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 Voorwoord

Een nieuwe school met nieuwe kansen

Kiezen voor een nieuwe school is een heel belangrijk moment in je leven. Je verlaat je 

vertrouwde omgeving en begint aan een volgende fase van je leven in een andere

omgeving. Dat is spannend en ook heel erg leuk. Want een nieuwe omgeving biedt ook 

nieuwe kansen! Voor je ligt de schoolgids van College De Meer, een school die kansen 

biedt. Op College De Meer kun je laten zien wat je kunt. Als je bij ons laat zien dat je 

meer kunt dan uit de Cito-toets bleek of het advies van je basisschool aangaf, dan  

mag je het bij ons op een hoger niveau proberen. Wij geven je de kansen, jij moet ze 

benutten!

College De Meer is ook een gezellige school en bestaat uit twee moderne school- 

gebouwen. Omdat de leerlingen verdeeld zijn over een gebouw voor de onderbouw en 

een gebouw voor de bovenbouw, leren leerlingen elkaar en hun docenten in elk gebouw 

snel en goed kennen. Daardoor raak je snel gewend op school en vind je gemakkelijk

je plekje. College De Meer wordt de afgelopen jaren door iedereen die er mee te maken 

heeft,  gezien als een veilige school waarin een goede sfeer heerst. Belangrijk is daarbij 

dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat.    

Wat de lessen betreft gaat het op College De Meer misschien wat anders dan dat je op 

je oude school gewend bent. Je krijgt bij ons op school voor ieder vak een studiewijzer, 
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waarin het lesprogramma staat. Je mag dan – alleen of samen met anderen – in je eigen 

tempo werken. Wie goed werkt en veel kan, mag dan meer en extra werk doen zodat

we kunnen zien of een ander niveau mogelijk is. Natuurlijk kun je ook heel gemakkelijk 

hulp van de docent krijgen als je dat nodig hebt of prettig vindt.

Een schoolgids geeft altijd een leuk beeld van de school. Maar als je de school nog 

niet kent, dan krijg je natuurlijk pas echt een goed beeld als je op één van onze open 

dagen zelf (met je ouders) komt kijken en met de docenten, conciërges en leerlingen 

praat. Papier is immers geduldig! Daarom nodigen wij je uit om op zaterdag 26  janu-

ari,  woensdag 6 februari of op dinsdag 26 februari 2019  zelf te komen kijken in onze 

beide schoolgebouwen.

Dhr. M. Marzguioui 

Dhr. A. Mahamed 

Dhr. J. Elzendoorn

Directie College De Meer

1  Wat voor school zijn wij
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1  Wat voor school zijn wij

 Inleiding

College De Meer is een interconfessionele school voor VMBO in de Watergraafsmeer. 

De school maakt deel uit van de VO groep Amsterdam en Zaanstad: ZAAM. Het is 

een school die jongeren de beste toekomstmogelijkheden in de huidige samenleving 

biedt. Zij helpt de leerlingen hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en zich verder 

te ontwikkelen. Op College De Meer wordt onderwijs gegeven in alle leerwegen van 

het VMBO: de Theoretische Leerweg (TL), de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL)

en de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL). De twee laatstgenoemde leerwegen  

worden aangeboden in het Intersectoraal programma, Dienstverlening & Producten 

(dit programma bereidt de leerlingen voor op het Middelbaar Beroepsonderwijs en 

biedt modules aan uit de oude sectoren Zorg& Welzijn en Economie). 

1.1  Het bestuur van de school

De ZAAM-groep bestaat uit 24 kleinschalige georganiseerde scholen in het voortgezet 

onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Alle ZAAM-scholen bieden  

leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we altijd dicht bij huis. Vanuit de  

Christelijke traditie draagt ZAAM actief bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot  

zelfbewuste en verantwoordelijke burgers in onze dynamische samenleving.

De kundige, enthousiaste docenten op de scholen creëren een veilig werkklimaat 

waarin leerlingen, van praktijkschool tot en met gymnasium, leren om altijd het beste 

uit zichzelf te halen.
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Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van 

jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, 

begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoor-

delijke wereldburgers.

Kwalitatief goed onderwijs in een snel veranderende wereld doet recht aan de verschil-

len tussen leerlingen, verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en leer-

voorkeuren. Leerlingen leren actief en op hun eigen manier, individueel en in samen- 

werking met anderen. Het onderwijs omvat zoveel mogelijk maatwerk, zodat de leer- 

lingen hun identiteit kunnen ontwikkelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Dit vraagt een leer- en werkomgeving met aandacht voor talenten, prestaties en onder-

linge relaties en verhoudingen. Samenwerking met de omgeving sluit naadloos aan 

bij de functie die we op onze scholen willen vervullen. Leerlingen ontwikkelen bij ons 

belangrijke sociale vaardigheden en leren zo verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar 

en voor de samenleving. Bovendien zijn zij in staat daarin samen te leven en te werken 

met mensen met verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achter-

gronden.

Op deze manier kunnen leerlingen zich doelgericht ontwikkelen tot verantwoordelijke 

deelnemers aan onze maatschappij. Burgers die een betekenisvolle bijdrage aan de 

samenleving kunnen leveren.

