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Beste leerlingen en natuurlijk ook ouders/verzorgers,

 

Daarom Wellantcollege

Leren doe je het beste als je bezig bent met dingen die je ook leuk vindt. Bij

ons doe je veel met voeding, natuur, creativiteit, techniek, handel en dieren.

We weten dat duurzaam denken steeds belangrijker wordt. Rekening houden

met de wereld om je heen. Daarom helpt Wellantcollege Sloten jou ‘groen’ te

leren denken. Dan kun jij ook je steentje bijdragen.

We bereiden je voor om later goed te kunnen meedoen in de maatschappij.

Kennis van zaken is daarbij een vereiste, maar wat we net zo belangrijk vinden

is dat je veel vaardigheden leert waardoor je in het vervolgonderwijs en bij

werkgevers met een goed visitekaartje binnenkomt.

 

Wellantcollege Sloten kies je als je van de basisschool een BB-, KB- of GT-

advies hebt gekregen.

 

Wij zijn een veilige, gezonde, actieve en duurzame school:

 

'Werken aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in

groen onderwijs'.

 

Op Wellantcollege Sloten proberen we steeds eigentijds en vernieuwend te

zijn. Ons doel is om de leerlingen binnen enkele jaren hun hoogst haalbare

niveau te laten behalen. Om dit te bereiken besteden we extra aandacht aan

de leeropbrengsten. We nemen er geen genoegen mee dat je onvoldoendes

haalt en blijven je daarom stimuleren en begeleiden totdat je wel voldoendes

haalt.

Het motto is altijd dat we morgen beter willen presteren dan vandaag.

 

In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze

school. Voor algemene informatie over Wellantcollege verwijzen we je naar

het Algemeen deel van de schoolgids. Deze is ook te vinden op onze website

wellant.nl

 

Met vriendelijke groet,

M. Kroon en F. Koehorst, schoolleiders
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1. Het onderwijs

 

1.1     Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit? 

 

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling

Vaardigheden en competenties

Op Wellantcollege Sloten krijg je een groot deel van je lestijd per week les in

vakken waarin je praktisch aan de slag gaat. Voorbeelden van deze vakken

zijn groene praktijkvakken: koken, bloemschikken, dierverzorging,

plantenteelt. Ook krijg je andere praktische vakken zoals: kunst en cultuur,

techniek en sport en bewegen.

Tijdens deze lessen ben je niet alleen met je hoofd bezig maar ook met je

handen en moet je veel samenwerken met anderen. Daardoor kom je in

aanraking met allerlei competenties zoals: plannen en organiseren, met druk

en tegenslag omgaan, kwaliteit leveren, leren, samenwerken en overleggen.

 

Regelmatig beoordelen de docenten je op deze competenties en ook jijzelf

kijkt regelmatig naar je eigen ontwikkeling hierin.

Naast de vaardigheden en competenties die je ontwikkelt bij de praktijkvakken

leer je ook veel van de theorievakken. In de vier jaar op Wellantcollege Sloten

zorgen we ervoor dat je alles leert dat nodig is om succesvol het

vmbo-examen te doen. In hoofdstuk 1.2 kun je lezen welke vakken je krijgt en

hoeveel tijd je per week aan deze vakken besteedt.

Op deze manier bereid je je goed voor op het onderwijs op het mbo (de

opleiding die je na Wellantcollege Sloten zult gaan doen).

 

Een veilige leeromgeving 

Ons pedagogisch klimaat is er op gericht voor iedereen Veiligheid te

waarborgen. We doen dit door jou te leren hoe jij op de juiste manier om gaat

met volwassenen en leeftijdsgenoten (ook wanneer deze ‘anders zijn’).

Hierdoor ontwikkel jij een houding die je zal helpen succesvol te zijn in je

vervolgopleiding en je toekomstige beroep. Ook jouw ouders leren je om een

goede houding te hebben. Je ouders en wij werken samen aan jouw

opvoeding. Want je kunt pas goed leren als je je veilig kunt voelen op school.
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Wij bieden de volgende leerwegen aan:

Gemengde leerweg (GL): vooral theorie

Je doet examen in vijf theoretische vakken en het beroepsgericht programma

Groen. Na het examen stroom je door naar niveau 4 of 3 van het mbo.

