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Voor jullie ligt de schoolgids van het Mendelcollege 
voor het schooljaar 2021-2022. Laten we hopen 
dat het een jaar wordt waarin we weer allemaal 
met elkaar naar school kunnen. Samen lol 
maken, samen studeren, samen leuke dingen 
ondernemen. Onderwijs maken en volgen zoals 
onderwijs bedoeld is! 

Terugkijkend naar het vorige schooljaar neem ik diep 
mijn petje af voor de weerbaarheid en wendbaarheid 
van iedereen. Of je nu leerling bent of personeelslid. 
Er is wel heel vaak een beroep gedaan op jullie 
incasseringsvermogen. Ik ga ervan uit dat we een mooi, 
bijzonder en spannend jaar voor ons hebben. Mooi omdat 
we hopen dat we met elkaar ‘op stap’ kunnen en leuke 
dingen kunnen ondernemen. Bijzonder omdat we weer 
moeten wennen aan een ’volle’ school, met z´n allen in 
een lokaal en weer iets kunnen kopen in de kantine. En 
tenslotte wordt het ook spannend voor de leerlingen van 4 
mavo, 5 havo en 6 gymnasium/atheneum, zij mogen dit jaar 
examen gaan doen.

Daarnaast wil ik een warm welkom heten aan alle 
brugklasleerlingen. Wat leuk en fijn dat jullie met zovelen 
voor het Mendelcollege hebben gekozen. Er staat je een 
mooie tijd te wachten. En ik hoop dat je, na een onrustige 
tijd in groep 7 en 8, nu in rustiger vaarwater komt.
 

Ik kijk ernaar uit om jullie te zien en te spreken!

Jan-Mattijs Heinemeijer
Rector-bestuurder

HET 69e MENDELJAAR
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KWALIFICATIE SOCIALISATIE

ZELFSTANDIGHEID VEILIGHEID VERANTWOORDELIJKHEID

WENDBAAR EN  WEERBAAR

• Alles wat we doen leidt tot uitstekende 
 leerresultaten en tevredenheid bij 
 leerlingen en ouders

• De leerlingen verlaten de school met een 
 diploma, met algemene vaardigheden en een 
 brede blik op de horizon van hun toekomst

• Docenten ondersteunen de leerlingen als 
 mentor: zij zijn vakdeskundig en een 
 informatie- en inspiratiebron voor de 
 leerlingen

• De leerlingen ontvangen aansprekende  
 leermiddelen op verschillende niveaus en met 
 afwisselende werkvormen

• Onze docenten hebben een goede relatie 
 met de leerlingen en zij kennen de 
 onderwijsbehoefte van iedere leerling

• Wij stimuleren de ontwikkeling van mens tot 
 medemens

• Leerlingen verwerven het gevoel van 
 verantwoordelijkheid voor zichzelf én voor 
 de samenleving

• Alle leerlingen en alle medewerkers komen met 
 plezier naar school om samen te werken en 
 te leren

• Onze school geeft het samen leren en het 
 sociaal-maatschappelijk leren vorm

• Er is veel interactie met ouders zodat we 
 gezamenlijk de ontwikkeling van de leerling 
 volgen en ondersteunen•  Deze drie thema’s vormen dit jaar de speerpunten
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PERSOONSVORMING
Het schooljaar 2021-2022 ligt voor ons. 
Wat kijken we er allemaal naar uit dat we 
weer ‘normaal’ naar school kunnen.

Het is wellicht bekend dat er vanuit de overheid 
een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is 
geïnitieerd. Van belang daarvoor is dat er een scan 
is gemaakt hoe de school ervoor staat na meer dan 
een jaar corona-perikelen. Daarvoor hebben we met 
leerlingen en ouders gesproken. Tevens hebben 
we uiteraard ook bij docenten van alles opgehaald. 
Het is goed om ons te realiseren dat het NPO er is 
voor: een duurzame, blijvende verbetering van het 
onderwijs. En aansluit bij de ontwikkeling van de 
school. Het is veel meer dan het wegwerken van 
(eenmalige) achterstanden. Vanaf het begin hebben 
we daarom ook besloten om het NPO aan te laten 
sluiten bij ons schoolplan, bij onze ‘bedoeling’ (zie 
hiernaast).

Kortom we zetten de interventies in om kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming nog beter vorm te 
kunnen geven. Zo zijn we gekomen tot een NPO-
Mendelcollege. We geven de mentor ruimte om 
nog meer in contact te staan met de leerlingen. 
Daarnaast is er ruimhartig aandacht voor het 
repareren van leerachterstanden met behulp van 
docenten en oud-leerlingen. Hoe dit allemaal in 
de praktijk uitpakt zullen we volgen en waar nodig 
aanpassen. Daarbij is uw input altijd welkom.

Blijf meedenken en meepraten, dan worden 
we beter! 
Namens alle personeelsleden.