1.2  Leren van verschillen

De school is een soort maatschappij in het klein waar leerlingen van alle culturele en 

religieuze achtergronden worden voorbereid op het leven en werken in onze samen- 

leving. Voor ons horen bij die voorbereiding de volgende punten:

  Het geven van onderwijs dat kansrijk is, afgestemd op de mogelijkheden van 

elke leerling.
  Het geven van actueel onderwijs, waarbij de leerlingen duidelijke verbanden 

leren zien met en in de maatschappij om hen heen.
  Het leren omgaan met anderen, waarbij respect voor elkaars mening en geloof 

van het allergrootste belang is.
  Een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en personeel is bij dit alles 

zeer belangrijk.
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1.3  Moderne schoolgebouwen en faciliteiten

Sinds augustus 2007 staat er een nieuw gebouw voor leerjaar 3 en 4 aan de Lavoisier-

straat. In dit gebouw zijn moderne voorzieningen om modern eigentijds onderwijs 

aan te bieden. De school heeft moderne praktijkruimten die volledig zijn ingericht op 

het vernieuwde onderwijsprogramma Dienstverlening en Producten.

Sinds oktober 2010 krijgen de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 les in een prachtig gereno-

veerd gebouw aan de Radioweg. Bij het gebouw is een nieuwe gymzaal gebouwd en 

de lokalen van de verwante vakken liggen bij elkaar. Ook is er een ruime kantine en is 

er een schoolplein met verschillende voorzieningen voor de leerlingen.  

Beide schoolgebouwen hebben een afgesloten schoolterrein met veel voorzieningen 

voor de leerlingen. Als leerlingen geen les hebben (bijv. in pauzes) kunnen ze op dit 

schoolterrein verblijven. Omdat we de veiligheid zo belangrijk vinden, verwachten we 

van de leerlingen dat ze tijdens de lesdag in het gebouw of op dit terrein verblijven.

Omdat leerlingen dus gedurende de lesdag op school blijven, zijn er in beide
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 gebouwen kantinevoorzieningen met een catering. De leerlingen hebben uitsluitend 

toegang tot de schoolgebouwen via de schoolpas. Deze pas wordt tevens gebruikt 

voor gebruik van de kluis, het betalen in de kantine.

1.4  Route

De twee gebouwen van College De Meer liggen dichtbij elkaar (op 20 meter afstand). 

De school is gelegen nabij de Jaap Edenhal en is goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer (tram 19, buslijnen 40 en 65). In de omgeving van de school is er betaald  

parkeren. Voor het bereiken van onze school met de auto kan men voor beide  

gebouwen het beste het adres Radioweg 56 invoeren op het navigatiesysteem.

Parkeren kan aan beide zijden van de Radioweg, of in de daarnaast gelegen straten.
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2  Het VMBO

 Inleiding

Het VMBO kent vier leerwegen en een aantal sectoren (Economie, Landbouw, Zorg en 

Welzijn, Techniek). Met ingang van 2017 is de wet vernieuwing VMBO beroepsgericht 

in werking getreden, waarbij de sectoren zijn verdwenen en er landelijk 10 onderwijs-

kundige profielen worden aangeboden. Binnen een sector/ profiel kiezen leerlingen 

vakkenpakketten, zodat de aansluiting met het Middelbaar Beroepsonderwijs sterk 

verbetert.

2.2 Leerwegen 

2.2.1  De Theoretische leerweg

Het niveau van de theoretische leerweg is vergelijkbaar met wat vroeger de MAVO 

heette. Ieder vak is opgebouwd uit een kerndeel en een verrijkingsdeel. In de theo- 

retische leerweg zijn voor zes of zeven algemene vakken zowel het kerndeel als het 

verrijkingsdeel verplicht. Leerlingen die goede resultaten op school behalen kunnen in 

leerjaar 4 een extra vak kiezen, waardoor ze in zeven vakken examen kunnen doen.

Leerlingen die dit verzwaarde examen met goed gevolg afleggen, kunnen dan geplaatst 

worden in HAVO 4 van een van de HAVO-scholen waarmee we samenwerken. 
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onderbouw

bovenbouw

instroom basisonderwijs

Uitstroom MBO 
niveau 2 of 3 

Uitstroom MBO 
niveau 4 of HAVO

leerjaar 1:
• BBL/KBL groepen

leerjaar 2:
• BBL/KBL groepen

leerjaar 1:
• TL groepen

leerjaar 2:
• TL-kans en TL-groepen

Zij-instroom 
 uitstroom

HAVO

Zij-instroom  
uitstroom
Techniek 

Zij-instroom  
uitstroom 

Einde leerjaar 2: Determinatie alle leerwegen (BBL, KBL en TL) 

leerjaar 3:
Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg:  
beroepsgericht programma Dienstverlening 
& Producten (4 profieldelen en 6 keuze- 
vakken)

leerjaar 4: 
Dienstverlening & Producten: de leerlingen 
doen schoolexamen in het beroepsgericht 
programma D&P naast de 4 avo-vakken.

leerjaar 3:
Theoretische Leerweg

leerjaar 4:
Theoretische Leerweg

Einde leerjaar 1: Determinatie i.v.m. opstroom en afstroom 

Stroomschema onderwijsaanbod College De Meer

Leerjaar 3: leerlingen krijgen op 2 niveaus onderwijs 
aangeboden in heterogene klassen (BBL/KBL).  

Aan het einde van leerjaar 3 wordt de definitieve  
leerweg vastgesteld en kiezen de leerlingen  

2 van de 3 sectorvakken: Bio/Wi/Eco.

Vanaf start leerjaar 4: 
Zoveel mogelijk homogeen onderwijs  
(Economie, Biologie en Wiskunde evt.  

in KGT-clusters)

Einde leerjaar 4:  
flexibele (digitale) examinering

Vanaf start leerjaar 4:  
Leerlingen volgen onderwijs in 6 vakken 

(HAVO-route heeft 7 examenvakken).

Einde leerjaar 4:  
CSE. 

