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samen AL HET GOEDE BEHOUDEN
Voor jullie ligt de schoolgids van het Mendelcollege
voor het schooljaar 2019-2020. Zoals jullie gewend
zijn ligt er weer een prachtig product. In de schoolgids
wordt onder andere ingegaan op hoe we met elkaar
communiceren, voor welke kwaliteit we staan en hoe
we goede leerlingbegeleiding vormgeven.
NIEUWE AANSTELLING
Per 1 augustus ben ik aangesteld als de nieuwe rector-bestuurder, vandaar
dat ik mijzelf graag wil voorstellen. Mijn naam is Jan-Mattijs Heinemeijer.
Ik ben 57 jaar en woon met mijn vrouw in Haarlem. Wij hebben twee
kinderen; Levi en Luna. Hiervoor heb ik 26 jaar gewerkt op het Calandlyceum
in Amsterdam. Als docent, schoolleider en de laatste zeven jaar als directeur.

onze opdracht
Ik ben trots op het feit dat ik rector-bestuurder van het Mendelcollege ben
geworden. Ik zal er, samen met al het personeel en de leerlingen, voor
zorgen dat al het goede behouden blijft en dat de school ook de komende
jaren een toonaangevende rol zal spelen in Haarlem en omgeving.
Voor mij is het van groot belang dat leerlingen hun diploma halen; het
diploma dat het best bij ze past. Daarnaast heeft de school een belangrijke
opdracht om een bijdrage te leveren aan de socialisatie van alle leerlingen.
We geven richting aan een nieuwe generatie; daarbij zijn diversiteit en
inclusiviteit actuele thema’s. En tenslotte willen wij bijdragen aan de
zelfontplooiing van iedere individuele leerling. Wij maken ons hard voor een
nieuwe generatie die kritisch, mondig en empathisch is.

open communicatie
We zullen elkaar zeker treffen. Ik ben voor een open communicatie en
kom graag in gesprek met elkaar. Mocht u na het lezen van deze gids nog
opmerkingen en/of vragen hebben, aarzelt u niet om dit door te geven of
een afspraak met mij te maken.

Jan-Mattijs Heinemeijer
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HET 67e MENDELJAAR
We kijken met plezier en vertrouwen uit naar dit schooljaar. Een schooljaar met
nieuwe kansen, ontwikkelingen en gezichten. Een van de nieuwe gezichten is
Jan-Mattijs Heinemeijer die per 1 augustus 2019 benoemd is tot rector-bestuurder.
Onderwijskundige ontwikkelingen

leveren. De brugklasleerlingen krijgen daarbij

Een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling

les over digitale vaardigheden, mediawijsheid en

is de invoering van de Chromebook in klas 1.

computervaardigheden.

Voorafgaand aan die invoering hebben we in
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een 2-jarige pilot onderzocht welke voordelen

TOPSPORT TALENTSCHOOL

het zou hebben als elke leerling over een eigen

Het Mendelcollege wordt Topsport Talentschool.

device zou beschikken. De Chromebook komt

Het afgelopen jaar hebben de voorbereidingen

niet in plaats van de papieren lesmethoden maar

plaatsgevonden: gesprekken met de stichting

ernaast. Dit wordt ‘blended learning’ genoemd:

LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en

zowel papier als digitaal. We willen hiermee ons

Topsport) en oriënterende bezoeken aan

onderwijs eigentijds houden, gebruik maken

Topsporttalentscholen elders in het land.

van de mogelijkheden die de digitale wereld ons

De sportbonden en NOC-NSF gaan graag

biedt en onderzoekend ervaren hoe we hiermee

met het Mendelcollege in zee. Voor ons past

gevarieerdere werkvormen en gerichter maatwerk

dit topsportprofiel mooi in onze visie op

aan leerlingen kunnen

talentontwikkeling.

Mendel International
Internationalisering speelt in de Nederlandstalige
en Engelstalige afdelingen een belangrijke rol. Zo
uitwisselingen uitgebreid met scholen in Duitsland

missie en visie

en Frankrijk. Ook leerlingen uit de 3e en 4e klas uit

Het Mendelcollege is een school op

de Nederlandstalige afdeling zullen de komende

interconfessionele (rk en pc) grondslag,

jaren opnieuw kunnen deelnemen aan diverse

een school voor kwaliteit, een school die

uitwisselingen, waarbij zelfs een langdurig verblijf

houvast biedt en beschermt, een school

op een buitenlandse school mogelijk is. Op het

voor samen plezier, een school voor de

vwo hebben afgelopen jaar examenkandidaten

toekomst. De school laat mensen met

hun examen IB English Language and Literature

verschillende talenten tot hun recht komen.

afgelegd en mooie resultaten behaald. Het TTO

Op basis van deze uitgangspunten biedt

Senior College (bovenbouw vwo) heeft

onze school een aanbod dat zich richt

Lees verder op de volgende pagina

op de vorming van de gehele mens. Het

hebben we het aantal partnerscholen voor TTO-

Mendelcollege streeft goed onderwijs na,
zodat werkelijke kennis en vaardigheden de
leerlingen helpen verantwoordelijk te zijn
voor zichzelf en de wereld om hen heen,
om van mens tot mede-mens te worden.
Dit vertaalt zich in de visie van de school.

Visie
Het Mendelcollege:
• stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling
• is veilig en respectvol
• geeft vorm aan de ondersteuningsbehoefte
van leerlingen
• biedt een breed aanbod
• wil de kwaliteit van het onderwijs steeds 		
verbeteren
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HET 67e MENDELJAAR vervolg
zich hiermee een duidelijk en herkenbaar

aan de aansluiting van 3 naar 4 havo.

kwaliteitsprofiel verworven. De huidige lichting

Op ons gymnasium en atheneum willen we de

3 TTO havo gaan we voorbereiden op TTO havo

onderwijskwaliteit borgen en bieden we leerlingen

in de bovenbouw. In de loop van het schooljaar

mogelijkheden tot maatwerk; te denken valt aan

wordt duidelijk welk uitdagend internationaal

pre-university colleges en internationale stages.

programma deze leerlingen krijgen.