SCHOOLPLAN 2020-2024

SAMENWERKING REFLECTIE

WENDBAAR EN  WEERBAAR

• Op onze school krijgt de leerling inzicht in 
 wie hij of zij is

• Leerlingen verkrijgen de wendbaarheid en de 
 weerbaarheid om te kunnen functioneren in 
 een veranderende samenleving

• Wij geven aandacht aan het individu en de 
 ontwikkeling van talenten

• Elke leerling en docent is digiwijs

• Op het Mendelcollege is iedereen trots op 
	 zichzelf én	op	elkaar
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MENDEL INTERNATIONAL 
Internationalisering speelt zowel op het TTO als op het Nederlandstalige onderwijs een belangrijke rol. 
We bereiden onze leerlingen voor op een internationale samenleving. We doen dit in de lessen, tijdens 
uitwisselingen en buitenlandse stedentrips. Zo komen onze leerlingen in contact met leeftijdsgenoten 
in heel Europa. Naast de Cambridge en IB-certificaten bij TTO kunnen leerlingen ook de internationaal 
erkende diploma’s Goethe en Delf behalen voor Duits en Frans. 

ROBOTICA EN BÈTA 
We weten dat logisch denken en creativiteit leerlingen helpen bij het bouwen en programmeren 
van robots. We dagen de leerlingen uit die vindingrijkheid in te zetten. Robots maken is onderdeel 
van de lessen techniek. Leerlingen kunnen zich verder verdiepen in robotica tijdens de extra 
keuzeactiviteiten. We doen jaarlijks mee aan het NK en EK Robocup en vallen daarbij vaak in de 
prijzen. Veel leerlingen nemen deel aan de wiskundewedstrijden Kangoeroe en World Maths Day. Voor 
alle bètavakken zijn in de bovenbouw Olympiades. Daar worden regelmatig successen behaald.

KUNST EN CULTUUR
Muzikaal en beeldend talent is hoorbaar en zichtbaar tijdens de Mendelparade in het Seinwezen. 
Op de twee jaarlijkse projectdagen dagen we de leerlingen uit hun verbeelding te gebruiken. Aan 
bod komen toneel, dans, excursies naar musea, bezoeken aan steden en kunstzinnige workshops. 
Leerlingen kunnen zich verder verdiepen tijdens de Atelierdag, waarbij gewerkt wordt onder leiding 
van verschillende beeldend kunstenaars. Iedereen die dat wil kan op mavo, havo en vwo eindexamen 
doen in een kunstvak. 

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 vier lesuren per week. Na schooltijd kunnen ze 
meedoen aan interscolaire toernooien van hockey tot rugby en van voetbal tot schaatsen. Voor alle 
leerlingen organiseren we sportdagen, zoals softbal, atletiek en een strandsportdag. 
We zijn op weg een Topsport Talentschool te worden. Leerlingen met een topsportstatus en 
toptalenten krijgen extra begeleiding bij de combinatie school en sport. Behalve dat zij onder lestijd 
trainingen kunnen volgen, maken zij soms op andere momenten hun toetsen en krijgen zij een 
persoonlijke begeleider.

Vanuit onze visie op ‘wendbare en weerbare’ leerlingen laten we leerlingen binnen de lessen 
met zo veel mogelijk talentgebieden kennismaken. Leerlingen die zich verder willen ontwikkelen 
bieden we extra keuzeactiviteiten. 

TALENT SPRANKELT OP HET MENDEL
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OP HET PODIUM 
Op het Mendel loopt veel talent rond op het gebied van muziek, zang en dans. De meest 
enthousiaste en getalenteerde leerlingen treden op tijdens de Mendeltalentenshow (MTS). De 
show is voor deelnemers en bezoekers een hoogtepunt in het jaar! Klassiek muziektalent laat 
van zich laten horen tijdens Mendel Klassiek. Daarnaast kunnen leerlingen meedoen aan het 
Shakespeare- en het Odysseusproject. 

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. 
Degenen die dat leuk vinden, kunnen zich aansluiten bij de Debatclub. Ze 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, zoals Tweede Kamerleden, hoogleraren, ex-gedetineerden of 
vluchtelingen.  

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 een 
kinderdagverblijf. Het Mendelcollege organiseert deze stage omdat we dit een zeer waardevolle 
ervaring vinden voor onze leerlingen. 
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MAVO 
100%

GYMNASIUM 
96%

HAVO 
90%

VWO 
96%

TROTS OP DE EXAMENRESULTATEN 2021!
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Het Mendelcollege biedt tweetalig en 
Nederlandstalig 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 mavo worden alle leerlingen geplaatst met een
mavo/vmbo-t-advies, in klas 1 mavo-havo leerlingen met 
een mengadvies mavo-havo.

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 niet mogelijk, 
behalve bij langdurige ziekte.  
De basislessentabel voor alle leerjaren is terug 
te vinden op de website onder ‘Rooster’.