Begin leerjaar 3: Leerlingen krijgen  
o.a. 7 examenvakken aangeboden.  
Na eerste periode (SE-0) herijking  

(evt. afstroom naar KBL). 

Einde leerjaar 3: bindend advies om  
evt. 1 keuzevak te laten vallen. 

Hoofdstuk 2 - Het VMBO
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2.2.2  De Kaderberoepsgerichte leerweg

In de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) doet een leerling examen in vier algemene 

vakken en één beroepsgericht programma, dat in omvang vergelijkbaar is met twee 

vakken. De vier algemene vakken zijn: Nederlands, Engels en 2 van de volgende drie 

vakken: Biologie, Economie en Wiskunde. Daarnaast doet een leerling examen in  

het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten (D&P). Een kader- 

beroepsgerichte leerweg diploma geeft toegang tot de opleiding MBO niveau 3.

2.2.3  De Basisberoepsgerichte leerweg

In de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) doet een leerling examen in vier algemene 

vakken en één beroepsgericht programma, dat in omvang vergelijkbaar is met twee 

vakken. De vier algemene vakken zijn: Nederlands, Engels en 2 van de volgende drie 

vakken: Biologie, Economie en Wiskunde. Daarnaast doet een leerling examen in  

het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten (D&P). Een kader- 

beroepsgerichte leerweg diploma geeft toegang tot de opleiding MBO niveau 2. 
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3 Het onderwijs van College De Meer

 Introductie

Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te vergemakke- 

lijken, bieden we in de eerste periode een kennismakingsprogramma buiten school 

aan. Het doel om is de medeleerlingen, de docenten en de school beter te leren  

kennen.

3.1  Lestijden, vakanties en lessentabel

De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen op maandag, woensdag en vrijdag uiter-

lijk om 16.30 uur. Dinsdag en donderdag eindigen de lessen om 14.45 uur, dan zijn de 

vergadermomenten van de school. Afhankelijk van de lengte van de lesdag zijn er 

twee of drie pauzes.

Wanneer een docent afwezig is, kunnen er lessen uitvallen. De eerste en laatste uren 

vervallen dan. Via Magister is vanaf 07.30 uur het dagrooster voor die dag te lezen.  

Op andere uren wordt er gestreefd lessen aansluitend op elkaar aan te bieden.  

De  leerlingen kunnen ook terecht in de kantine of het Open Leercentrum van de 

school. 

Bij rapportvergaderingen of studiedagen is lesuitval soms onvermijdelijk.  

Ouders worden daarvan via de website (www.demeer.org) op de hoogte gesteld.
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Lestijden:  (normaal)   (verkort)

1e lesuur  08.30-09.15 uur  08.30-09.05 uur

2e lesuur  09.15-10.00 uur 09.05-09.40 uur

kleine pauze 10.00-10.15 uur 09.40-09.55 uur  
3e lesuur 10.15-11.00 uur 09.55-10.30 uur

4e lesuur  11.00-11.45 uur 10.30-11.05 uur

5e lesuur   11.45-12.30 uur 11.05-11.40 uur

6e lesuur 12.30-13.15 uur  11.40-12.15 uur 

7e lesuur 13.15-14.00 uur 12.15-12.50 uur

8e lesuur 14.00-14.45 uur  12.50-13.25 uur

kleine pauze 14.45-15.00 uur
9e lesuur 15.00-15.45 uur 

10e lesuur 15.45-16.30 uur 

Leerlingen hebben 1 lesuur grote pauze. De pauze staat vermeld op het lesrooster van 

de leerlingen in het 5e of 6e lesuur (bij een korte lesdag incidenteel in het 4e lesuur).



14 Hoofdstuk 3 - Het onderwijs van College De Meer

3.2  Lessentabel College De Meer schooljaar 2018-2019

Afdeling: Onderbouw D&P D&P Theoretische  
leerweg

Leerjaar/vak: 1 2 3 4 3 4

Nederlands 5 4 4 4 4 4

Nederlands + 1 1 - - - -

Engels 2 3 3 4 3 4

Frans 2 2 - - 4 44

M en M 5 4/51 - - - -

Geschiedenis - - - - 4 44

Aardrijkskunde - - - - 4 44

Maatschappijleer 1 - - 2 - 2 -

Wiskunde 3 4 42 43 4 44

Rekenen 2 2 2 1 2 1

Economie -   2 32 43 3 4

Biologie 2 2 32 43 - -

Techniek 2 1 - - - -

Beeldende vorming 2 2 - - - -

Muziek 1 1 - - - -

Dans 1 1 - - - -

LO 4 2 2 2 2 2

ICT 1 2 - - - -

LEVO 1 1 1 - 1 -

D&P - - 8 8 - -

LOB 1 1 - - 1 1

Mentoruur 1 1 1 1 1 1

Stage - - 25 - - -

Gemiddeld  
aantal lessen:

35 34/35 34 27 34 32

 

1 = M&M bij BBL-KBL 4 uur per week, bij 2TL 5 uur per week

2 = Wiskunde, Economie en Biologie sectorvakken in leerjaar 3

3 = Biologie, Economie en Wiskunde zijn keuzevakken leerjaar 4 bij BBL/KBL

4 = Frans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, wiskunde zijn keuzevakken in leerjaar 4 TL 

5 = Leerlingen lopen stage, in leerjaar 3, vanaf april tot aan de meivakantie 2 dagen per week
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3.3  Onderbouw

3.3.1  Brugperiode (klas 1 en 2)

College De Meer heeft een tweejarige brugperiode voor de leerlingen met een advies 

voor VMBO. In de onderbouw kennen wij twee niveaus:
  de brugperiode van de TL (met eventueel daarin opgenomen HAVO-kans- 

onderwijs);
  de algemene tweejarige brugperiode met daarin BBL/KBL.

