitten alle lesboeken, werkboeken en readers die nodig zijn dat
schooljaar.

7.7 Huisregels
De school moet een plek zijn waar je je veilig voelt en je jezelf kunt zijn, daarom
hebben wij op het Vlietland College duidelijke regels en afspraken gemaakt over
hoe we met elkaar omgaan. Behalve schoolregels hebben we een apart anti pestprotocol en een protocol “Social media-gebruik’.

Alle lesboeken zijn eigendom van het Vlietland College. Leerlingen moeten dus
zorgvuldig met de boeken omgaan (door o.a. de boeken te kaften) en alle boeken
in goede staat weer inleveren voor de zomervakantie. De werkboeken zijn
eigendom van de leerlingen zelf. Hier mag dus wel in geschreven worden.

De belangrijkste regels op onze school:
1. Gedraag je met respect voor elkaar en elkaars spullen;
2. Zorg dat je op tijd bent; met je spullen en huiswerk in orde;

Algemene benodigdheden
Naast het boekenpakket moeten leerlingen zelf zorgen voor de algemene
benodigdheden. Het gaat om:
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Afspraken met een orthodontist, tandarts of dokter moeten zoveel mogelijk
buiten schooltijd gepland worden.

Een goede schooltas.
Etui met geodriehoek, potlood, kleurpotloden (voor aardrijkskunde), gum
en passer.
Lijntjesschriften waarvan minstens 1 groot formaat (A4-formaat) met
harde kaft voor levensbeschouwing.
Wiskundeschrift (2 stuks), A4-formaat met 1 cm hokjes.
Multomap, minimaal 1x 4-rings en 1 x 23-rings inclusief insteekhoezen,
gelinieerd papier en/of collegeblok.
Koptelefoon/oortjes voor muziekles.
Rekenmachine (Casio Classwiz FX-82ex) en bovenbouw havo/vwo een
grafische rekenmachine (Casio FX-CG20).
Van Dale woordenboeken voor Nederlands en de moderne vreemde
talen (Prisma).
De Grote Bosatlas 55e editie (ISBN 9789001120351) vanaf brugklas 20172018 verplicht. De oude 54e editie kan in de hogere jaren nog gebruikt
worden.

Ziekmelding voor (school)examentoets
Voor ziekmelding bij een (school)examen moeten ouders direct telefonisch
contact opnemen met de afdelingsleider. De afdelingsleider bepaalt eventuele
aanvullende maatregelen en maakt afspraken voor het inhalen van de gemiste
(school)examentoets.
Ziek naar huis
Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, kan hij/zij zich ‘ziek naar huis’
melden bij de conciërges. Er wordt een brief meegegeven en wij verwachten van
ouders een telefoontje om te bevestigen dat een leerling thuis is gekomen.
Beter melden
Als een leerling weer beter is, moeten ouders dit ook weer melden via
verzuim@vlietlandcollege.nl of 071-576 29 43.
Bijzonder verlof
Voor het aanvragen van bijzonder verlof geldt een aantal spelregels die opgelegd
zijn vanuit de overheid. Om het aanvraagproces in goede banen te leiden, maken
we gebruik van een speciaal aanvraagformulier dat terug te vinden is via het
ouderportaal (Algemeen - Verzuim - Verlof).
Bijzonder verlof kennen we in een drietal varianten:

Meer informatie of vragen, mail naar boekenfonds@vlietlandcollege.nl

7.9 Lessen of toetsen missen
Wij houden het lesverzuim goed in de gaten. Niet alleen omdat leerlingen
wettelijk verplicht zijn om naar school te gaan en lessen te volgen, maar ook
omdat wij ons verantwoordelijk voelen om de leerlingen goed voorbereid naar
het examen te leiden. Daarnaast willen we mogelijke problemen bij onze
leerlingen snel signaleren en de ouders daarvan tijdig op de hoogte brengen.

1. Als een ouder/verzorger niet in staat is om tijdens de schoolvakantie op
vakantie te gaan. Hiervoor moet een verzoek ingediend worden bij de
school. De school mag dit maar 1 keer per jaar toestaan en het mag
maximaal 10 schooldagen duren. De school mag dit niet zomaar
toekennen, maar moet de ouder/verzorger vragen om de noodzaak aan
te tonen. De aanvraag moet minstens 8 weken van te voren zijn
ingediend.
> mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