BRUGKLASSEN EN TWEEDE KLASSEN

6e klas

5e klas

4e klas

3e klas

2e klas

TTO 
gymnasium

TTO 
gymnasium

TTO  
gymnasium

TTO 
gymnasium

TTO 
gymnasium

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
atheneum

TTO 
havo

TTO 
havo

TTO 
havo

TTO 
havo

Tweetalig onderwijs (TTO)

TTO 
gymnasium
atheneum

TTO 
havo 

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

havo

havo

havo

mavo

mavo

gymnasium

gymnasium

gymnasium

gymnasium

gymnasium

Nederlandstalig onderwijs

gymnasium
atheneum

 havo 
atheneum

mavo
havo

mavo

havo

mavo

1e klas
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RAAD VAN TOEZICHT 
Voorzitter: dhr. C.M.B. Berendsen
Leden: dhr. R. van den Dungen, 
mw. M. Kluitmans, dhr. B. Kramer 
en mw. A. Mulder

SCHOOLLEIDING
DIRECTIE
Rector-bestuurder: dhr. J.M. Heinemeijer
Conrector/plv. rector: mw. M. van Tol

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

2 EN 3 HAVO (NED. EN TTO) 
mw. G.A.M. Huizenga

1 HAVO-ATHENEUM (TTO), 
1 GYMNASIUM-ATHENEUM (TTO) EN 
2 GYMNASIUM-ATHENEUM (NED. EN TTO) 
mw. A.F. Doek

1 HAVO-ATHENEUM (NED.), 
1 GYMNASIUM-ATHENEUM (NED.) 
mw. S.W. Meijer

3 EN 4 GYMNASIUM-ATHENEUM (NED. EN TTO) 
dhr. D.A. Schenk

4 EN 5 HAVO dhr. G.G.A. de Roode

5 EN 6 GYMNASIUM-ATHENEUM (NED. EN TTO) 
dhr. K.G.H. Keunen

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Namens de medewerkers:
Voorzitter: dhr. C.H.W. Bekker
Vicevoorzitter: mw. F.J. Vena
Secretaris: mw. S. de Boer
Leden: mw. M.P.L. de Cuyper, 
dhr. G. Vermeulen en Mw. E.M. Pleiter
Namens de ouders:
Dhr. F.E.M. Hersman, Dhr. J.B. Essing en Dhr. J.G. Bernard
Namens de leerlingen:
Ruben Rosaria, Tomas Broskij en Thomas Hu

ZORGCOMMISSIE
De zorgcommissie staat onder leiding van 
dhr. J.W. Zandbergen. De zorgcommissie bestaat 
uit remedial teachers, counselors, sociale 
vaardigheidstrainers, faalangstreductietrainers, 
trajectgroepbegeleiders, een schoolmaatschappelijk 
werker en een CJG-coach. 

VERTROUWENSPERSONEN
Mw. J.H. Ingelse en dhr. G. Olthof. 
Zij zijn dagelijks op school of via e-mail te bereiken.
Externe vertrouwenspersoon:
Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel. 023 - 5245747

ANTI-PESTCOÖRDINATOR
Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld

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

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

WIE IS WIE?

De e-mailadressen van docenten en 
mentoren kunt u vinden via intranet
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COMMUNICATIE
Wij houden u dit jaar op de hoogte via de volgende kanalen:

•  Alle ouders ontvangen de Schoolgids.

•  Actuele onderwerpen kunt u lezen in de Nieuwsbrief. U ontvangt de Nieuwsbrief acht keer per jaar.

•  Op de website www.mendelcollege.nl wordt u geïnformeerd over nieuws, roosters, agenda en achtergrond-  
 informatie over ons onderwijs.

•  Op intranet kunt u documenten vinden, waaronder de e-mailadressen van docenten, informatie over 
 leerlingbegeleiding, het Programma van Toetsing en Afsluiting en de klachtenregeling. Het intranet is bereikbaar 
 via Mijn Mendel op de website, inloggen met uw Magister-gegevens.

•  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, aan-/afwezigheid van uw kind(eren) en geeft toegang tot 
 lesmateriaal in de elektronische leeromgeving (ELO).

•  Online lessen en oudergesprekken verlopen via Google Meet.  

E-MAIL OF GESPREK
Post ontvangt u van ons via e-mail. E-mail wordt alleen 
gebruikt voor zakelijke mededelingen of vragen, andere 
onderwerpen worden besproken in een persoonlijk 
of telefonisch gesprek. Ouders wordt gevraagd e-mail 
alleen te gebruiken voor korte, zakelijke mededelingen of 
vragen. Wanneer ouders een bepaalde vraag of kwestie, 
met een mogelijk emotionele lading, wat uitgebreider 
willen bespreken, wordt hun dringend verzocht daarvoor 
geen e-mail te gebruiken, maar een telefonische of 
persoonlijke afspraak te maken.

INFORMATIEPLICHT AAN OUDERS
Het is onze wettelijke plicht informatie aan beide 
ouders te verstrekken, ongeacht of ouders op hetzelfde 
adres wonen. In het geval een van de ouders niet het 
ouderlijk gezag heeft, verstrekken wij geen informatie. De 
betreffende ouder kan hiertoe wel een verzoek indienen. 
Informatie wordt alleen verstrekt als de ouder met het 
ouderlijk gezag daar toestemming voor geeft. 