Mavo, havo, atheneum, gymnasium

Persoonlijke aandacht en
verbondenheid

Op de mavo rollen we onze eigen pedagogisch-

Persoonlijke aandacht en onderlinge

didactische aanpak uit naar de examenklas. Deze

verbondenheid van leerlingen, ouders en school

leerlingen zijn inmiddels 3 jaar gewend aan de

hebben wij hoog in het vaandel staan. Vanuit deze

herkenbare lesopbouw en een op de mavoleerling

overtuiging kunnen de talenten van uw kind tot

gericht pedagogisch contact tussen leerling en

bloei komen, tot ‘sprankeling’!

docent. Onze mavodocenten komen regelmatig

Wij wensen onze leerlingen en hun ouders een

bijeen voor intervisiebijeenkomsten en onderlinge

gezond, plezierig en succesvol schooljaar toe!

uitwisseling.
Op de havo valt wat te kiezen: Nederlandstalig
of Engelstalig onderwijs. Naast de TTO-

J.M. Heinemeijer, rector-bestuurder
H.L.N. Bloem en M. van Tol, conrectoren

doorontwikkeling werken vaksecties ook

trots op de examenresultaten 2019!
Mavo

95%
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havo

98%

vwo

94%

gymnasium

97%

Nederlandstalig onderwijs

Tweetalig onderwijs (TTO)
TTO

6e klas

gymnasium

atheneum

5e klas

gymnasium

atheneum

havo

4e klas

gymnasium

atheneum

havo

mavo

3e klas

gymnasium

atheneum

havo

mavo

2e klas

gymnasium

atheneum

havo

mavo

1e klas

gymnasium
atheneum

gymnasium

havo
atheneum

TTO

gymnasium

mavo
havo

mavo

TTO

gymnasium

TTO

gymnasium

TTO

gymnasium

TTO

atheneum

TTO

TTO

atheneum

havo

TTO

TTO

atheneum

havo

TTO

TTO

atheneum

havo

TTO

TTO

atheneum

TTO

gymnasium
atheneum

havo

TTO

havo
atheneum

BRUGKLASSEN EN TWEEDE KLASSEN
Het Mendelcollege biedt Nederlandstalig en
tweetalig onderwijs aan.
We hebben in jaar 1 en 2 de volgende klassen:
1 gymnasium-atheneum en 1 TTO gymnasium-atheneum
1 havo-atheneum en 1 TTO havo-atheneum
1 mavo-havo
1 mavo
2 gymnasium en 2 TTO gymnasium
2 atheneum en 2 TTO atheneum
2 havo en 2 TTO havo
2 mavo

In klas 1 havo-atheneum en 1 TTO havo-atheneum
zitten leerlingen met een havo-advies of een
mengadvies havo-vwo. In alle mengklassen dagen
we de leerlingen op het hoogste niveau uit, zodat
ze het beste uit zichzelf kunnen halen.
In klas 1 gymnasium-atheneum en klas 1 TTO
gymnasium-atheneum zijn leerlingen welkom
met een vwo-advies. In deze klassen maken
alle leerlingen kennis met Latijn en de klassieke
cultuur. Na dit eerste jaar maken leerlingen de
keuze voor gymnasium of atheneum.
In klas 1 en 2 is doubleren op hetzelfde niveau

In klas 1 mavo worden alle leerlingen geplaatst met een

niet mogelijk, behalve bij langdurige ziekte.

mavo/vmbo-t-advies, in klas 1 mavo-havo leerlingen met

De basislessentabel voor alle leerjaren is terug

een mengadvies mavo-havo.

te vinden op de website onder ‘Rooster’.
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wie is wie?
Toezichthoudend bestuur

Zorgcommissie

Voorzitter: dhr. J.A.M. Koster

De zorgcommissie staat onder leiding van

Secretaris: dhr. G.A. Jägers

dhr. J.W.Zandbergen. De zorgcommissie bestaat

Penningmeester: dhr. R. van den Dungen

uit remedial teachers, counselors, sociale

Leden: dhr. C.M.B. Berendsen,

vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers,

mw. B.A. van Everdingen, mw. L. Kramer en

trajectgroepbegeleiders, een

mw. A. Mulder

schoolmaatschappelijk werker en een CJG-coach.

Directie

Vertrouwenspersonen

Rector: dhr. J.M. Heinemeijer

Mw. J.H. Ingelse en dhr. G. Olthof. Zij zijn dagelijks

Conrector havo en mavo en

op school of via e-mail te bereiken.

plv. rector: dhr. H.L.N. Bloem

Externe vertrouwenspersoon:

Conrector vwo: mw. M. van Tol

Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel. 023 – 5245747

Medezeggenschapsraad

Anti-pestcoördinator

Namens de medewerkers:

Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld

Voorzitter: dhr. C.H.W. Bekker
Vicevoorzitter: dhr. A.D.P.A. Hagoort

Decanen

Secretaris: mw. S. de Boer

Mw. M.Th. Kuiper en mw. M. Pleiter-van Leeuwen

Leden: dhr. M.O. Blom, dhr. W.M.A. Habets,
mw. F.J. Vena

Inspectie van het Onderwijs

Namens de ouders:

info@owinsp.nl

dhr. J.C.M.C. de Haan en dhr H. Kelder

www.onderwijsinspectie.nl

Namens de leerlingen:
Raúl Morelly Carstensen en David Vestering

De e-mailadressen van docenten en mentoren
kunt u vinden via intranet

Afdelingen en afdelingsleiders
1 mavo, 1 mavo-havo en 2 mavo

mw. F.A. Lemmink-van Offeren

3 en 4 mavo

dhr. G.M. Been

1 TTO havo-atheneum,1 havo-atheneum, 2 en 3 TTO havo, 2 en 3 havo mw. G.A.M. Huizenga
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1 t/m 3 TTO gymnasium/atheneum, 1 gymnasium/atheneum