Ziekmelding
Als een leerling ziek is, moeten de ouders dit melden aan school vóór 8:30 per
mail (verzuim@vlietlandcollege.nl) of door telefonisch (071-576 29 43) contact
met conciërges. Vermeld altijd de naam, klas, datum en reden van afwezigheid.
De conciërges verwerken de afwezigheid in SomToday, zodat dat voor ouders,
leerlingen en docenten zichtbaar wordt.
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2. Bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging. De school
beoordeelt of de gevraagde tijd redelijk is. Bij aanvragen van verlof die
meer dan 10 schooldagen duren beslist de leerplichtambtenaar. De
aanvraag moet minstens 8 weken van te voren zijn ingediend.
3. Overige bijzondere aangelegenheden zoals bijvoorbeeld een huwelijk of
uitvaart. De school beoordeelt of de gevraagde tijd redelijk is. Bij
aanvragen voor verlof die meer dan 10 schooldagen duren moet de
leerplichtambtenaar beslissen. Hierbij is het niet altijd mogelijk om het
van te voren schriftelijk aan te vragen. De ouder/verzorger wordt dan
geacht (telefonisch) contact met de afdelingsleider of de mentor op te
nemen.

Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
Het Vlietland College had in het schooljaar 2020-2021 geen voortijdig
schoolverlaters.

7.10

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Vlietland College heeft met instemming van de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad een ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage is verdeeld
in twee onderdelen: de vrijwillige ouderbijdrage (Categorie I) en de algemene
schoolkosten (Categorie II). Daarnaast worden specifieke kosten voor extra
onderwijsaanbod als werk- en themaweken en extra lesaanbod (bv Cambridge en
Anglia) als derde categorie in rekening gebracht.

Te laat komen en spijbelen

Sinds 1 augustus 2021 is de ‘wetswijziging Vrijwillige ouderbijdrage’ in werking
getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle leerlingen mee kunnen doen aan
alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten
het verplichte lesprogramma. Als ouders de bijdrage voor een onderdeel niet
betalen, leidt dat dus niet tot uitsluiting van de leerling van de activiteit.

Een leerling die te laat komt veroorzaakt onrust in de klas. Wij willen onnodig te
laat komen dan ook zoveel mogelijk beperken. Alle leerlingen die te laat zijn,
zonder geldige reden, moeten zich melden bij de conciërges mét hun schoolpas.

Een aantal activiteiten die de school aanbiedt, zoals de buitenlandse reizen, kan
de school niet bekostigen zonder de bijdrage van ouders. Dit betekent in de
praktijk dat wij ouders net als de afgelopen jaren zullen verzoeken een bijdrage
aan de kosten te leveren. Het pakket dat wij kunnen aanbieden, is afhankelijk van
de bereidheid van ouders om mee te betalen. Om reizen door te kunnen laten
gaan, is het nodig dat minimaal 90% van de ouders betaalt. Als de
betalingsbereidheid in de praktijk tegenvalt, kan dat tot gevolg hebben dat wij
ons aanbod moeten inperken.

Zij krijgen een toestemmingsbriefje mee voor de les. Als een leerling zonder
medeweten of toestemming van de school in de les afwezig is, beschouwen we
dat als spijbelen.
(Let op: als de les al voor de helft voorbij is (25 min of bij verkort rooster 20 min)
mag een leerling de les niet meer in en wordt dit gezien als spijbelen).
Voor de maatregelen rondom deze typen verzuim zie bijlage 1.
Als een leerling regelmatig te laat komt en/of spijbelt, worden de ouders door de
mentor of afdelingsleider op de hoogte gesteld. In ernstige gevallen is de school
verplicht om het verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden.

Een principieel uitgangspunt van de school blijft uiteraard dat financiële
omstandigheden nooit een belemmering kunnen en mogen zijn om een leerling
op onze school aan te melden.
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Vrijwillige ouderbijdrage (Categorie I)

kennismakingsactiviteiten aan het begin van het schooljaar,
dagexcursies, Olympiades, voorlichting over pesten, social media,
alcohol, drugs en seksualiteit

In de algemene bijdrage zijn kosten opgenomen van voorzieningen die strikt
genomen niet noodzakelijk zijn, maar wel in hoge mate bijdragen aan het
welbevinden van de leerlingen en de algehele kwaliteit van ons onderwijs. Het
betreft een vrijwillige bijdrage van 164,75 euro.

bijdrage faciliteiten (waaronder ICT), boeken en beheer studiecentrum 36 %

De ouderbijdrage gebruiken we onder andere om de volgende zaken te
bekostigen: het professioneel uitgeruste en beheerde studiecentrum, een
prettige werk - en leeromgeving voor de leerlingen, de begeleiding van de
leerlingcommissies, de schoolkrant, extra kosten voor excursies en internationale
projecten, ondersteunend lesmateriaal, culturele en levensbeschouwelijke
activiteiten, vieringen en voorstellingen, schoolpas, extra sportactiviteiten,
uitgebreide internettoegang voor ouders op het gebied van cijfers en
aanwezigheid.
De besteding van de bijdrage is in onderstaande tabel nader gespecificeerd.
Verdeling vrijwillige ouderbijdrage (164,75 euro) per categorie