OUDERAVONDEN
Beide ouders worden tegelijkertijd uitgenodigd voor 
ouderavonden en gesprekken met mentor of vakdocenten, 
ook als ouders gescheiden zijn. Het is niet mogelijk om 
ouders apart in te plannen tijdens een ouderavond. Wij 
gaan er vanuit dat beide ouders, als zij verschijnen, het 
belang van hun kind in de gaten houden en uitstralen.  
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VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Hieronder ziet u het vakantierooster en enkele belangrijke data in schooljaar 2021-2022.
De volledige jaaragenda, met alle activiteiten en starttijden, vindt u op de website bij 
‘agenda’. De Mendeljaaragenda kunt u integreren in uw eigen digitale agenda.

Begin cijferperiode 1
Herkansingstoetsen examenkandidaten

Herfstvakantie

Tentamenweek 1 (6V, 5H en 4M)
Projectdag 1 
Begin cijferperiode 2
SE-toetsweek A (5V t/m 25/11, 4H t/m 26/11, 3M t/m 24/11)
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M) 
Rapport 1 / Examendossier 1 
Examendossier 1 (voor-examenklassen)

Kerstvakantie

Tentamenweek 2 (6V, 5H t/m 28/1, 4M t/m 28/1)
Start 2e semester (dit betekent: nieuwe lesroosters)
Open Avond (studiedag docenten, geen lessen)
Open Dag
Examendossier 2 examenklassen

Voorjaarsvakantie

Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M)
SE-toetsweek B (3M t/m 10/3, 4H en 5V t/m 11/3) Begin 
cijferperiode 3
Leerlingbesprekingen, geen lessen
Rapport 2
Tentamenweek 3 (6V, 5H en 4M t/m 1/4)

woensdag 25 augustus
donderdag 16 september

18 - 24 oktober

1 november - 8 november
dinsdag 9 november

maandag 22 november 
maandag 22 november
maandag 29 november
maandag 29 november
maandag 20 december

27 december - 9 januari

maandag 20 januari 
maandag 31 januari 

vrijdag 4 februari
zaterdag 5 februari
vrijdag 18 februari

21 - 27 februari 

donderdag 3 maart 
maandag 7 maart

maandag 14 maart
donderdag 24 maart

maandag 28 maart 
maandag 28 maart 
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Examendossier 2 voor-examenklassen 
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M) 

Tweede Paasdag

Maatschappelijke stage 3 mavo
Examendossier 3 examenklassen en akkoordverklaring

Meivakantie

Eindexamens 1e tijdvak

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag

Tweede Pinksterdag

Start eindexamens 2e tijdvak
Projectdag  2
SE-toetsweek C 5V
SE-toetsweek C 4H / proefwerkweek 4V
Proefwerkweek 3M
Proefwerkweek overige klassen
Diploma-uitreiking mavo
Diploma-uitreiking havo
Diploma-uitreiking gymnasium en atheneum
Ophalen proefwerken en werkstukken
Rapportvergaderingen
Inleveren boeken
Rapport 3 / Examendossier 3 (voor-examenklassen)

Zomervakantie

maandag 4 april
maandag 11 april

18 april

15 april - 22 april
woensdag 20 april 

25 april - 8 mei

12 - 25 mei

26 - 27 mei

maandag 6 juni

maandag 20 juni
donderdag 23 juni

24 juni - 5 juli
27 juni - 5 juli
28 juni - 5 juli
29 juni - 5 juli

maandag 4 juli
dinsdag 5 juli

woensdag 6 juli
donderdag 7 juli

8 juli - 13 juli
donderdag 14 juli
donderdag 14 juli

16 juli - 28 augustus 
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SCHOOLAFSPRAKEN ZIEK OF AFWEZIG
Kan uw kind een les(dag) niet volgen? Geef de 
absentie vooraf door tussen 8.00 en 9.15 uur aan 
de absentenadministratie. Dit kan telefonisch 
(023-5258421, kies 1) of via e-mail (abs@
mendelcollege.nl). 

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 
verantwoordelijkheid van de ouders naar huis 
gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, beslist de 
afdelingsleider. 
 
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 lesroosters, cijfers, huiswerk en afwezigheid 
van uw kind zijn zichtbaar via Magister. Met de 
door school verstrekte inlogcode kunt u inloggen. 
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen via: 
ict@mendelcollege.nl.

ADRESWIJZIGING DOORGEVEN
Wilt u bij een verhuizing alstublieft nieuwe 
adresgegevens aan ons doorgeven? Wij 
verzoeken u ook wijzigingen van het mobiele 
telefoonnummer en/of e-mailadres door te 
geven aan het secretariaat van de school: info@
mendelcollege.nl. 