Wij plaatsen leerlingen met een duidelijk advies voor de Theoretische Leerweg recht-

streeks in een brugklas met uitzicht op de Theoretische Leerweg. In de onderbouw 

hebben zij een reële kans de Theoretische Leerweg met succes te vervolgen. Mocht 

dit niet lukken, dan kunnen zij hun opleiding op de kader- beroepsgerichte leerweg op 

College De Meer voltooien.

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 werken aan de vakken die deel uit maken van de basis- 

vorming. Er is bewust gekozen voor kleine groepen van ca. 19 leerlingen, waarin per 

groep ook een aantal LWOO-leerlingen is opgenomen. In leerjaar 1 en zitten BBL en 

KBL leerlingen bij elkaar in de klas. Aan het einde van leerjaar 2 krijgen de leerlingen 

een voorlopig BBL of KBL-advies., waarna ze aan het einde van leerjaar 3 een defini- 

tief advies krijgen: BBL of KBL.

Wij streven ernaar de leerlingen actief en zelfstandig te laten leren en hen ook te leren 

met elkaar samen te werken. Ook is het belangrijk dat onze leerlingen de samenhang 

zien, die er tussen de verschillende vakken bestaat. In het gebouw aan de Radioweg 

zijn de lokalen van verwante vak bij elkaar gegroepeerd.

In de onderbouw werken de leerlingen met studiewijzers, waarin per vak het week-

programma staat vermeld. Deze studiewijzer is een middel om de leerlingen zelf-

standiger te leren werken en hen ook te leren het werk zelf in te delen of te plannen. 

Wanneer een leerling meer aankan, dan is er verrijkingsstof beschikbaar. Mochten 

leerlingen ondanks de intensieve begeleiding toch enige achterstand en/of vertraging 

oplopen, dan worden zij verwezen naar de huiswerkbegeleiding of krijgen ze voor een 

of meer vakken pluslessen aangeboden.
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3.3.2 Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Leerweg Ondersteunend Onderwijs is gericht op het behalen van een VMBO- diploma 

door middel van extra begeleiding in diverse vormen. Leerlingen komen alleen in 

aanmerking voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs na indicatie door de regionale 

verwijzingscommissie. In het eerste leerjaar worden leerlingen getest om te onder-

zoeken of zij in aanmerking komen voor een RVC-indicatie (tenzij er al eerder een test 

heeft plaatsgevonden).

 

3.3.3 Kenmerken onderwijs onderbouw
  Kleinschaligheid: de ca. 240 leerlingen uit de onderbouw zijn verdeeld over 

12 klassen. Dit betekent kleine klassen van ca. 19 leerlingen groot. Omdat deze 

klassen in een apart gebouw voor de onderbouw (Radioweg) onderwijs volgen, 

kent iedereen elkaar goed!
   Taal- en rekenen: In de onderbouw is er veel aandacht voor taal en rekenen. 

Alle leerlingen krijgen 6 uur Nederlands en 2 uur rekenen per week!  
  Kunstzinnige vorming & expressie: Natuurlijk krijgen leerlingen op College 

De Meer niet alleen les in theorievakken. In de lessen dans, beeldende  

vorming, muziek, techniek en LO worden leerlingen praktisch uitgedaagd.
  Veel aandacht en begeleiding: Bovendien krijgen de leerlingen extra  

begeleidingslessen, huiswerkbegeleiding, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

(LOB) en ieder jaar drie projecten rond een vakoverstijgend thema.
  Niet alleen leren in lessen: Omdat leren overal kan, zijn veel van de activitei-

ten van College De Meer ook buiten de school te vinden. Dat is terug te zien 

tijdens werkweek, stages, sportdagen, muziekprojecten en andere leuke  

activiteiten buiten de deur.

 

3.4 Bovenbouw (klas 3 en 4)

3.4.1  De leerwegen van de bovenbouw en bijbehorende doorstroommogelijkheden

Het onderwijs wordt aangeboden in drie leerwegen met een verschillend nivea:
  Theoretische Leerweg, voorbereidend op MBO niveau 4 of HAVO
  Kaderberoepsgerichte Leerweg, voorbereidend op MBO niveau 3-4
  Basisberoepsgerichte Leerweg, voorbereidend op MBO niveau 1-2

In leerjaar 3 zitten BBL en KBL leerlingen nog bij elkaar in de klas. Aan het einde van 

leerjaar 3 krijgen de leerlingen een definitief advies: BBL of KBL. Binnen deze leer-

wegen wordt leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, LWOO  



17

geboden (Leerweg Ondersteunend Onderwijs). Dit gebeurt in de vorm van extra  

lessen en een aanbod in verschillende soorten begeleiding.

3.4.2 Kenmerken onderwijs bovenbouw
   Kleinschaligheid: de ca. 250 leerlingen uit de bovenbouw zijn verdeeld over 

14 klassen. Dit betekent kleine klassen van ca. 19 leerlingen groot. Omdat deze 

klassen in een apart gebouw voor de bovenbouw (Lavoisierstraat) onderwijs 

volgen, kent iedereen elkaar goed!
  Taal- en rekenen: Ook in de bovenbouw is er veel aandacht voor taal en  

rekenen. Alle leerlingen krijgen 4 uur Nederlands en 2 uur rekenen per week.  
  Kiezen uit vakken: Alle leerlingen krijgen in leerjaar 3 een extra vak aan- 

geboden. Aan het einde van leerjaar 3 wordt er gekozen in welke vakken in 

leerjaar 4 examen wordt gedaan. Ook in het beroepsgericht programma kunne 

de leerlingen kiezen uit veel verschillende beroepsbeelden/ keuzevakken.  
  Veel aandacht en begeleiding: Bovendien krijgen de leerlingen extra  

begeleidingslessen, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB in het beroeps-

gericht programma) en workshops.
  Niet alleen leren in lessen: Omdat leren overal kan, zijn veel van de activitei-

ten van College De Meer ook buiten de school te vinden. Dat is terug te zien 

tijdens de werkweek, de CKV-activiteiten, de  beroepsstage, bliksemstages, 

sportdagen en andere leuke activiteiten buiten de deurr.