 

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): nadruk op theorie, maar ook praktijk.

Je doet examen in vier theoretische vakken en het beroepsgericht programma

Groen. Na het examen stroom je door naar niveau 3 en soms niveau 4 van het

mbo.

 

Basisberoepsgerichte leerweg (BB): praktisch ingesteld

Je doet examen in vier theoretische vakken en het beroepsgericht programma

Groen. In deze leerweg leer je ook bij de theorievakken vooral door praktisch

bezig te zijn. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

 

Gepersonaliseerd onderwijs.

Bij Wellant volg je je eigen groeipad. Soms ga je snel, soms wat langzamer.

Maar altijd op je eigen manier en in je eigen tempo. Je leert uit boeken, je

leert met elkaar en regelmatig zetten we digitale leermiddelen in.

Als je iets makkelijk vindt werk je vast vooruit of maak je moeilijker

opdrachten. Vind je het juist moeilijk, dan krijg je extra hulp. Ons onderwijs is

het onderwijs van de toekomst.

 

In schooljaar 2018-2019 werken we op Wellantcollege Sloten met één

I-padklas in leerjaar 1.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Bij Wellantcollege bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan.

Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen.

Je kunt deze extra ondersteuning tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten de

lessen. Om te bepalen of jij deze ondersteuning nodig hebt, kijken we naar

(intelligentie)onderzoek en het schooladvies van je basisschool. Als je in

aanmerking komt voor lwoo, overlegt Wellantcollege met het

samenwerkingsverband uit de regio of je ook recht hebt op lwoo.

 

Je kunt in aanmerking komen voor lwoo als je:

Een leerachterstand hebt tussen 25% en 50% op twee (of meer) van de

vier domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en

spellen, waarbij minimaal één van de domeinen inzichtelijk rekenen of

begrijpend lezen betreft.

Een intelligentie hebt tussen 75 tot en met 90.
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Onderwijsondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. Om te

bepalen of Wellantcollege de ondersteuning die jij nodig hebt kan bieden,

kijken we o.a. naar het onderwijskundig rapport dat meekomt vanuit de

basisschool. Als je in aanmerking komt voor extra ondersteuning, overlegt

Wellantcollege met het samenwerkingsverband uit de regio of wij deze zorg

kunnen bieden. In overleg met je ouders stelt Wellantcollege vast welke extra

ondersteuning nodig is. Dit wordt samen met de ontwikkelingsmogelijkheden

opgenomen in een ontwikkelingsperspectief (OPP).

 

Hieronder staat welke ondersteuning wij kunnen bieden. Dit valt binnen de

Amsterdamse Standaard Basisondersteuning.

Wij kunnen de onderwijsondersteuning die nodig is bieden voor leerlingen

(met):

intelligentie: Capaciteiten/IQ tussen 75-130.

intelligentie: Capaciteiten/IQ tussen 75-130 met een disharmonisch

intelligentieprofiel.

leerachterstanden tussen 25-50%.

die de Nederlandse-taal nog niet goed genoeg spreken (nieuwkomers: in

overleg met OSL).

leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, informatieverwerkingsprobleem), mits

onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling.

werkhoudingproblemen, mits onze school kan voldoen aan de

onderwijsbehoefte van de leerling.

behoeftes in hun sociaal emotionele ontwikkeling (faalangst,

teruggetrokken gedrag, moeite met sociale participatie, moeite met

grenzen eigen gedrag), mits onze school kan voldoen aan de

onderwijsbehoefte van de leerling.

fysieke beperkingen en medische problemen, mits praktisch hanteerbaar

binnen de school.

waarbij preventieve en licht curatieve ondersteuning ingezet moet worden

(alcohol, drugs, games).
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1.2     Lessentabel en schooltijden

In de lessentabel kun je zien hoeveel uur je per vak per week moet volgen. Bij

ons op school duurt 1 lesuur 50 minuten.