LESTIJDEN
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

Pauze  12.50   –  13.20 uurr

6e lesuur:  13.20   –  14.10 uur

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.
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VEILIGHEID
Veiligheid is een belangrijke zaak op het Mendelcollege. 
Leerlingen beoordelen de sociale veiligheid op onze 
school met een 9,7 (zie: www.scholenopdekaart.nl). 
Een uitgebreid bedrijfshulpverleningsteam en EHBO-
team wordt jaarlijks geschoold om in geval van een 
noodsituatie iedereen goed te begeleiden. Minimaal 
één keer per jaar wordt het ontruimen van het 
gebouw met de hele school geoefend. Daarnaast 
wordt regelmatig in de veiligheid van het gebouw 
geïnvesteerd. In de school is een groot aantal 
brandblusmiddelen aanwezig. 
Tevens is er aandacht voor verkeersveiligheid. Niet 
alleen rond de school, bij aanvang en aan het eind van 
een schooldag, maar zeker ook bij activiteiten buiten de 
school.

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 gezonde keus maken. De 
kantine is dagelijks geopend van 9.45 uur tot 13.15 
uur. Buiten de openingstijden van de kantine zijn er 
automaten en kunnen leerlingen water tappen.

LEZEN & REKENEN
Leerlingen in de eerste, tweede en derde klas hebben 
soms L&R op het rooster staan. Dit staat voor Lezen 
& Rekenen en vindt plaats als de vaste docent afwezig 
is. Onder leiding van een lesassistent wordt gewerkt 
aan rekenen en taal op een Chromebook en dit wordt 
afgewisseld met stil lezen. We verwachten dat iedere 
leerling in klas 1, 2 en 3 daarvoor dagelijks een leesboek 
bij zich heeft. Het leesboek mag Nederlandstalig of 
Engelstalig zijn. Uiteraard kan het leesboek kosteloos 
geleend worden in de mediatheek. Boeken lenen kan 
buiten lestijd met de mediatheekpas.

RAPPORTEN EN EXAMENDOSSIERS
Het Mendelcollege geeft jaarlijks drie rapporten 
uit. Per rapportperiode kan de weging van cijfers 
per vak verschillen. Meer informatie vindt u op 
de website (onderwijs/doorstromen/+weging 
rapportcijfers). De data van schoolexamens en 
eindexamens staan vermeld in het Programma 
van Toetsing en Afsluiting (PTA) dat 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. 

LEERLINGENREGLEMENT
In het Leerlingenreglement staan alle rechten 
en plichten van leerlingen verwoord. Het 
Leerlingenreglement 2021-2022 is voor leerlingen 
en ouders beschikbaar via intranet.
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teksten en afbeeldingen aangebracht die te maken 
hebben met de vakken. Kluisjeskasten en muren 
zijn voorzien van fotobehang. De zitjes in de gang 
maken het mogelijk om gedifferentieerd te werken. 
Nieuwe verlichting, dubbelglas en zonwering zorgen 
ervoor dat de lokalen niet alleen fraaier zijn, maar 
ook comfortabeler zijn om in te leren. 

De daken zijn afgelopen jaar volgelegd met 
zonnepanelen. Omwonenden van het Mendelcollege 
zijn de afnemers van de groene stroom.

De studieruimte is geschikt gemaakt om individueel 
te werken, te discussiëren met een groepje of 
lekker op de bank een boek te lezen. De vide boven 
de grote hal is ingericht als studietuin. Voor de 
aankleding van het gebouw is gekozen voor grote 
planten, geïnspireerd door de Mendeltuin. In de hal 
zijn tribunes gemaakt voor meer zitruimte tijdens de 
pauzes. 

De kleuren geel, groen en grijs zorgen voor een frisse 
en eigentijdse uitstraling. Op ramen en muren zijn 

NIEUW INTERIEUR, VOOR EEN FIJNE LEEROMGEVING 
Afgelopen jaar zijn de lokalen, de gangen en studieruimtes opgeknapt. Uitgangspunt voor 
de verbouwing was de rijke historie van de school. Het gebouw bestaat uit vier verschillende 
gebouwen, alle met elkaar verbonden en elk met typische kenmerken van de tijd waarin ze 
gebouwd zijn. Leerlingen, medewerkers en de interieurarchitect hebben een plan gemaakt om 
de authentieke stijlelementen te behouden. Samen met de prachtige Mendeltuin is dat de basis 
voor het ontwerp. 

16



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 
weergeven. Andere factoren spelen ook een 
belangrijke rol. Sociale vaardigheden zoals omgang 
met leerlingen en docenten, samenwerken, gedrag 
en houding maken binnen het Mendelcollege deel uit 
van het leerproces. Dit betekent dat iedere leerling 
vanaf het moment dat hij of zij op school komt 
tot het moment waarop de school wordt verlaten, 
een groeiproces doormaakt waarin individuele 
capaciteiten en sociale vaardigheden toenemen. Dit 
groeiproces is niet in cijfers uit te drukken. Evenmin 
weerspiegelen de kwaliteitscijfers de wijze waarop wij 
de identiteit van onze school uitdragen.  