mw. A.F. Doek

2, 3 en 4 gymnasium/atheneum

dhr. M.A. van der Voorn

4 en 5 havo

dhr. G. de Roode

5 en 6 gymnasium/atheneum

dhr. J.L.J. van Oijen

communicatie
Wij houden u dit jaar op de hoogte via de volgende kanalen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle ouders ontvangen via hun kind(eren) de Schoolgids.
Actuele onderwerpen kunt u lezen in de Nieuwsbrief. U ontvangt de Nieuwsbrief acht keer per jaar.
Op onze website www.mendelcollege.nl wordt u geïnformeerd over nieuws, roosters, agenda en achtergrondinformatie over ons onderwijs.
Op intranet.mendelcollege.nl kunt u documenten vinden, waaronder de e-mailadressen van docenten, 		
informatie over leerlingbegeleiding, het Programma van Toetsing en Afsluiting en de klachtenregeling. U kunt
inloggen met behulp van uw Magisterwachtwoord.
Via de Mendel-App (voor Apple en Android) is het mogelijk op de smartphone de informatie van de website snel
te benaderen.
Volg ons op Twitter via @MendelcollegeNL. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, ook tijdens 		
projectdagen en reizen.
Like ons op Facebook: MendelcollegeNL. Bekijk ook Mendel Sport, Mediatheek, Identiteit en Oud-leerlingen.
Magister geeft u inzicht in de cijfers, huiswerk, toetsen en aan-/afwezigheid van uw kind(eren). Magister geeft
ook toegang tot (aanvullend) lesmateriaal in de elektronische leeromgeving (ELO).

E-mail of gesprek

Informatieplicht aan ouders

Post ontvangt u van ons zo veel mogelijk via

Het is onze wettelijke plicht informatie aan beide ouders

e-mail. E-mail wordt alleen gebruikt voor zakelijke

te verstrekken, ongeacht of ouders op hetzelfde adres

mededelingen of vragen, andere onderwerpen worden

wonen. In het geval een van de ouders niet het ouderlijk

besproken in een persoonlijk of telefonisch gesprek.

gezag heeft, verstrekken wij geen informatie. De

Ouders wordt gevraagd e-mail alleen te gebruiken

betreffende ouder kan hiertoe een verzoek indienen.

voor korte, zakelijke mededelingen of vragen. Wanneer

De te volgen procedure kunt u vinden op onze website.

ouders een bepaalde vraag of kwestie, met een mogelijk
emotionele lading, wat uitgebreider willen bespreken,

Ouderavonden

wordt hun dringend verzocht daarvoor geen e-mail

Beide ouders worden tegelijkertijd uitgenodigd

te gebruiken, maar een telefonische of persoonlijke

voor ouderavonden en gesprekken met mentor of

afspraak te maken.

vakdocenten, ook als ouders gescheiden zijn. Het is
niet mogelijk om ouders apart in te plannen tijdens een
ouderavond. Wij gaan ervan uit dat beide ouders, als zij
verschijnen, het belang van hun kind in de gaten houden
en uitstralen.
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talent sprankelt op het mendel
Talenten van onze leerlingen liggen op veel verschillende gebieden. Daarom laten we
leerlingen binnen de lessen met zo veel mogelijk talentgebieden kennismaken. Leerlingen
die zich verder willen ontwikkelen geven we alle ruimte bij extra keuzeactiviteiten.
Mendel International
Internationalisering speelt zowel op het TTO als in het Nederlandstalige onderwijs een belangrijke
rol. We bereiden onze leerlingen voor op een steeds internationaler wordende samenleving. We
doen dit in de lessen, tijdens uitwisselingen en we maken buitenlandse stedentrips. Zo komen
onze leerlingen in contact met leeftijdsgenoten in heel Europa. In het examenjaar organiseren we
een reis naar Parijs, Londen, Berlijn of Rome.

Robotica en bèta
Alle leerlingen leren logisch te denken en hun creativiteit in te zetten bij het bouwen en
programmeren van robots. Roboticaliefhebbers kunnen zich aansluiten bij de Robocup-groep.
Op het NK en het EK robotica weten we vaak prijzen in de wacht te slepen.
Veel leerlingen nemen deel aan de wiskundewedstrijden Kangoeroe en World Maths Day. Voor de
bètavakken zijn in de bovenbouw Olympiades, waar regelmatig successen worden behaald.

Kunst en cultuur
Tijdens de Mendelparade in het Seinwezen laten we zien hoeveel muzikaal en beeldend talent er
rondloopt op onze school. Op de drie jaarlijkse projectdagen maken leerlingen uitgebreid kennis
met kunst en cultuur. Aan bod komen toneel en dans, excursies naar musea, bezoeken aan
steden en kunstzinnige workshops. Leerlingen kunnen zich verder verdiepen tijdens de Atelierdag,
waarbij gewerkt wordt onder leiding van beeldend kunstenaars. In de eerste klas gymnasiumatheneum organiseren we het prijswinnende Odysseusproject. Bij meerdere vakken (o.a. tekenen,
Latijn, wiskunde, aardrijkskunde) werken leerlingen aan de thema’s uit het klassieke verhaal.

Sport en topsport
Onze ligging tussen het Pim Muliersportpark en de ijsbaan is een goed uitgangspunt voor ons
sportonderwijs. In de brugklas sporten alle leerlingen zelfs vier lesuren per week. Na schooltijd
kunnen ze zich inschrijven voor de Mendel Action Games, kleine onderlinge toernooien in
verschillende sporten. Daarnaast kunnen leerlingen meedoen aan interscolaire toernooien van
hockey tot rugby en van voetbal tot schaatsen. Voor alle leerlingen organiseren we sportdagen,
zoals een softbaltoernooi, een atletieksportdag en strandsportdagen. Het Mendelcollege is op weg
een Topsport Talentschool te worden.
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Op het podium
Op het Mendel loopt veel muzikaal- en danstalent rond. Deze enthousiaste en getalenteerde
leerlingen treden op tijdens Mendel Klassiek of in de Mendeltalentenshow. De talentenshow is
voor deelnemers en publiek een hoogtepunt in het jaar! Onze kerst– en paasvieringen staan ook
in het teken van samen zingen en muziek maken.

Debat
Alle leerlingen leren in de lessen debatteren. Veel leerlingen blijken goed hun mening te kunnen
verwoorden en zijn creatief in het aandragen van argumenten voor of tegen een stelling. De
leerlingen van de Debatclub kunnen hun talenten laten zien en horen bij het Unicefdebat voor de
onderbouw en bij Het Lagerhuis voor de bovenbouw. Rond verkiezingen organiseren we altijd een
debat met bekende politici. Daarnaast nodigen we regelmatig sprekers uit.