 

 

ONDERBOUW             KLAS 1 KLAS 2

BB KB GL BB KB GL

Nederlands 3 3 3     3     3     3   

Engels 3 3 3 3 3 3

Duits 2 2

wiskunde 3 3 3 3 3 3

biologie  2  2  2 2  2  2

m&m 2 2 2 2 2 2

nask 1 1 1 2 2 2

ict 1 1 1

tec 2 2 2 2 2 2

k&c  2  2  2  2 2 2

economie/handel             2 2

s&b 2 2 2 2 2 2

mentor  2 2  2 2 2 2

carrousel vast  4 4 4 2 2 2

carrousel ( incl. thema) 2 2 2

rekenen  2 1  1  1  1  1

taal 1 1 1  2  1 1

Totaal 30 29 31 30 31 33
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BOVENBOUW KLAS 3 KLAS 4

BB KB GL BB KB GL GL+

Nederlands 3 3 3 4 4 4 4

Engels 3 3 3 4 4 4 4

Duits 2 2

wiskunde 3 3 3 4 4 4 4

taal 1 1 1 1  1*

rekenen 1 1 1 1   1*

biologie 3 3 3 4 4 4 4

m&m 2 2 2

ckv 2  2 2

economie  2*  3* 3

ML 2  2*  3* 3

s&b 2 2 2 2 2 2 2

mentoruur 2 2 2 2 2 2 2

profiel groen 6 6 6 6 6 6

keuzevak  4  4 4  4 4 4

Totaal 32 34 28 32 32 33 33

* keuzevak 

In het 3e en 4e leerjaar is stage een onderdeel van het onderwijsprogramma.

 

In onze lessentabel kun je lezen welke vakken je per week krijgt. Dit zie je ook

terug in je rooster. Ook werken onze vakdocenten met elkaar samen en

worden lessen gegeven die meerdere vakken omvatten. Dit gebeurt in

projectweken of op andere manieren. De vakdocenten verzorgen deze

vakoverstijgende lessen.
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Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Aan

het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd

‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het

schoolgebouw plaats.

 

Lestijden 

Lesuren Tijden  

1e lesuur 08.00 - 08.30 bijlestijd

2e lesuur 08.30 - 09.20  

3e lesuur 09.20 - 10.10  

Pauze   

4e lesuur 10.25 - 11.15  

5e lesuur 11.15 - 12.05  

Pauze   

6e lesuur 12.35 - 13.25  

7e lesuur 13.25 - 14.15  

Pauze   

8e lesuur 14.30 - 15.20  

9e lesuur 15.20 - 16.10  

 

Vakkenpakket

Verplichte examenvakken voor leerjaar 3 en 4 in de leerwegen BB, KB, GL

profiel Groen

Nederlands

Engels

wiskunde

biologie

CKV

lichamelijke opvoeding

maatschappijleer

Profiel Groen

 

Aan het eind van het tweede leerjaar wordt vastgesteld in welke leerweg (BB,

KB of GL) je examen gaat doen. Volg je de GL of doe je mavo, dan volg je

naast de bovenstaande vakken nog één (GL) of twee algemene vakken.

Met ingang van schooljaar 2016-2017 werken wij vanaf klas 3 volgens het

nieuwe profiel Groen. Dit zie je terug in het beroepsgerichte

examenprogramma. Het beroepsgerichte programma bestaat uit twee vakken.

Het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken.

 

Lesuitval

We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een docent die

afwezig is zal meestal door een collega vervangen worden.
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Lichamelijke opvoeding

Ook s&b (gym) behoort tot het lesprogramma. Zo werk je iedere week onder

deskundige leiding aan je conditie en kom je in aanraking met diverse vormen

van bewegen.

Gymkleding dient netjes te zijn en gymschoenen mogen niet buiten gebruikt

worden of geen zwarte zolen hebben.