100%

bijdrage gezamenlijke momenten
(Sinterklaas, paarse vrijdag, kerst, podiumavond, podiumactiviteiten,
gastlessen, diploma-uitreiking etc)

14 %

bijdrage leerlingparticipatie en buitenschoolse activiteiten
Bijdrage aan de begeleiding en activiteiten van
leerlingcommissies.(technische commissie, leerlingenraad,
schoolkrantcommissie, sportcommissie, leerlingmentoren,
feestcommissie, GSA-commissie, galacommissie)
Bijdrage aan sportdagen

20 %

bijdrage ouderavonden, lezingen, docent-spreekavonden en,
voorlichtingsavonden

8%

10 %

bijdrage prettige leeromgeving m.b.t. het gebouw

12 %

Reductieregeling
Alleen voor de vrijwillige ouderbijdrage geldt de reductieregeling. De
reductieregeling is gebaseerd op het aantal kinderen van de wettelijke
vertegenwoordiger dat als leerling op het Vlietland College is ingeschreven. Vanaf
het tweede kind krijgt u op de ouderbijdrage een korting van 10% per kind tot een
maximum van 5 kinderen. U betaalt voor het 1ste kind 100%, 2de kind 90%,
3de kind 90%, 4de kind 90%. Vanaf het 5de kind of meer 100%.
Algemene schoolkosten (Categorie II)
Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er een jaarlaag afhankelijke bijdrage die wij
de algemene schoolkosten noemen. Het betreft een bijdrage voor specifieke
activiteiten die binnen een bepaalde jaarlaag en/of afdeling plaatsvinden, zoals
een bijdrage voor de introductiedagen (Brugklas) 155,- euro – Tekendoos
(Brugklas) 17,- euro – 6,50 euro – Sportoriëntatie (Examenklassen) 33,50 euro –
Jaarboek
(Examenklassen)
20,euro
(onder
voorbehoud).
Chromebook leerjaar 1 en 2
De leerlingen in de brugklas en klas 2 hebben vanaf volgend jaar een chromebook
nodig in de les. Van ouders wordt verwacht dat zij zorgen voor de aanschaf van
een chromebook. Om deze aanschaf zo laagdrempelig mogelijk te maken, zorgt
het Vlietland College voor een stimuleringsbijdrage van 100 euro voor ouders die
de chromebook aanschaffen bij de RentCompany. Ouders die de chromebook niet
kunnen betalen, kunnen zich wenden tot onze leermiddelencoördinator,
mevrouw Wierda (wrd@vlietlandcollege.nl). Samen kunnen we dan dan kijken
hoe we tot een passende oplossing kunnen komen.
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Extra onderwijs- en lesaanbod (Categorie III)
Als leerlingen deelnemen aan extra onderwijsaanbod of extra lesaanbod dan
worden hiervoor ook kosten in rekening gebracht bij de ouders. De kosten van
deelname aan Cambridge en Anglia bedragen respectievelijk 350,- en 300,- euro
exclusief examenkosten. Daarnaast vallen ook de diverse werkweken van de
mavo, havo en vwo onder deze categorie. De werkweken vinden altijd in leerjaar
4 plaats. De kosten bedragen voor de mavo 149,- euro en voor havo en vwo 420,/ 440,- euro (afhankelijk van de gekozen bestemming).

7.11

Tegemoetkoming scholieren

Een leerling komt in aanmerking voor een ‘tegemoetkoming scholieren’ als hij/zij
achttien jaar of ouder is, de Nederlandse nationaliteit heeft en een voltijd
opleiding volgt in het:
- voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo)
- vavo (één en tweejarige mavo, havo, vwo)
- voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Uitvoering
Onderwijs:www.duo.nl.

Facturatiemomenten
De momenten liggen grotendeels vast per schooljaar. Meer informatie over
factureren klik hier.
Categorie I: september lopende schooljaar
Categorie II: oktober lopende schooljaar
Categorie III: zo snel mogelijk nadat de deelnemers bekend zijn.
Indicatie:
Mavo-4 werkweek: leerlingen Mavo 3 juni voorgaande schooljaar
Werkweek havo en vwo: oktober/november lopende schooljaar
Talent-uur: oktober/november lopende schooljaar
Cambridge: juni voorgaande schooljaar
Examenkosten Cambridge: april/mei lopende schooljaar
Anglia: september lopende schooljaar
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8. Gegevens school & andere instanties

8.3 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

8.1 Vlietlandcollege

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) ziet toe op de uitvoering van de
leerplichtwet en kwalificatieplicht voor jeugdigen tussen de 5 en 17 jaar. Het RBL
volgt jongeren van 18 tot 23 jaar als die zonder startkwalificatie het onderwijs
verlaten en stimuleert hen terug te gaan naar school.
De rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecties staan
beschreven in de Leerplichtwet. Het toezicht van deze wet is in handen van de
leerplichtambtenaren.