3.4.2 beroepsgericht programma

Met ingang van schooljaar 2015-2016 is gestart met het programma   Dienstverlening 

& Producten). De leerlingen krijgen deze 6 keuzevakken  in leerjaar 3 en tot halver-

wege het vierde leerjaar aangeboden.. Uit deze 6 keuzevakken kiest iedere leerling

na afloop van het programma vier vakken die meetellen voor het examen.     

3.4.3 De Theoretische Leerweg in leerjaar 3 en 4

Het onderwijs van de Theoretische Leerweg is niet beroepsgericht, maar theoretisch 

van karakter. in leerjaar 3 krijgen alle leerlingen zeven examenvakken aangeboden. 

De leerlingen maken echter wèl aan het einde van leerjaar drie een sectorkeuze door 

een hierop gericht vakkenpakket te kiezen. Afhankelijk van het keuzepakket bestaat 

de mogelijkheid van doorstroming naar HAVO of MBO (niveau 4).   
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3.5  Verplichte vakken

3.5.1 Algemeen

Voor alle leerwegen gelden de volgende verplichte theorievakken:  

Nederlands, Nederlands +, Engels, Wiskunde (leerjaar 1 t/m 3), Rekenen. 

Daarnaast is er veel aandacht voor 
 Burgerschap / identiteit; LEVO
 Kunstvakken: muziek, Bv (later CKV)
 Lichamelijke Opvoeding en dans

3.5.2 Verplichte vakken onderbouw

Zie voor een overzicht de lessentabel.

3.5.3 Verplichte en keuzevakken in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4)
  Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg:

  De leerlingen die in schooljaar 2018-2019 in leerjaar 3 onderwijs volgen,  

maken  voor het einde van  het schooljaar de keuze voor twee vakken uit:  

Economie, Biologie en Wiskunde, waarin ze examen gaan doen. 

Doorstroom naar het MBO is afhankelijk van de gekozen onderdelen uit het beroeps- 

gericht programma, de keuzevakken en de verplichtende eisen die door het vervolg- 

onderwijs in het MBO worden gesteld. Plaatsing hangt dus af van het soort vervolg- 

onderwijs. 

 Theoretische Leerweg:

  Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Economie en Wiskunde, Aardrijks- 

kunde Geschiedenis, Frans. Daarmee heeft de leerling een pakket van zeven 

examenvakken, waarvan er na leerjaar 3 een vak kan vervallen. Bij de TL is 

Economie een  verplicht vak.

3.7  Meertalige leerlingen

Deze leerlingen functioneren in alle eerder genoemde opleidingen.  

Zij krijgen naast de gewone lessen extra aandacht en begeleiding. Er zijn en worden 

stimuleringsprogramma’s ontwikkeld om deze leerlingen extra te helpen.

Alle leerlingen krijgen wekelijks een extra les, Nederlands +. 
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3.8  Opleidingsschool

In samenwerking met de lerarenopleidingen van INHolland en Amsterdam worden 

studenten opgeleid voor het leraarschap op College De Meer. Het is mogelijk dat  

lessen geobserveerd en/of worden gefilmd. Er wordt rekening gehouden met de  

leerlingen zodat zij desgewenst bijna niet in beeld komen. 

 

3.9  Excursies, projecten, toneel, feesten, schoolfeesten

3.9.1 Algemeen

College De Meer besteedt veel aandacht aan buitenschoolse activiteiten.  

Het goed en respectvol met elkaar omgaan leren leerlingen niet alleen in de  

dagelijkse lessituatie, maar vooral ook door buiten school(tijd) in een andere

omgeving leuke en leerzame activiteiten te ondernemen. Veel van de georganiseerde 

(buitenschoolse) activiteiten zijn daarom verplicht gesteld door de school.  

Een algemeen overzicht van de activiteiten:
  Ieder schooljaar wordt er een  schoolfeest georganiseerd voor alle leerlingen 

van de school.
  Daarnaast zullen er voor zowel onder- als bovenbouwleerlingen verschillende 

activiteiten als projecten, workshops worden georganiseerd.
  Ook wordt er aandacht besteed aan de verschillende (religieuze) vieringen.
  In zowel de onderbouw als de bovenbouw vinden activiteiten in het kader  

van kunst en cultuur plaats. In de bovenbouw worden deze activiteiten  

(kunstvakken 1) door de coördinator kunst en cultuur georganiseerd.

3.9.2 Leerjaar 1
  Alle eerste klassen gaan in oktober drie dagen naar Heino waar ze een kennis- 

makingsprogramma aangeboden krijgen. Deelname aan dit programma is na 

opgave verplicht en de kosten worden betaald uit de schoolbijdrage (overeen-

komst werkweken / projectweken).
  De leerlingen uit leerjaar 1 gaan in maart en juli op Bliksemstage.  