 

 

1.3     Stages: rondneuzen in de praktijk

 

Beroepsoriënterende stage

Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale

manier om te ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Wij hebben een

stageboekje gemaakt, waarin staat hoe we de stage organiseren. Dit boekje

wordt ruim voor de start van de stageperiodes aan de leerlingen en hun

ouders uitgedeeld. Bij ons op school loop je in het derde leerjaar stage.

 

Hoe kom je aan een stageadres?

Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek

is om stage te lopen. Lukt het niet om zelf een stageplek te vinden, dan helpt

de stagecoördinator je hierbij.

 

 

 

 

 

 

 

Sloten

10



2. De begeleiding

 

Samen houden we bij hoe het gaat 

Voor alle vakken krijg je toetsen. Ook krijg je beoordelingen voor opdrachten

die je op school of thuis, zelfstandig of onder begeleiding maakt. Jij bent

verantwoordelijk voor je resultaten en ontwikkeling. De docent begeleidt je

net zolang als nodig is om jou het niveau te laten behalen dat je kunt behalen.

Docenten vinden het dus niet goed als je onvoldoende haalt terwijl zij denken

dat je beter kunt. Desnoods laten ze je extra tijd op school komen om op

school aan je toetsen te leren zodat je wel de voldoendes haalt die je kunt

halen. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken met je

mentor. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of alles goed

gaat

 

De remedial teacher (RT-er)

Als je een ernstige vorm van dyslexie of dyscalculie hebt (problemen met taal

of rekenen) dan kan onze remedial teacher je helpen. Het is belangrijk dat jij

zelf het probleem wil aanpakken. De RT-er maakt samen met de coördinator

onderwijsondersteuning en jouw mentor een plan. Deelname is vrijwillig.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in

regionale samenwerkingsverbanden. Meer informatie over passend onderwijs

vind je in het algemene deel van de schoolgids. Onze school maakt deel uit

van het Samenwerkingsverband (SWV) Amsterdam West.

 

 

2.1     Praktische informatie 

Namen en functies

Naam Afk Functie

Dhr. L. Admiraal AD Regiodirecteur

Dhr. M. Kroon MK Teamleider

Dhr. F. Koehorst FK Teamleider

Dhr. H. Nijssen NIJ Teamleider AFO

Mw. J. Ajodhiasing AJ Administratie

Mw. M. Hilke HI Administratie

Mw. M. Aït Ja  Administratie

Dhr. M. Bouhmatour MoH Conciërge

Dhr. P. Kamstra PK Conciërge

Dhr. A. Karraz AK Schoolcoach

Mw. K. Verbruggen KV Coördinator sociale veiligheid en

coördinator onderwijsondersteuning

.
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Naam Afk Functie

Mw. D. Corbeek DC Leerlingbegeleider 

Dhr. R. Lambregts RL Leerlingbegeleider

  

 

Naam Afk Functie

Mw. I. Appelman IA Docent

Dhr. A. Benmimoun AB Docent

Dhr. S. Bloem SB Docent

Mw. S. Bouhamouch BO Docent

Mw. T. Claver TC Docent

Dhr. D. van Dijk DA Docent

Mw. M. van Engel ME Docent

Mw. A. de Groot AG Docent

Mw. F. Harbour FH Docent

Mw. N. van Houten NH Docent

Mw. E. Jungst EJ Docent

Dhr. E. Kaelani EK Docent

Mw. N. Knape NK Docent

Dhr. J. Maatman JM Docent

Mw. A. Markai AM Docent

Mw. R. Matic RM Docent

Dhr. E. Middelburg EM Docent

Dhr. J. Mierak MK Docent

Mw. H. Noordwijk HN Docent

Mw. J. Peeters JP Docent

Mw. B. Rusconi BE Docent

Mw. C. Sprengel CS Docent

Dhr. P. Stienstra PS Docent

Mw. L. Tahayekt LT Docent

Mw. A. Tanouti AT Docent

Mw. J. Welbers JW Docent

Mw. S. Witte SW Docent

Mw. R. van Zon RZ Docent

Mw. M. Schrauwers MS Instructeur

Mw. C. Anson CA Onderwijsbegeleider

Mw. F. Gül FG Onderwijsbegeleider

Dhr. R. van der Pool PO Onderwijsbegeleider

Mw. S. Rappos SR Instructeur
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2.2     Belangrijke namen

De schoolleiders zijn dhr. M. Kroon (onderbouw) en dhr. F. Koehorst

(bovenbouw).