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen op het Mendelcollege lopen in hun schooltijd stage bij een maatschappelijke
organisatie. De leerlingen verrichten vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een dierenasiel of
kinderdagverblijf. Het Mendelcollege organiseert deze stage omdat wij dit een zeer waardevolle
ervaring vinden voor onze leerlingen.
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vakantierooster 2019-2020
Hieronder ziet u het vakantierooster en enkele belangrijke data in schooljaar
2019-2020. De volledige jaaragenda, met alle activiteiten en tijdstippen, vindt u
op de website bij ‘agenda’. De Mendeljaaragenda kunt u integreren in uw eigen
digitale agenda. Klik op: Download Ical.
woensdag 28 augustus
donderdag 19 september
19 - 27 oktober

Herfstvakantie

30 oktober - 9 november
dinsdag 12 november
maandag 18 november
18 - 20 november
maandag 2 december
dinsdag 3 december
maandag 16 december

Tentamenweek 1 (6V, 5H en 4M)
Projectdag 1
Begin cijferperiode 2
SE-toetsweek A (5V en 4H)
Rapport 1 / Examendossier 1
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M)
Examendossier 1 (voor-examenklassen)

21 december - 5 januari

Kerstvakantie

16 - 24 januari
maandag 27 januari
vrijdag 31 januari
zaterdag 1 februari
maandag 24 februari
woensdag 26 februari
16 - 23 februari
maandag 2
2-4
2-5
dinsdag 10
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Begin cijferperiode 1
Herkansingstoetsen examenkandidaten

maart
maart
maart
maart

Tentamenweek 2 (6V, 5H en 4M)
Start tweede semester (dit betekent: nieuwe lesroosters)
Open Avond (studiedag docenten, geen lessen)
Open Dag
Examendossier 2 examenklassen
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M)
Voorjaarsvakantie
Begin cijferperiode 3
SE-toetsweek B 3M en 4H
SE-toetsweek B 5V
Projectdag 2

donderdag
maandag
20 maandag

12
16
26
30

maart
maart
maart
maart

10 - 13 april
maandag 6 april
woensdag 15 april
16 - 22 april
23 april - 6 mei
donderdag 7 mei
21 en 22 mei
donderdag 28 mei
1 juni
12 - 23 juni
15 - 23 juni
maandag 15 juni
16 - 23 juni
17 - 23 juni
donderdag 25 juni
maandag 29 juni
dinsdag 30 juni
woensdag 1 juli
26 - 30 juni
donderdag 2 juli
vrijdag 3 juli

4 juli - 16 augustus

Leerlingbesprekingen, geen lessen
Rapport 2
Tentamenweek 3 (6V, 5H en 4M)
Examendossier 2 voor-examenklassen
Goede vrijdag en pasen
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M)
Examendossier 3 examenklassen en akkoordverklaring
Maatschappelijke stage 3 mavo
Meivakantie (dit jaar afwijkende data)
Start examens 1e tijdvak
Hemelvaartsdag en vrije dag
Projectdag 3
Tweede Pinksterdag
SE-toetsweek C 5V
SE-toetsweek C 4H / proefwerkweek 4V
Start eindexamens 2e tijdvak
Proefwerkweek 3M
Proefwerkweek overige klassen
Ophalen proefwerken en werkstukken
Diploma-uitreiking mavo
Diploma-uitreiking havo
Diploma-uitreiking gymnasium en atheneum
Rapportvergaderingen
Inleveren boeken
Rapport 3 / Examendossier 3 (voor-examenklassen)

Zomervakantie
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schoolafspraken

Uw kind absent melden
Kan uw kind een les(dag) niet volgen? Geef de
absentie vooraf telefonisch door tussen 8.00 en
9.15 uur aan de absentenadministratie:
023-5258421 (kies 1).

Lestijden

Ziek melden tijdens de schooldag

1e lesuur:

08.20 – 09.10 uur

2e lesuur:

09.10 – 10.00 uur

3e lesuur:

10.00 – 10.50 uur

Pauze

10.50 – 11.10 uur

4e lesuur:

11.10 – 12.00 uur

5e lesuur:

12.00 – 12.50 uur

verantwoordelijkheid van de ouders naar huis

Pauze

12.50 – 13.20 uurr

gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, beslist de

6e lesuur:

13.20 – 14.10 uur

afdelingsleider.

7e lesuur:

14.10 – 15.00 uur

8e lesuur:

15.00 – 15.50 uur

We verwachten dat leerlingen tot
16.30 uur beschikbaar zijn voor school.

Leerlingen die zich tijdens de lesdag ziek willen
melden, doen dit bij de absentenadministratie.
Deze zal contact opnemen met de ouders.
Na toestemming van de ouders laat de
absentenadministratie de leerling onder

Wij verstrekken onze leerlingen geen pijnstillers.

Te laat komen
Een leerling die te laat komt, gaat direct naar de
les. De docent registreert het te laat komen van
de leerling in Magister. De volgende dag meldt de
leerling zich vóór 8.00 uur bij de conciërge.

Magister
De cijfers, huiswerk en absenties van uw kind
zijn zichtbaar via ons administratieprogramma
Magister. Met de door school verstrekte inlogcode
kunt u inloggen in Magister. Bij eventuele
problemen met inloggen kunt u contact opnemen
met de afdeling ict via: ict@mendelcollege.nl.
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Adreswijziging doorgeven

Veiligheid

Wilt u bij een verhuizing alstublieft de nieuwe

Veiligheid is een belangrijke zaak op het

adresgegevens aan ons doorgeven? Wij

Mendelcollege. Leerlingen beoordelen de sociale

verzoeken u ook wijzigingen van het mobiele

veiligheid op onze school met een 9,3

telefoonnummer en/of e-mailadres door te

(zie: www.scholenopdekaart.nl).

geven aan het secretariaat van de school:

Een uitgebreid bedrijfshulpverleningsteam en

info@mendelcollege.nl.