SCHOLEN OP DE KAART
Via www.scholenopdekaart.nl tonen we de 
kwaliteitsgegevens die met het onderwijsleerproces 
worden bereikt, zoals doorstoom- en 
eindexamenresultaten. De gegevens in Scholen op de 
kaart komen van de onderwijsinspectie en daaraan 
gelieerde instanties. U wordt van harte uitgenodigd te 
volgen hoe het Mendelcollege er voor staat.  

ONDERWIJSINSPECTIE
Rapportages van de onderwijsinspectie, waaronder 
de kwaliteitskaart van het Mendelcollege, zijn 
toegankelijk via www.onderwijsinspectie.nl.

KLACHTENREGELING
Een vraag of een klacht? Waardevol voor 
verbetering van het onderwijs! Als school gaan 
wij serieus om met een vraag of een klacht van 
leerlingen en/of ouders. Het dwingt ons stil te 
staan bij het functioneren van onze school en na te 
gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs 
kunnen verbeteren. Daarom heeft de school een 
regeling opgesteld. Daarin staat hoe leerlingen en 
ouders op de makkelijkste en meest directe manier 
hun vraag of klacht op school kunnen uiten. 
Wij gaan ervan uit dat wanneer er klachten zijn, 
deze in goed overleg tussen ouders, leerlingen, 
medewerkers of directie afgehandeld kunnen 
worden. De klachtenregeling is te vinden op de 
website: organisatie/goodgovernance.
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FINANCIËN
OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLNOTA 
Diverse activiteiten, zoals projectdagen en reizen, 
worden in rekening gebracht bij ouders via de 
schoolnota. Daarnaast vragen wij de ouders 
een bijdrage voor niet of in onvoldoende mate 
gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten 
ten behoeve van het onderwijs, zoals extra 
voorzieningen voor lesinval en voor een veilig 
leer- en leefklimaat (zoals kluisjes), bezetting 
en inventaris van de mediatheek en de 
studieruimte. Het schoolbestuur stelt de hoogte 
van de ouderbijdrage vast in overleg met en 
na instemming van de MR. De ouderbijdrage 
bedraagt dit jaar €113,- per kind. De nota wordt u 
toegestuurd via ons schoolkostensysteem 
WIS-collect. 

KOSTEN TWEETALIG ONDERWIJS (TTO) 
Tweetalig onderwijs is een verrijkt internationaal 
onderwijsprogramma waarvoor de school extra 
uitgaven moet doen. Deze kosten worden niet 
volledig door de overheid bekostigd. Om die reden 
vragen wij aan ouders de extra ouderbijdrage.
De aanvullende ouderbijdrage voor tweetalig 
onderwijs in schooljaar 2021-2022 bedraagt €410,- 
per leerling. De bijdrage wordt jaarlijks in rekening 
gebracht. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt 
jaarlijks vastgesteld.
De bijdrage wordt onder andere gebruikt voor 
extra leermiddelen, extra lessen, internationale 
examens, aanvullende materialen in de 
mediatheek, maar ook om een deel van de reis 
naar Engeland in de 2e klas en de uitwisseling in 
de 3e klas mee te bekostigen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen die de 
ambitie hebben om tweetalig onderwijs te volgen 
dit ook kunnen doen. Geen enkele leerling wordt 
van het tweetalig onderwijs uitgesloten vanwege 
financiële redenen. 

KOSTEN TOPSPORT
Leerlingen die een topsport talentstatus hebben 
vanuit NOC-NSF en Mendel sporttalenten die 
gebruik maken van de faciliteiten, kunnen op 
het Mendelcollege sport en school combineren. 
De aanvullende ouderbijdrage voor de topsport 
talentschool bedraagt in schooljaar 2021-2022 
€150,- per leerling. De bijdrage wordt jaarlijks in 
rekening gebracht. De hoogte van de bijdrage 
wordt jaarlijks vastgesteld. Hiervan worden 
onder andere de extra huiswerkbegeleiding en 
de topsportbegeleiders betaald. Zij helpen de 
leerling bij de combinatie sport en school. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen die de ambitie 
hebben om school en topsport te combineren 
dit ook kunnen doen. Geen enkele leerling wordt 
uitgesloten vanwege financiële redenen.
 
TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN 
De school is voor alle leerlingen toegankelijk, 
ongeacht het inkomen van de ouders. Via de Wet 
onderwijsbijdrage en schoolkosten kunnen ouders 
van kinderen die naar het 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 gemeentelijke 
regeling voor tegemoetkoming in de schoolkosten 
kunt u contact opnemen met de afdeling sociale 
zaken in uw woongemeente. 
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Als dit geen verlichting biedt is een betalingsregeling 
mogelijk. Ouders kunnen dit kenbaar maken door 
een e-mail te sturen naar de financiële administratie: 
factuur@mendelcollege.nl. We behandelen uw 
verzoek vertrouwelijk.