De schoolarts is mw. M. Zonjeé

De coördinator onderwijsondersteuning is mw. K. Verbruggen.

De leerlingbegeleiders zijn mw. D. Corbeek en mw. R. Lambregts.

De orthopedagoog is mw. I. Cordfunke.

De remedial teacher is mw. T. van Schie.

De examensecretaris is dhr. G. Roest.

De vertrouwenspersoon is mw. R. van Zon.

De intakecoördinator is mw. K. Verbruggen.

De leerplichtambtenaar is mw. S. El Abassi.

De schoolarts is mw. M. Zonjée.

De schoolverpleegkundige is mw. N. Ris.

De schoolmaatschappelijk werker is mw. L. el Haddar.

De begeleider passend onderwijs is mw B. Tangerman.

De verzuimcoördinator is mw. M. Hilke.

De receptionist is mw. J. Ajodhiasing.

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld is mw. K. Verbruggen.

De coördinator sociale veiligheid is mw. K. Verbruggen. 

De decaan is mw R. van Zon. 

De LOB-coördinator is mw. A. Markai.

 

2.3     Vakanties/vrije dagen 2018-2019 

Herfstvakantie   20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019

Meivakantie (incl.Pasen) 20 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019

Pinksteren 10 juni 2019

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019

 

 

2.4     Belangrijke data 

Activiteit Data

Eerste schooldag 5 september 2018

Studiedagen docenten, leerlingen vrij ntb

Projectdagen ntb

Ouderavonden ntb

Schoolfeest (Kerstdisco) 20 december 2018

Diploma uitreiking 5 juli 2019

Laatste schooldag 12 juli 2019 
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2.5     Rechten en plichten op school

 

Ziek of absent melden

Als je niet naar school kunt dan moeten je ouders/verzorgers dat voor 8.30

uur aan de receptie of administratie van de school laten weten. Ouders van

leerlingen die niet afgemeld zijn worden opgebeld.

Absentie die niet gemeld is, wordt in de administratie als ongeoorloofd

verzuim vermeld. De leerplichtambtenaar kan altijd de absentenadministratie

inzien.

 

Als er sprake is van veelvuldig ongeoorloofd verzuim, zal de

leerplichtambtenaar jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Wanneer

er geen verbetering plaatsvindt zal hij proces-verbaal opmaken en na verloop

van tijd zal de rechter uitspraak doen. Als een leerling vaak absent wordt

gemeld dan is er sprake van zorgwekkend verzuim. De mentor zal, eventueel

in samenspraak met de coördinator onderwijsondersteuning, contact zoeken

met de ouders om dit verzuim te bespreken. De schoolarts wordt ingeschakeld

om vast te stellen of er gegronde redenen zijn om te verzuimen. Ook zal de

leerplichtambtenaar van stadsdeel Nieuw West de ouders en leerling

oproepen voor een gesprek.

 

Als een kind in een korte periode 3x te laat in een les verschijnt, zal de

mentor/co-mentor een passende maatregel nemen. Neemt het te laat komen

daarna niet af dan zal er schriftelijk bericht naar huis gaan en wordt de

leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.

 

In schooltijd op vakantie

Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie

kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen om jou maximaal 10 dagen

(twee weken) extra vrij te geven. Ze moeten dan bewijzen dat het écht niet

anders kan. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste

twee weken na de zomervakantie.

 

Willen je ouders meer dan 10 dagen extra vrij vragen, dan beslist de

leerplichtambtenaar.

 

Voor het aanvragen van het verlof zijn speciale formulieren af te halen bij de

administratie.
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Schoolregels

Je gedraagt je zo, dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

 

Gedragscode voor leerlingen en medewerkers:

Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden.