EHBO-team wordt jaarlijks geschoold om, in geval
van een noodsituatie, iedereen goed te begeleiden.

Rapporten en examendossiers

Minimaal één keer per jaar wordt het ontruimen

Het Mendelcollege geeft jaarlijks drie rapporten

van het gebouw met de gehele school geoefend.

uit. Via Magister kunt u altijd de behaalde

Daarnaast wordt regelmatig in de veiligheid van

cijfers van uw kind zien. Ontvangt u op de in

het gebouw geïnvesteerd. Waar dat nodig is,

de jaaragenda genoemde data (zie agenda op

worden zaken aangepast.

de website) geen rapport, dan verzoeken wij u

In de school is een groot aantal brandblus-

contact met de mentor op te nemen.

middelen aanwezig. Tevens is er aandacht voor

Per rapportperiode kan de weging van cijfers

verkeersveiligheid. Niet alleen rond de school, bij

per vak verschillen. Informatie hierover treft u

aanvang en aan het eind van een schooldag, maar

aan op de website (Onderwijs > Doorstromen >

zeker ook bij activiteiten buiten de school.

+Weging rapportcijfers). De data van tentamens
en eindexamens staan vermeld in het Programma
van Toetsing en Afsluiting (PTA) en is te
raadplegen via intranet.

Protocol mobiele telefoons,
ontvangstapparatuur en
multimedia
In leslokalen is het gebruik van mobiele telefoons,
ontvangstapparatuur en multimedia niet
toegestaan, tenzij in opdracht van de docent.
Mobiele telefoons, ontvangstapparatuur en
multimedia worden voor het betreden van het
lokaal uitgeschakeld en opgeborgen in de tas.

Leerlingenstatuut
In het Leerlingenstatuut staan alle rechten
en plichten van leerlingen verwoord. Het
Leerlingenstatuut 2019-2020 is voor leerlingen en
ouders beschikbaar via intranet.
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schoolafspraken vervolg
Mediatheek

Mendelpas

In de mediatheek kunnen leerlingen met hun

Iedere leerling krijgt jaarlijks een Mendelpas.

Mendelpas boeken, luisterboeken, tijdschriften

De Mendelpas is persoonlijk en mag niet aan een

en dvd’s lenen. De uitleenvoorwaarden kun je

andere leerling worden uitgeleend. Bij verlies

nalezen in het Leerlingenstatuut.

kan voor €4,50 een nieuwe pas aangevraagd

Op de website (Mediatheek Online) kunnen

worden bij de balie van de mediatheek. Leerlingen

leerlingen een account aanmaken en online

dienen hun Mendelpas altijd bij zich te hebben.

zoeken in de catalogus van de mediatheek,

Zonder pas kunnen zij geen gebruik maken van

hun leenhistorie bekijken en reserveringen

de mediatheek of de studiezaal. De huidige

plaatsen. Ook kan er in de mediatheek gebruik

Mendelpas van de leerlingen van klas twee en

gemaakt worden van computers en een printer/

hoger blijft geldig totdat de nieuwe pas in oktober

kopieerapparaat. De mediatheek is dagelijks

2019 wordt uitgereikt.

geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur (in de
grote pauze gesloten).

Printen en kopiëren
Elke leerling krijgt een virtuele printpas, waarmee

Studieruimte

hij/zij op school kan afdrukken. Elke print

Tijdens lesvrije uren onder schooltijd kunnen

wordt via het afdrukscherm van de leerling

leerlingen op vertoon van hun Mendelpas gebruik

afgerekend. Voor het kopiëren kan aan de balie

maken van de studieruimte om huiswerk te

van de mediatheek een magneetkaart worden

maken. In de studiezaal mag, buiten proefwerk-

gekocht met een prepaid tegoed. Deze kaarten

en SE-weken, tijdens het werken zachtjes worden

kunnen worden gebruikt in de kaartautomaat

overlegd. Tijdens proefwerk- en SE-weken mag

bij de kopieermachine in de mediatheek. Een

alleen in stilte worden gewerkt. In de

zwart/witprint of -kopie kost 5 cent en een

studieruimte kan gebruik gemaakt worden van

kleurenprint of -kopie 8 cent. Aan het begin van de

computers of van een zelf meegebrachte laptop.

schoolloopbaan wordt eenmalig een bedrag van

De computers mogen alleen gebruikt worden voor

€5,- in rekening gebracht via de schoolnota. Dit

schoolwerk.

bedrag wordt als tegoed gestort op de printpas.

Regels voor computergebruik op school

Als dit tegoed is verbruikt kan de leerling de

zijn vastgelegd in het Protocol pc-gebruik

printpas zelf aanvullen. Resterend tegoed op de

Mendelcollege. De studieruimte is dagelijks

print- of kopieerpas wordt meegenomen naar het

geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur (in de grote

volgend schooljaar.

pauze gesloten).
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kantine
In de centrale hal van de school kunnen leerlingen
eten en drinken kopen. Het beheer van de kantine
is in handen van de school. Het kantineaanbod is
gevarieerd en leerlingen kunnen een keus maken
uit onder andere water, frisdrank, koeken, fruit,
tosti’s en vers afgebakken en belegde broodjes.
De kantine is dagelijks geopend van 9.45 uur
tot 13.15 uur. Buiten de openingstijden van de
kantine zijn er automaten. In de centrale hal
kunnen leerlingen water tappen.