Ze lopen dan 1 dagdeel mee bij een bedrijf .
  Diverse sportactiviteiten, waaronder een watersportdag op de Sloterplas en 

een schaatsactiviteit op de Jaap Eden baan.
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3.9.3 Leerjaar 2
  Voor de leerlingen in leerjaar 2 wordt in juli twee activiteitendagen met  

een onderwijskundig programma en een aantal buitenschoolse activiteiten 

georganiseerd. Ook hier is deelname verplicht.
  De leerlingen uit leerjaar 2 gaan in november en maart op Bliksemstage. 

Ze lopen dan een dagdeel mee bij een bedrijf.
  Daarnaast gaan de leerlingen naar een museum en maken ze voor het vak 

Mens & Maatschappij een historische stadswandeling.

3.9.4 Leerjaar 3
  Aan het begin van het schooljaar gaan de leerlingen uit leerjaar drie in  

september voor een driedaags introductieprogramma naar Overasselt. 

In dat programma maken de leerlingen kennis met hun nieuwe klasgenoten  

en met de docenten uit de bovenbouw. De kosten voor deze introductiereis 

worden betaald uit de schoolbijdrage (overeenkomst werkweken/project- 

weken), deelname is voor alle leerlingen na opgave verplicht.
  De derde klassen lopen in maart en april acht  dagen stage.
 De leerlingen in leerjaar 3 gaan in november en maart op Bliksemstage.
  Op diverse momenten worden activiteiten binnen en buiten de school aan- 

geboden in het kader van kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn onderdeel  

van het kunst- en cultuurdossier (CKV) en dus verplicht. De resultaten die  

leerlingen behalen zijn op rapporten/ SE-lijsten terug te vinden onder de 

naam: Kunstvakken 1.
 Diverse sportactiviteiten, waaronder een uitgebreide sportdag.

3.9.5 Leerjaar 4
   Aan alle leerlingen van de bovenbouw wordt een programma aangeboden dat 

hen helpt bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.
  Alle leerlingen uit leerjaar 4 lopen in januari een individuele stage van een dag.
  Op diverse momenten worden activiteiten binnen en buiten de school aan- 

geboden in het kader van kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn onderdeel 

van het kunst- en cultuurdossier en dus verplicht. De resultaten die leerlingen 

behalen zijn op rapporten/SE-lijsten terug te vinden onder de naam:  

Kunstvakken 1.
  Leerlingen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan een excursie naar  

Walibi. Kosten zijn voor rekening van de ouders.
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4 Zorg en begeleiding op College De Meer

4.1  Absentie, te laat komen en extra verlof

Wie te laat komt voor de les, moet zich melden bij de conciërge. Met een ‘te-laat- 

briefje’ wordt de leerling in de les toegelaten. Als een leerling, voor de derde keer, 

ongeoorloofd te laat komt, meldt hij/zij zich dezelfde dag bij de conciërge en blijft  

na (max. 45 minuten) of moet zich de volgende lesdag om 08.00 uur melden.

Aanwezigheid wordt elk uur gecontroleerd. Ouders worden zo spoedig mogelijk  

op de hoogte gebracht van onrechtmatig verzuim.

Wanneer een leerling door ziekte of om een andere reden de les niet kan bezoeken, 

dienen de ouders/verzorgers de school daarvan vóór 08.30 uur telefonisch op de 

hoogte te stellen. Het telefoonnummer van College De Meer is 020 - 6945203.

Indien ouders voor 08.00 uur een ziekmelding willen doen, dient deze ingesproken te 

worden op het antwoordapparaat van de school.

Een leerling die in de loop van de dag ziek wordt en naar huis wil, meldt zich af bij  

de schoolleiding. Bij aankomst thuis belt de ouder van de leerling naar school om  

te melden dat hij of zij thuis is aangekomen.

De schoolleiding mag in principe geen toestemming verlenen voor extra verlofdagen 

buiten de schoolvakanties. Mochten er zich toch bijzondere omstandigheden
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voordoen, dan moet er ruim van tevoren verlof aangevraagd worden bij de adjunct- 

directeur van de locatie. Deze aanvraag moet schriftelijk plaats vinden, het daartoe 

bestemde formulier is via de administratie te verkrijgen. Verlofaanvragen worden in 

behandeling genomen en afgehandeld volgens de richtlijnen van Bureau Leerplicht 

Plus van de gemeente Amsterdam. Extra verlof aan het begin en aan het eind van het 

schooljaar wordt niet toegestaan. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de 

leerplichtambtenaar.

Indien een leerling 9x ongeoorloofd te laat is gekomen, krijgt de leerling een oproep 

voor het spreekuur dat de leerplichtambtenaar regelmatig op school houdt. Dit is een 

preventieve interventie.

4.2  Gedrags-/huisregels College De Meer

De gedragsregels voor alle medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers zijn:

1. Wij zijn beleefd en respectvol tegen elkaar (ik let op mijn woorden).

2. Wij zijn vriendelijk tegen elkaar (ik lach niet om fouten van anderen).

3. Wij luisteren naar elkaar (ik let op, straks ben ik aan de beurt).

4. Wij respecteren elkaar, ongeacht uiterlijk/afkomst/geloof en geaardheid.

5. Wij komen afspraken na.

6. Wij praten positief over elkaar.

7. Wij houden op als iemand zegt dat hij/zij wil stoppen.

8. Wij gebruiken andermans spullen alleen met toestemming van de eigenaar.

9. Wij helpen elkaar.

10. Wij zorgen goed voor onze omgeving en onszelf.

11. Wij respecteren de mening van elkaar.

12.  Wij verwachten van de meisjes, die vanwege hun geloof een hoofddoek  

dragen, dat zij bij de lessen lichamelijke opvoeding een sporthoofddoek  

dragen met het oog op de veiligheid en de hygiëne.