We respecteren elkaar.

We houden onze school veilig en schoon.

 

We doen dit door ons aan regels te houden. Dat is nodig om op een

respectvolle, veilige en plezierige manier met elkaar samen te zijn in de school.

 

We hebben schoolregels, klassenregels, pauzeregels en een pestprotocol.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt.

 

Praktische regels

Fietsenstalling

Voor leerlingen die op de fiets komen is er op het schoolterrein een

fietsenstalling. Het blijft noodzakelijk je fiets goed op slot te zetten.

 

Scooters

Voor scooters is een speciale plek op het terrein gereserveerd. Scooters mogen

alleen de ingang op de Baden Powelweg gebruiken. Op het schoolterrein mag

niet harder dan 5 km per uur gereden worden.

 

Wat gebeurt er als je je misdraagt?

Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we maatregelen. Je kunt straf

krijgen, maar ook een officiële waarschuwing of een time-out/

schorsing/verwijdering. In alle gevallen nemen we contact op met je ouders.

 

Vermissingen

Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes waar

je jouw geld, kleding, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in kunt

doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren. De school is niet

verantwoordelijk voor vermissing en/of diefstal.

 

Werkkleding tijdens de les

In sommige lessen is werkkleding verplicht. Je krijgt aan het begin van het

schooljaar te horen voor welke lessen dat geldt. Ook wordt dan precies verteld

wat je nodig hebt.
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Printcode en kluispasje.

Je krijgt een code waarmee je kunt printen of kopiëren. Je krijgt een pasje om

je kluis te openen. Om gebruik te kunnen maken van een kluisje, wordt er

jaarlijks een huurprijs van € 17,50 gevraagd. Via Trajectplanner kunnen je

ouders/verzorgers een kluisje aanvragen.

 

Als het nodig is hebben de regiodirecteur, de teamleiders en de politie het

recht om – zonder voorafgaande mededeling – je kluisje, jas en/of tas te

(laten) doorzoeken en/of te openen

 

Voor meer informatie over het veiligheidsbeleid klik hier.

 

Reglementen en Klachtenregeling

Meer informatie over de rechten en plichten op school, waaronder ook

informatie over de klachtenregeling zijn te vinden in het leerlingenstatuut.

Deze kun je vinden op de reglementenpagina van onze website.

 

 

2.6     Betrokkenheid ouders en leerlingen

 

Lokale ouderraad

Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn.

De ouders zijn vertegenwoordigd in een lokale ouderraad. Willen je ouders

een actieve rol in de lokale ouderraad? Laat ze dan contact opnemen met de

voorzitter van de lokale ouderraad of het MT van onze school.

De contactpersoon van de ouderraad is dhr. F. Koehorst, schoolleider

bovenbouw.

E.: orsloten@wellant.nl

 

Leerlingenraad

De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen

zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te bespreken.

Meer informatie over de ouder- en leerlingenraad vind je in het Algemeen

deel van de schoolgids.

 

 

2.7     Alles over geld

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn.

Ze zijn niet verplicht, maar als je niet mee doet, moet je soms een

vervangende opdracht maken.

 

Sloten

16

https://intranet.wellant.nl/amstellant/wellantcollege-sloten-vmbo/SiteAssets/Schoolveiligheidsplan.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://wellant.nl/vmbo/over-wellant-vmbo/reglementen/


Wij proberen natuurlijk om jouw schooljaren tot een leerzame en leuke tijd te

maken. Naast het volgen van les, krijg je ook tijd voor andere leuke dingen. Er

zijn schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen, werkweken en excursies. Alle

activiteiten die onder leiding van docenten worden georganiseerd, vallen

onder verantwoording van de school. Je mentor kan je hierover meer

vertellen.

 

We handelen de schoolkosten binnen Wellantcollege via internet af. Je ouders

ontvangen van de school meer informatie over hoe dat precies in zijn werk

gaat. Uiteraard zal daarin ook worden aangegeven waar zij terecht kunnen

met vragen over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.