Leerlingenkluisjes
Alle leerlingen hebben verplicht een kluisje waarin
waardevolle bezittingen, schoolbenodigdheden
of gymspullen kunnen worden opgeborgen.
De kosten van de kluisjes zijn €15,- per jaar en
worden via de schoolnota
in rekening gebracht.
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schoolafspraken vervolg
Lichamelijke Opvoeding

voor de les te worden afgedaan. Docenten mogen

Gymkleding

geen waardevolle spullen bewaren, dus laat deze

Iedere leerling is verplicht sportkleding te dragen

thuis of berg ze op in het kluisje. Het is weliswaar

tijdens de gymles. In het eerste en tweede leerjaar

geen verplichting, maar wel hygiënisch om na

betekent dit een sportbroek en een Mendelshirt.

afloop van de les te douchen. Bij de planning van

Het shirt is verkrijgbaar bij Huijg Sport in de

de les wordt rekening gehouden met tijd om te

Cronjéstraat. Het is verplicht om goed en schoon

douchen.

sportschoeisel te dragen. Voor de zaallessen dus
schoeisel met een zaalprofiel. Voor buiten is dat

Blessures

een schoen met een profiel dat geschikt is voor

Wanneer een leerling om wat voor reden dan

kunstgras. Vanaf het 3e leerjaar is het Mendelshirt

ook niet actief kan deelnemen aan de gymles,

niet meer verplicht, maar we verwachten wel van

meldt hij/zij zich vóór de les met een briefje

leerlingen dat ze in een sportshirt deelnemen aan

van de ouders/verzorgers bij de docent L.O. De

de les (géén spaghettibandjes).

docent bepaalt aan de hand van de blessure en
het lesprogramma of de leerling wel of niet in
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Hygiëne en veiligheid

staat is deel te nemen aan de les. Het kan zijn

Zowel voor de eigen veiligheid als die van

dat de leerling geacht wordt om aan een deel

medeleerlingen is het niet toegestaan om tijdens

van de les mee te doen. Leerlingen kunnen als

de les sieraden te dragen. Ringen, armbanden,

scheidsrechter, begeleider of coach ingezet

horloges, oorbellen en andere sieraden dienen

worden en komen dus altijd naar de les!

kwaliteitszorg
Doelstelling van het Mendelcollege is
het geven van goed onderwijs, gericht
op de optimale ontplooiing van de
leerling. Om de kwaliteit te bewaken
worden regelmatig onderzoeken gedaan
onder leerlingen, ouders, personeel en
oud-leerlingen. De opbrengsten van de
onderzoeken dienen als houvast voor de
ontwikkeling van ons onderwijs. De cijfers
zeggen iets over de kwaliteit van het
onderwijs.
Tegelijkertijd is kwaliteit meer dan deze cijfers

Onderwijsinspectie

weergeven. Andere factoren spelen ook een belangrijke

Rapportages van de onderwijsinspectie, waaronder

rol. Sociale vaardigheden zoals omgang met leerlingen

de kwaliteitskaart van het Mendelcollege, zijn

en docenten, samenwerken, gedrag en houding maken

toegankelijk via www.onderwijsinspectie.nl.

binnen het Mendelcollege deel uit van het leerproces.
Dit betekent dat iedere leerling vanaf het moment dat

Klachtenregeling

hij of zij op school komt tot het moment waarop de

Een vraag of een klacht? Waardevol voor

school wordt verlaten, een groeiproces doormaakt

verbetering van het onderwijs! Als school houden

waarin individuele capaciteiten en sociale vaardigheden

wij serieus rekening met een vraag of een klacht

toenemen. Dit groeiproces is niet in cijfers uit te

van leerlingen en/of ouders. Het dwingt ons stil te

drukken. Evenmin weerspiegelen de kwaliteitscijfers de

staan bij het functioneren van onze school en na te

wijze waarop wij de identiteit van onze school uitdragen.

gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs
kunnen verbeteren. Daarom heeft de school een

Scholen op de kaart

regeling opgesteld. Daarin staat hoe leerlingen en

Via www.scholenopdekaart.nl tonen we de

ouders op de makkelijkste en meest directe manier

kwaliteitsgegevens die met het onderwijsleerproces

hun vraag of klacht op school kunnen uiten.

worden bereikt, zoals doorstoom- en

Wij gaan ervan uit dat wanneer er klachten zijn,

eindexamenresultaten. De gegevens in Scholen op de

deze in goed overleg tussen ouders, leerlingen,

kaart komen van de onderwijsinspectie en daaraan

medewerkers of directie afgehandeld kunnen

gelieerde instanties. U wordt van harte uitgenodigd te

worden. De klachtenregeling is te vinden op het

volgen hoe het Mendelcollege er voor staat.

intranet van de school.
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financiën

voortgezet onderwijs gaan, voor sommige kosten
een tegemoetkoming krijgen. Voor de voorwaarden,
hoogte van de bijdrage en welke leerlingen in
aanmerking komen, zie: www.duo.nl. Voor de

Ouderbijdrage en schoolnota

gemeentelijke regeling voor tegemoetkoming in

Diverse activiteiten, zoals projectdagen en

de schoolkosten kunt u contact opnemen met de

reizen, worden in rekening gebracht bij ouders

afdeling sociale zaken in uw woongemeente.

via de schoolnota. Daarnaast vragen wij de
ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of in

Schoolboeken

onvoldoende mate gesubsidieerde voorzieningen

De school is verantwoordelijk voor het gratis

en activiteiten ten behoeve van het onderwijs,

ter beschikking stellen van de boeken. Welke

zoals extra voorzieningen voor lesinval, extra

boeken en leermiddelen precies onder de

voorzieningen voor een veilig leer- en leefklimaat,

regeling vallen en welke zelf aangeschaft moeten

bezetting en inventaris van de mediatheek

worden, kunt u nalezen op de website. De

en studieruimte. Het schoolbestuur stelt de

schoolboekenvoorziening van het Mendelcollege

hoogte van de bijdrage vast in overleg met en na

is uitbesteed aan de firma Iddink. In de maand

instemming van de medezeggenschapsraad. De

juni ontvangt u informatie van Iddink over het

vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar €113,-

bestellen van boeken via internet. Om te zorgen

per kind. De nota wordt u toegestuurd via ons

dat leerlingen netjes met hun boeken omspringen

schoolkostensysteem WIS-collect.

brengt Iddink eenmalig een borgsom van €75,in rekening. De borg wordt bij het verlaten

Kosten tweetalig onderwijs (TTO)

van de school geretourneerd en eventueel in

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in

mindering gebracht met de kosten van vermiste

schooljaar 2019-2020 bedraagt €400,-. De bijdrage

of beschadigde boeken. De inname van de boeken

wordt jaarlijks in rekening gebracht en de hoogte

vindt plaats op school aan het eind van het

van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

schooljaar.