SCHOOLBOEKEN EN CHROMEBOOK
De school is verantwoordelijk voor het gratis ter 
beschikking stellen van de boeken. Welke boeken 
en leermiddelen precies onder de regeling vallen 
en welke zelf aangeschaft moeten worden, kunt u 
nalezen op de website. Om te zorgen dat leerlingen 
netjes met hun boeken omspringen brengt Iddink, 
onze schoolboekenleverancier, eenmalig een 
borgsom van €75,- in rekening. De borg wordt bij het 
verlaten van de school geretourneerd of in mindering 
gebracht met de kosten van beschadigde boeken. De 
inname van de boeken vindt plaats op school aan het 
eind van het schooljaar. 

Leerlingen in klas 1 t/m 3 werken naast boeken ook 
met Chromebooks in de les. Hiervoor werken wij 
samen met The Rent Company. Zij bieden educatie-
Chromebooks met de juiste specificaties inclusief het 
Easy4U zekerheidspakket voor service, garantie en 
schade- en diefstaldekking. Ouders kunnen kiezen 
voor een huur- of koopoptie.

VERZEKERINGEN 
De school heeft een Collectieve 
scholierenongevallenverzekering, dit is geen WA-
verzekering. De school heeft geen verzekering tegen 
diefstal. Tijdens reizen hebben we voor leerlingen 
en medewerkers een beperkte reisverzekering, dit is 
geen annuleringsverzekering. De voorwaarden van de 
genoemde verzekeringen kunt u nalezen op intranet.

19



BASISZORG
De basiszorg is verankerd in de mentortaken. 
De mentor houdt zicht op de schoolvoortgang 
van de leerling en het functioneren van de klas 
in algemene zin. De mentor volgt de leerling en 
voert onder meer activiteiten uit die gericht zijn 
op het vergroten van de schoolvaardigheden 
en het algemene welbevinden van de leerling. 
De mentor is voor de ouders/opvoeders de 
eerste aanspreekpersoon De mentor heeft een 
belangrijke signaleringsfunctie op het moment 

LEERLINGBEGELEIDING

dat een leerling belemmerd wordt in zijn 
schoolfunctioneren of welbevinden. Voor zover dit 
past binnen de taakstelling en de deskundigheid, 
zal de mentor hierop samen met de ouders en/of 
leerling een aanpak formuleren. Als blijkt dat de 
aanpak niet past binnen de mogelijkheden van de 
mentor kan door de mentor een beroep worden 
gedaan op de extra zorgondersteuning. 

EXTRA ZORGONDERSTEUNING
De extra zorgondersteuning die geboden 
wordt binnen de school is afhankelijk van de 
geïnventariseerde ondersteuningsbehoefte van de 
leerling. De zorgcommissie toetst de aanvraag van 
de mentor in hoeverre binnen school een aanbod 
geformuleerd kan worden of formuleert een 
advies richting een extern aanbod. Uitgangspunt 
hierbij is dat dit plaatsvindt in samenspraak met 
de ouders en de leerling. 

Binnen het Mendelcollege beschikken wij over: 
schoolcounselors, remedial teachers voor taal en 
rekenen, sociale vaardigheidstrainers, faalangst-
reductietrainers, schoolmaatschappelijk werk en 
trajectbegeleiders (Passend Onderwijs). Vanuit 
de school kan een jeugdarts van de GGD worden 
ingezet en is er een nauwe samenwerking met het 
Centrum voor Jeugd en Gezin.

PASSEND ONDERWIJS
In het onderwijs is sprake van Passend 
Onderwijs. Dat betekent dat leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben dit binnen 
het reguliere onderwijs kunnen krijgen. Ouders 

De leerlingbegeleiding op het Mendelcollege 
richt zich zowel op de cognitieve als sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de leerling en op 
ondersteuning voor leerlingen die een fysieke 
uitdaging kennen. Hierbij kan een onderscheid 
worden aangebracht tussen de basiszorg en 
de extra zorgondersteuning voor een leerling.
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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). Bij leerlingen die van het basisonderwijs 
instromen kan de basisschool een verzoekt tot een 
vooraanmelding initiëren. 

Binnen het reguliere onderwijs zijn twee opties:

1. TRAJECTVOORZIENING
De leerling krijgt ondersteuning in de 
trajectvoorziening. Elke vo-school in Zuid-
Kennemerland heeft een trajectvoorziening of 
een ondersteuningsstructuur die daarmee 
vergelijkbaar is.