  

Vrijwillige kosten 2018-2019

 

 

Leerjaar 1 Leerjaar 2  Leerjaar 3  Leerjaar 4

Vrijwillige ouderbijdrage € 70,00 € 75,00 € 80,00 € 55,00

Huur kluisje € 17,50 € 17,50 € 17,50 € 17,50

Overige activiteiten

    

Activiteitendagen € 135,00    

3 dagen Ardennen   € 200,00  

3 dagen Londen    € 200,00

 

Facultatieve schoolkampen/buitenlandse reis.

De mogelijkheid bestaat dat er voor klas 3 en 4 nog schoolkampen/reizen

worden georganiseerd. Dit is op basis van deelname en de kosten zullen op

dat moment worden berekend.

Een deel van je studiekosten vergoed.

Sommige gemeenten kennen een vergoedingsregeling.

Informeer hiernaar bij de gemeente waar je woont. Je kunt ook onze

administratie benaderen of het vestigingsspecifieke deel van de website

bezoeken.
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2.8     Overige Informatie

 

Trajectplanner

Van Wellantcollege krijgen je ouders en jij een eigen inlogaccount voor

Trajectplanner.

Je krijgt via dit account toegang tot het computernetwerk van Wellantcollege

en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs zoals het rooster,

huiswerk, de cijfers etc.

Je ouders krijgen via dit account toegang tot schoolspecifieke informatie en

kunnen hiermee jouw resultaten, huiswerk en verzuim inzien. Ook is dit de

plek waar besteld en betaald (voor bijvoorbeeld activiteiten) kan worden.

 

Rapport onderbouw

Op Wellantcollege Sloten krijg je drie keer per jaar een rapport. Op dit rapport

staat van alle vakken het gemiddelde van je cijfer. Ook schrijft iedere docent

daar een opmerking bij over je hoe het met jou gaat. Je ouders moeten drie

keer per jaar het rapport bij jouw mentor op komen halen. Je mentor heeft

dan een gesprek met hen over hoe het met jou gaat.

 

SE-lijsten bovenbouw

Op Wellantcollege Sloten krijg je schoolexamens in leerjaar 3 en 4. De

resultaten worden 3 x per jaar uitgereikt middels een SE-lijst. Dit is een actueel

overzicht van de behaalde resultaten. Je ouders moeten de lijst bij jouw

mentor op komen halen. Je mentor heeft dan een gesprek met hen over hoe

het met jou gaat en wat je kans van slagen is voor het examen in leerjaar 4. 

 

Cito-toetsen

In leerjaar 1, 2 en 3 maak je Cito-toetsen. Met deze toetsen controleren wij

jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Nederlands, Engels en

wiskunde. Ook wordt er gekeken hoe goed je bent in taal en rekenen.

 

Leerlingen vierde leerjaar vmbo in beeld

Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht

dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen

moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of

mbo-2 diploma) hebben.

Omdat je verplicht bent door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen,

mbo-scholen en de gemeenten in beeld hebben voor welk type onderwijs je

kiest en of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor een vervolgopleiding.

 

Vmbo-scholen, mbo-scholen werken daarom via Intergrip nauw met elkaar

samen. Intergrip is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen zijn

opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn ingeschreven bij een

vervolgopleiding.
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Wat betekent dit?

Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van de

groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van

Intergrip. De verwerking van deze leerlinggegevens valt onder de verwerking

van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Criteria voor toelating van leerlingen met een extra

ondersteuningsbehoefte

Wellantcollege Sloten kan leerlingen plaatsen met een vmbo- advies

(eventueel met lwoo) waarbij sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.wellantvmbo.nl/sloten

 

Slaagpercentage 2017-2018 

  

 Aantal leerlingen Aantal

geslaagden

Percentage

geslaagden 

vmbo-b 40 40 100,0 %

vmbo-k 31 30  96,8%

vmbo-g(t) 22 19  86,4 %

Sloten 93 89  95,7%

 

Informatie over resultaten zoals bijvoorbeeld de doorstroom binnen de school

en vervolgopleiding kun je vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Je kunt de resultaten hier vinden.
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