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs wordt
onder andere gebruikt voor extra lessen Engels,

Verzekeringen

om excursies en examengelden te bekostigen,

Collectieve scholierenongevallenverzekering

maar ook voor aanvullende lesmaterialen. Met het

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks alle

bedrag wordt tevens een deel betaald van de reis

voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets

naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in

overkomen. Daarom heeft de school een collectieve

de 3e klas.

ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is
daardoor verzekerd op weg van huis naar school en
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Tegemoetkoming studiekosten

van school naar huis, tijdens het verblijf op school

Via de Wet onderwijsbijdrage en schoolkosten

en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

kunnen ouders van kinderen die naar het

De collectieve ongevallenverzekering is uitsluitend

tijdens schoolactiviteiten van kracht en gedurende
één uur hiervoor of hierna en dekt een aantal zaken
voor zover die niet in de eigen verzekering vallen.
W.A.-verzekering
Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven
een ongevallenverzekering en géén zogeheten W.A.verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De
verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen
materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die
onverhoopt aan derden wordt toegebracht. Ouders
moeten zelf, voor zover ze dat nog niet gedaan
hebben, een W.A.-verzekering voor hun kind(eren)
afsluiten.
Verzekering tegen diefstal
Het Mendelcollege heeft geen verzekering tegen
diefstal en tegen kosten van vernielingen. Kosten van
vermissing, diefstal of vernieling op school kunnen
niet verhaald worden op de school. Het verdient
aanbeveling geen kostbare spullen mee naar school
te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in het
kluisje.
Reisverzekering
Bij reizen van de school wordt nadrukkelijk aandacht
besteed aan de veiligheid van alle reisgenoten. De
begeleiders van de reis zijn zich de noodzakelijkheid
van aandacht voor veiligheid terdege bewust. Toch
kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de
reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende
reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders
dringend aan een annuleringsverzekering af te
sluiten.
Verzekeringsvoorwaarden van alle door de
school afgesloten verzekeringen kunt u vinden
op intranet.

privacy en school
Het Mendelcollege hecht veel waarde aan privacy
en de bescherming van persoonsgegevens van
leerlingen, ouders en medewerkers. Persoonlijke
gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld
en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken
persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming
met wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensverwerking. Met deze pagina
willen wij u informeren over wanneer en waarom wij
persoonsgegevens verwerken. Daarnaast willen wij u
wijzen op de rechten die u kunt uitoefenen.
De uitgebreide privacy- en cookieverklaring kunt u
vinden op mendelcollege.nl/privacy.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Wij bepalen de bewaartermijn op basis van wet-

Wij verwerken persoonsgegevens om onze

en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is dat

verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen

wij het leerlingdossier 2 jaar bewaren nadat de

nakomen. Het Mendelcollege bepaalt welke

leerling van school is gegaan.

persoonsgegevens worden verzameld en met
welk doel en welke middelen deze worden

Leerlingdossier

verzameld. Wij doen daarnaast ook een beroep

Wij verzamelen en bewaren informatie over

op externe dienstverleners. Wij verplichten deze

onze leerlingen om de leerlingen onderwijs en

partijen veilig en vertrouwelijk met deze gegevens

begeleiding te kunnen geven. Deze informatie

om te gaan. Zij verwerken de gegevens alleen

wordt opgeslagen in de leerlingdossiers. In dit

volgens onze instructies. Daarnaast worden

dossier staan (gevoelige) persoonsgegevens,

persoonsgegevens ook gedeeld met (overheids-)

daarom gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om.

instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de
leerplichtinstantie, DUO (Ministerie van Onderwijs)

Beeldmateriaal

en de schoolarts/GGD.

Wij maken ook foto’s en video’s van leerlingen,
dit zijn persoonsgegevens. Voor het gebruik van
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De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen

herkenbaar beeldmateriaal van uw kind hebben

niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

we daarom altijd toestemming nodig van u óf uw

Uw rechten
Wanneer wij de gegevens van uw kind
verwerken kan er een beroep worden
gedaan op de volgende rechten:

•
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee
doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens
die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde
persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald
gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.

Indien uw kind jonger dan 16 jaar is en
u het ouderlijk gezag heeft, dan kunt u
kind, als hij of zij 16 jaar of ouder is. Uiteraard

bovenstaande rechten uitoefenen. Als uw

zullen we ervoor zorgdragen dat leerlingen nooit

kind 16 jaar of ouder is, dan moet hij of zij

in een negatieve context op een schoolfoto

deze rechten zelf uitoefenen.

afgebeeld worden.

Een aantal van deze rechten kunnen als
leerling of ouders zelf uitgeoefend worden

Toestemming gebruik
beeldmateriaal

in het persoonlijke account op Magister.

Aan het begin van het schooljaar vragen we aan

worden via de contactgegevens onderaan

de ouders van nieuwe leerlingen onder de 16 jaar

deze pagina. Wij zullen het verzoek binnen

en aan nieuwe leerlingen van 16 jaar en ouder

één maand behandelen. Bij een verzoek

toestemming voor het gebruik van herkenbaar

kunnen wij een controle uitvoeren, zodat

beeldmateriaal. Dit betreft een toestemming voor

wij zeker weten dat wij geen gegevens

al onze communicatievormen (zoals de Schoolgids,

van de verkeerde persoon aanpassen of

Nieuwsbrief, de website, wervingsfolders, sociale

verwijderen.

Overige verzoeken kunnen ingediend

media als Facebook, Twitter en Instagram).
Uw toestemming kunt u op elk moment weer

Indien u privacy gerelateerde vragen

intrekken.

hebt, kunt u contact opnemen met onze
Functionaris Gegevensbescherming via:
scholen@ictrecht.nl.
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leerlingbegeleiding
Passend onderwijs
In het onderwijs is sprake van Passend Onderwijs.
Dat betekent dat leerlingen die ondersteuning
nodig hebben dat binnen het reguliere onderwijs
krijgen. Ouders moeten bij de aanmelding
vermelden dat hun kind extra ondersteuning
nodig heeft; de school kijkt dan in overleg met
ouders en leerling of het die ondersteuning kan
bieden. Is dat niet het geval, dan zoekt de school
naar een andere school die de ondersteuning wel
kan bieden (dit heet zorgplicht).
Binnen het reguliere onderwijs zijn twee
opties:

Trajectvoorziening
De leerling krijgt ondersteuning in de
trajectvoorziening. Elke vo-school in ZuidKennemerland heeft een trajectvoorziening
of een ondersteuningsstructuur die daarmee
vergelijkbaar is.