Correspondentieadres
Apollolaan 262
2324 BZ Leiden
Website:
www.vlietlandcollege.nl
E-mail:
adm@vlietlandcollege.nl
Facebook:
facebook.com/vlietlandcollege
Instagram:
instagram.com/vlietlandcollege

Meer informatie vindt u op www.rbl-hollandrijnland.nl

Algemeen bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit zeven leden (inclusief de rector). Het AB
bewaakt de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs op onze school. Verder
werkt het AB aan de professionalisering van de organisatie en de positionering
van het Vlietland College in de markt en de omgeving. Een gezonde financiële
positie is daarvoor uiteraard van belang. Ook de kleinschaligheid van school wordt
niet uit het oog verloren. Het algemeen bestuur wordt geleid door (ad-interim)
voorzitter dhr. P. Kuijt. De overige bestuursleden staan vermeld op onze website.

8.4 Klachtenregeling
Hoewel we er veel aan doen om klachten te voorkomen, kunnen er situaties
ontstaan waarin betrokkenen niet tevreden zijn. Is er een klacht, dan kan deze
het best worden opgelost met degene op wie de klacht betrekking heeft. Lukt dat
niet, dan kan een klacht altijd worden ingediend bij de schoolleiding en/of de
rector. Het Algemeen Bestuur van de school is de laatste mogelijkheid om een
klacht intern op te lossen.
In het zeldzame geval dat de klacht dan nog niet naar tevredenheid is
afgehandeld, kan de klacht worden neergelegd bij de landelijke stichting
Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

8.2 Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs
en valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Zij zijn te bereiken via de website www.gcbo.nl
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
Centraal nummer: 0900 -111 3 111 (lokaal tarief)

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Website: www.onderwijsinspectie.nl
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8.5 Samenwerkingen met externe organisaties
Semper Movens
Het Vlietland College werkt binnen de vereniging Semper Movens (altijd in
beweging) samen met een aantal andere middelbare scholen uit de regio’s
Haaglanden, Rijnmond en Leiden.

Basisscholen
Het Vlietland College werkt samen met verschillende basisscholen in de regio. We
hebben jaarlijks contact met basisscholen voor een goede overdracht van hun
leerlingen naar de brugklas. Leerlingen uit groep 8 kunnen bijvoorbeeld met hun
hele klas het Vlietland College bezoeken ter kennismaking met het voortgezet
onderwijs.
Bovendien bezoeken wij alle basisscholen om nieuw aangemelde leerlingen te
bespreken met de huidige leerkracht, zodat wij de juiste begeleiding kunnen
bieden voor elke leerling. Daarnaast gebruiken meerdere basisscholen onze
faciliteiten voor het opvoeren van de groep 8 musical.

De terreinen van samenwerking betreffen met name het personeels- en het
kwaliteitsbeleid. Zo hebben deze scholen een stelsel ontwikkeld van
kwaliteitszorg, waarbij speciaal opgeleide medewerkers de diverse scholen
visiteren en hun bevindingen over het onderwijs op een school vastleggen in een
rapport. Dergelijke rapporten geven weer richting aan het (onderwijskundig)
handelen van de scholen. De bijbehorende scholen zijn:

Samenwerkingsverband Leiden
Bij het Samenwerkingsverband Leiden e.o. (SWV Leiden) zijn alle scholen voor
voortgezet onderwijs uit de regio Leiden aangesloten.

-

Mochten de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Vlietland College
onvoldoende aansluiten op de behoefte van de leerling, dan moeten we extra
ondersteuning in het Samenwerkingsverband zoeken. In het Samenwerkingsverband is afgesproken dat de scholen in de Leidse regio een gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs en daarvoor zijn afspraken
gemaakt over de ondersteuning voor alle leerlingen in deze regio die in
aanmerking komen voor regulier onderwijs.
> https://www.swvvo2801.nl/
Loket Passend Onderwijs
Het Loket Passend Onderwijs is een onderdeel van het Samenwerkingsverband
Leiden en het centrale punt voor advies en ondersteuning voor de scholen van
het SWV Leiden. Het Loket Passend Onderwijs biedt hulp bij problemen die de
school overstijgen. Het Loket Passend onderwijs heeft een dienstverlenende en
ondersteunende taak voor de scholen.
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Adelbert College te Wassenaar
Alfrink College te Zoetermeer
Erasmus College te Zoetermeer
Northgo College te Noordwijk
St. Laurenscollege te Rotterdam
Scholengroep Spieringshoek te Schiedam
Scholengroep Spinoza te Voorburg
Emmaus College te Rotterdam
Het Vlietland College te Leiden