13. Wij lossen conflicten op een vreedzame manier op.

14. Wij spreken op school Nederlands.

15. In beide schoolgebouwen dragen we geen petten.

16.  In beide schoolgebouwen is aangegeven of en waar het gebruik van mobiele 

telefoons is toegestaan.

17. In beide gebouwen is het gebruik van een schoolpas verplicht.

18. In beide scholen is kauwgom niet toegestaan.

19.  Het is niet toegestaan op school en tijdens buitenschoolse activiteiten  

energydranken mee te nemen en/of te gebruiken.
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Tijdens de eerste schoolweken worden deze huisregels en aanvullende regels  

tijdens de mentorlessen met de leerlingen besproken. Op de website van de school 

is het leerlingenstatuut te vinden, waarin rechten en plichten van leerlingen worden 

beschreven.

Leerlingen die zonder hun schoolmaterialen op school komen (schrijfmateriaal,  

boeken), zullen naar huis worden gestuurd om deze op te halen. Ouders zullen  

daarvan telefonisch op de hoogte worden gebracht.

4.3  Begeleiding (algemeen) 

Eén van de sterke punten van onze school is de uitgebreide leerlingbegeleiding.  

Dit is mede mogelijk door het kleinschalige karakter van de school, waardoor het 

gemakkelijker is om een zorgzame omgeving te scheppen waarin leerlingen zich

thuis voelen. Om leerlingen goed te volgen en te begeleiden werken de docenten in 

teams. In de school werken we per leerjaar in zogenaamde kernteams, waarbij een 

klein groepje docenten (mentoren) zoveel mogelijk lessen aan de leerlingen uit dat 

leerjaar geven. Deze mentoren zitten regelmatig rond de tafel om over onderwijs en 

leerlingen te praten. Hierdoor worden problemen snel gesignaleerd. Het kernteam 

begeleidt de leerlingen in de gehele onderbouw en gaat dus mee met de leerlingen 

naar het volgende leerjaar. In de bovenbouw is dit niet mogelijk, omdat in het vierde 

leerjaar de beroepsgerichte docenten meestal de mentor zijn. De leerlingbegeleiding 

heeft verschillende aspecten, die hieronder toegelicht worden.

4.4  Begeleiding bij de studievoortgang  
(werken aan achterstanden)

Alle brugklasleerlingen worden getest op taalvaardigheid en wordt een rekentoets 

afgenomen. In de brugklassen is er extra aandacht voor leerlingen met taal-

en rekenachterstanden. Leerlingen krijgen 1 uur per week extra hulp in de taalonder-

delen: begrijpend lezen, spelling en woordenschatverbetering. Daarnaast krijgen de 

leerlingen in leerjaar 1 en 2  ICT-lessen, om hun computervaardigheden te vergroten.  

Tevens wordt er in de onderbouw 2 uur per week extra rekenles gegeven om de reken-

vaardigheid bij de leerlingen te vergroten.  Ook in leerjaar 3 worden 2 rekenlessen 

gegeven om leerlingen voor te bereiden voor te bereiden op de rekentoets.  

In leerjaar 4 wordt 1 rekenles per week gegeven.

De leerlingen kunnen op verzoek van ouders/verzorgers, vakdocenten of op aan-  

wijzing via de mentor deelnemen aan de huiswerkklas. Er verschijnen per leerjaar  

drie cijferrapporten.
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4.5 Begeleidingslessen

Op College De Meer bieden we wekelijks begeleidingsuren aan. Iedere week is er 

een lesuur gereserveerd waarbij leerlingen extra hulp kunnen krijgen bij een vak naar 

keuze. De docenten zijn op dat uur beschikbaar om extra hulp en uitleg te bieden.  

De leerlingen kunnen op eigen initiatief naar deze extra begeleidingslessen gaan of 

in overleg met de mentor en de ouders.

 

4.6  Keuzebegeleiding

Loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding hebben een vaste plaats gekregen binnen 

het onderwijsprogramma van de school. Per leerjaar wordt er een programma aan- 

geboden. In de onderbouw krijgen de leerlingen per week een lesuur LOB van de 

mentor, in de bovenbouw is LOB geïntegreerd in het beroepsgericht programma

(Dienstverlening & Commercie). In schooljaar 2017-2018 zal  er gestart worden      

met het aanleggen van een digitaal portfolio.

Per leerjaar worden in het LOB-programma onder andere de volgende onderwerpen 

behandeld:
 Leerjaar 1: 

 - het ontwikkelen van sociale vaardigheden door middel van trainingen

 - het ontdekken van de eigen interesses

 - het lopen van twee korte stages, de Bliksemstages

 Leerjaar 2: 

 - kennismaking met beroepen

 - het lopen van twee korte stages, de Bliksemstages

 - het leren reflecteren op jezelf en toekomstmogelijkheden

 - het oriënteren op het onderwijs van de bovenbouw

 
 Leerjaar 3:* 

 - het onderzoeken van en reflecteren op verschillende beroepen

 - het voeren van POP-gesprekken

 - het lopen van een stage  van 8 tot 10 dagen
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 Leerjaar 4::

 - het zoeken naar een passende opleiding

 - het starten van een aanmeldingsprocedure voor een vervolgopleiding

* Voor de leerlingen van de Theoretische Leerweg geldt dat LOB wel op de lessentabel staat (1 lesuur).