Onderwijsarrangement
Als de leerling geen passende ondersteuning
kan krijgen in de trajectvoorziening, bijvoorbeeld
bij langdurige ziekte, behoefte aan extra
materialen of specifieke deskundigheid,
kan het samenwerkingsverband een
onderwijsarrangement toewijzen. Dit is
ondersteuning op maat.
Als het speciaal onderwijs de beste plaats
is voor de leerling, vraagt de school een
‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij het
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LOOPBAANORIËNTATIE EN
-BEGELEIDING (LOB)
Iedere leerling moet vroeg of laat nadenken over
de vraag wat er ‘na het Mendel’ gaat gebeuren. Dit
samenwerkingsverband. Gekeken wordt naar

leerproces om tot een studie- en beroepskeuze te

wat de leerling nodig heeft. Dat gebeurt in

komen noemen we LOB. De verantwoordelijkheid

overleg tussen school, ouders en leerling. Op

voor LOB ligt primair bij de leerling en diens

grond daarvan wordt passende ondersteuning

ouders. De mentor heeft in dit keuzeproces een

toegewezen. Voor meer informatie:

motiverende rol, terwijl het decanaat hierbij een
ondersteunende voorziening in de 2e lijn is. De

www.passendonderwijsenouders.nl

decaan is bij uitstek deskundig op het gebied van

www.passendonderwijs.nl

profielkeuze en de wereld van studie en werk.

www.balansdigitaal.nl

Op het Mendelcollege volgt iedere leerling een
LOB-traject. Dat traject bewandelt de leerling voor
een deel zelfstandig, een ander deel wordt door
de decanen op school georganiseerd. Decanen

Anti-pestcoördinator

voorzien ouders en leerlingen van informatie over

De anti-pestcoördinator ondersteunt ouders en

studies en beroepen, keuzemogelijkheden, testen,

leerlingen bij pestsituaties die zich voordoen

proefstuderen, pre-university, sociaal leenstelsel

op school. Ouders en leerlingen benaderen

en inschrijvingen bij een vervolgopleiding. Elke

bij pesten in eerste instantie de mentor. Bij

leerling heeft toegang tot Dedecaan.net, een

ernstige zorgen komen de afdelingsleider

digitale LOB-methode waarin de leerling een

en de anti-pestcoördinator in beeld. In

portfolio opbouwt voor de vervolgopleiding.

overleg met de leerling wordt een plan van

Tevens nodigen de decanen studenten uit die

aanpak opgesteld. De anti-pestcoördinator

over vervolgopleidingen komen vertellen. Kijk ook

organiseert en begeleidt indien nodig de no-

regelmatig op de website bij ‘decanen’.

blame aanpak, herstelrechtgesprekken en/
of mediations. Op intranet vindt u meer
informatie: Brochures>Leerlingbeleiding>Antipestcoördinator.

Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
Het Mendelcollege houdt zich aan het
basismodel van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Meer informatie over dit
onderwerp vindt u op intranet.
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leerlingbegeleiding

vervolg

Verzuim

wordt verleend en volledige informatie over verzuim,

Verzuimbeleid is een onderdeel van

verlof en leerplicht vindt u op onze website: www.

leerlingbegeleiding. Bij leerlingen die (te) veel

mendelcollege.nl/organisatie/ziekte-en verzuim.

verzuimen zoeken we naar achterliggende
oorzaken van hun gedrag. Doel van het

Jeugdgezondheidszorg

verzuimbeleid is het voorkomen van

Onze school werkt samen met Jeugdgezondheidszorg

leerachterstanden en bewaken van het welzijn

(JGZ) GGD Kennemerland. De JGZ doet individueel

van onze leerlingen. Van een leerling die

onderzoek bij jeugdigen tot 18 jaar, geeft

terugkeert na absentie verwachten we dat hij/zij

voorlichting, advies en kortdurende begeleiding aan

leerachterstanden zo snel mogelijk probeert weg

leerlingen, docenten en/of ouders. Onderwerpen

te werken. Indien nodig maakt de leerling samen

die besproken kunnen worden zijn onder andere:

met de mentor een plan van aanpak. Ieder lesuur

opvoeding, gedrag, verzuim, sociale contacten,

worden afwezige leerlingen en leerlingen die te

pesten, groei, horen, zien en gezondheid. De

laat in de les verschijnen geregistreerd. Ouders en

schoolarts kan worden ingeschakeld door de school

leerlingen kunnen de absenties in Magister inzien.

indien er sprake is van verzuim dat mogelijk een
medische achtergrond kent. De leerling en de

Verlof

ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof en extra

Daarnaast heeft de jeugdarts/jeugdverpleegkundige

vakantieverlof kan bij de absentenadministratie

met alle leerlingen uit klas twee en vier een gesprek.

het formulier Bijzonder Verlof gehaald worden.

Dit betreft een standaardprocedure. Zodra uw zoon/

Voor het toekennen van extra verlof gelden in het

dochter in de tweede klas zit, ontvangt u hierover

onderwijs strenge regels die door de inspectie zijn

informatie. Indien u zonder berichtgeving niet

opgelegd. De school dient zich aan deze regels te

verschijnt op de afspraak, zal de jeugdarts de school

houden. De voorwaarden waaronder extra verlof

hierover informeren.

Colofon
Redactie Mw. F.K. Gerritsen
Ontwerp zo!ontwerp, Haarlem
Drukwerk Van Lierop Grafimedia,
Heemstede
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toptalenten sport en cultuur
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in onze maatschappij in.
Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur
valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het
belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen en wij
talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte
bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor
kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld.
Daar staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een
inhaalprogramma opstelt. Wij voeren als school een actief toptalentenbeleid en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de wet ons biedt. Het
Mendelcollege wordt bovendien Topsport Talentschool.
De voorwaarden die wij stellen aan deelname aan de toptalentenregeling zijn
na te lezen op intranet en zijn opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.
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