De trajectvoorziening is bedoeld voor leerlingen 
die extra begeleiding nodig hebben vanwege 
een onderwijsbelemmering zodat zij zich 
kunnen handhaven op hun schoolniveau. De 
ondersteuning heeft geen vakinhoudelijk karakter 
maar richt zich onder andere op het versterken 
van de ‘schoolvaardigheden’. De deelnemers 
van de trajectvoorziening blijven de reguliere 
lessen volgen en krijgen de mogelijkheid om 
voorafgaand, tijdens en na schooltijd gebruik 
te maken van de trajectvoorziening. Eventuele 
ondersteuningsbehoeften van de leerling 
tijdens de lessituatie worden besproken met het 
docententeam. We proberen zo veel mogelijk 
maatwerk te leveren.
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LEERLINGBEGELEIDING vervolg

ANTI-PESTCOÖRDINATOR
De anti-pestcoördinator ondersteunt ouders en 
leerlingen bij pestsituaties die zich voordoen 
op school. Ouders en leerlingen benaderen 
bij pesten in eerste instantie de mentor. Bij 
ernstige zorgen komen de afdelingsleider en 
de anti-pestcoördinator in beeld. In overleg 
met de leerling wordt een plan van aanpak 
opgesteld. De anti-pestcoördinator organiseert 
en begeleidt indien nodig de no-blame aanpak, 
herstelrechtgesprekken en/of mediations. Op 
intranet vindt u meer informatie.

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.

2. ONDERWIJSARRANGEMENT
Als de leerling geen passende ondersteuning 
kan krijgen binnen de ondersteuning van de 
school, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of een 
specifieke deskundigheid, dan kan een verzoek 
worden gedaan om een onderwijsarrangement 
toe te wijzen. Op grond daarvan wordt de 
bekostiging van de passende ondersteuning door 
het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland 
toegekend. 

Als het speciaal onderwijs het beste perspectief 
biedt voor de leerling, vraagt de school een 
‘toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs’ 
aan bij het Samenwerkingsverband Zuid 
Kennemerland. Dat gebeurt altijd in overleg tussen 
school, ouders en leerling. Voor meer informatie: 

www.passendonderwijsenouders.nl
www.passendonderwijs.nl
www.balansdigitaal.nl
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LOOPBAANONTWIKKELING EN 
BEGELEIDING
Loopbaanontwikkeling en Begeleiding (LOB) 
bestaat uit begeleiding en activiteiten die de 
leerlingen ondersteunen bij het maken van 
loopbaankeuzes. Denk hierbij aan de profielkeuze 
en de studiekeuze. LOB is geen vak in het rooster, 
maar is verweven in lessen en activiteiten die 
een leerling op school onderneemt. De leerling 
krijgt inzicht in wie hij of zij is. Ook buitenschoolse 
activiteiten dragen hieraan bij. Leren kiezen 
betekent dat je moet ontdekken wie je bent, 
wat je kunt en wat je wilt. De mentor speelt 
daarbij een belangrijke rol en wordt ondersteund 
door de decanen. De decanen organiseren 
voorlichtingsactiviteiten en begeleiden leerlingen 
en hun ouders bij het kiezen van een profiel en 
een vervolgopleiding. We werken met een digitale 
LOB-methode. Kijk voor meer informatie op de 
website (onderwijs/decanen).

VERZUIM 
Verzuimbeleid is een onderdeel van 
leerlingbegeleiding. Bij leerlingen die (te) veel 
verzuimen zoeken we naar achterliggende 
oorzaken van hun gedrag. Doel van het 
verzuimbeleid is het voorkomen van 
leerachterstanden en bewaken van het welzijn 
van onze leerlingen. Van een leerling die 
terugkeert na absentie verwachten we dat hij/
zij leerachterstanden zo snel mogelijk probeert 
weg te werken. Indien nodig maakt de leerling 
samen met de mentor een plan van aanpak. Ieder 
lesuur worden afwezige leerlingen en leerlingen 
die te laat in de les verschijnen geregistreerd in 
Magister. 

VERLOF 
Voor het aanvragen van bijzonder verlof en extra 
vakantieverlof kan bij de absentenadministratie 
het formulier Bijzonder Verlof gehaald worden. 
Voor het toekennen van extra verlof gelden in het 
onderwijs strenge regels die door de inspectie 
zijn opgelegd. De voorwaarden waaronder extra 
verlof wordt verleend vindt u op onze website 
(organisatie/ziekte en verzuim). 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
Onze school werkt samen met 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. 
De JGZ doet individueel onderzoek bij jeugdigen 
tot 18 jaar, geeft voorlichting, advies en 
kortdurende begeleiding aan leerlingen, docenten 
en/of ouders. Onderwerpen die besproken 
kunnen worden zijn onder andere: opvoeding, 
gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten, 
groei, horen, zien en gezondheid. De schoolarts 
kan worden ingeschakeld door de school 
indien er sprake is van verzuim dat mogelijk 
een medische achtergrond kent. De leerling 
en de ouders worden hiervan vooraf op de 
hoogte gesteld. Daarnaast heeft de jeugdarts/
jeugdverpleegkundige met alle leerlingen 
uit klas twee een gesprek. Dit betreft een 
standaardprocedure. Zodra uw zoon/ dochter 
in de tweede klas zit, ontvangt u hierover 
informatie. Indien uw kind zonder berichtgeving 
niet verschijnt op de afspraak, zal de jeugdarts de 
school hierover informeren.
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