 

4.7  Speciale leerlingbegeleiding

Bij de leerlingbegeleiders kunnen de leerlingen terecht met specifieke problemen, 

zoals faalangst. Ook worden er verschillende trainingen op maat aangeboden voor 

leerlingen die dit nodig hebben. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld aangemeld worden 

voor een sociale vaardigheidstraining. Mocht blijken dat leerlingen moeite hebben 

zich in de klas te handhaven, krijgen ze een intern individueel begeleidingstraject 

aangeboden. Wanneer alle interne begeleidingsmogelijkheden onvoldoende blijken, 

kunnen leerlingen worden doorverwezen naar buitenschoolse instanties waarmee de 

school samenwerkt.

4.8  Huiswerk/proefwerkregeling/inhaalregeling

Voor de meeste vakken wordt regelmatig huiswerk gegeven. Voor een schooldag mag 

naast het gewone huiswerk, voor niet meer dan twee vakken een proefwerk worden 

opgegeven.

Een proefwerk gaat over de stof van meerdere lessen. Een schriftelijke overhoring 

beslaat de stof van het vorige lesuur. Het huiswerk kan dus altijd, ook zonder aan- 

kondiging vooraf, schriftelijk worden overhoord. Voor de eerste dag na vakanties en 

feestdagen wordt er geen huiswerk opgegeven.

Voor leerlingen die met reden een toets missen, is er een inhaalregeling.  

Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag is er om 15.00 uur een inhaaluur, waarin  

de leerling alsnog de toets kan maken. Dit kan alleen, als de ouders de leerling 

 telefonisch vooraf hebben afgemeld en deze afmelding door de leerjaarcoördinator 

als terecht is beoordeeld.
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4.9  Leerlingvolgsysteem

De gegevens van de leerlingen, die vermeld staan op het inschrijfformulier en de 

gegevens die van belang worden geacht voor het functioneren van de leerling,  

worden bewaard (rapportcijfers, testgegevens, verzuimgegevens e.d.) in het digitale 

en papieren leerlingvolgsysteem. Alle gegevens vormen samen het leerling-dossier. 

De relevante gegevens worden gebruikt bij leerlingbesprekingen en rapport- 

vergaderingen. Ouders en leerlingen hebben een account waarin de studievoortgang 

(en verzuim) kan worden gevolgd. wachtwoord reset kan via een eigen mailaccount 

plaatsvinden.

4.10  Persoonlijke ontwikkeling van leerlingen

Ook hierbij speelt de mentor een centrale rol. Hij/zij voert gesprekken met alle leer- 

lingen en is daardoor op de hoogte van hun persoonlijke omstandigheden. De leer- 

lingen worden regelmatig besproken op de leerlingbesprekingen met mentoren,  

leerjaarcoördinator, vakdocenten en de leerlingbegeleider.

De zorgcoördinator werkt samen met de OKA (ouder-kind-adviseur), de schoolarts 

en de leerplichtambtenaar zij vormen samen het ZAT (zorgadvies-team) binnen de 

school. De zorgcoördinator is een extra steunpunt voor de leerlingen. De leerlingen 

kunnen bij deze hem/haar terecht wanneer er zich bijzondere problemen voordoen 

(problemen met medeleerlingen, thuissituatie, ziekte enz.). Na een of meer gesprek- 

ken wordt indien nodig contact opgenomen met ouders en besproken of meer  

begeleiding nodig is.

De school beschikt ook over een vertrouwenspersoon. De leerlingen kunnen  

praten over zaken als machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie of discriminatie).  

Als er sprake is van pesten, dan kunnen de leerlingen bij de betreffende leerjaar  

coördinator terecht.

De OKA, ouder-kind-adviseur is 2 dagen per week aanwezig op school;  

hij/zij is een schakel tussen het onderwijs en het zorgaanbod buiten de school.

De leerlingen van het tweede en het vierde leerjaar krijgen in de loop van het school- 

jaar door de GG&GD een vragenlijst voorgelegd over gezondheid en algemeen wel- 

bevinden. Als uit de antwoorden blijkt dat daar aanleiding toe is, nodigt de school- 

verpleegkundige of de schoolarts leerlingen uit voor een gesprek.
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4.11  Stichting onderwijs aan zieke kinderen

Leerlingen die om medische redenen gedurende tenminste drie weken niet naar 

school kunnen of na ontslag uit het ziekenhuis nog tenminste twee weken thuis 

moeten blijven, kunnen onderwijs thuis ontvangen. Ook in ziekenhuizen wordt door 

leerkrachten van de ziekenhuisschool dagelijks les gegeven. Aanmelding hiervoor kan 

gebeuren door ouders, school, schoolarts etc. Informatie hierover kunt u verkrijgen 

bij de zorgcoördinator. 

4.12 Ouder- en Kind-Adviseur

Met ingang van 1 januari 2015 hebben alle Amsterdam VO-scholen een ouder- en  

kind- adviseur (OKA). De OKA ondersteunt leerlingen en ouders die om wat voor 

reden dan ook moeite hebben met het functioneren op of buiten de school.  

Hij adviseer, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde exper-

tise de school in of verwijst zo nodig door naar een deskundige. De OKA werkt in 

opdracht van de gemeente en is minimaal 12 uur per week op de school aanwezig.

De belangrijkste taken van de OKA zijn:
 hulp en advies bieden aan leerlingen en hun ouders bij opvoed- en  

opgroei- vragen
 orgen voor deskundigheidsbevordering en trainingen binnen de school
 docenten ondersteunen in het omgaan met leerlingen
 zo nodig specialistische hulp inschakelen, in overleg met ouders

De OKA werkt vanuit het ouder- en kind-team in de wijk. in dat team zitten ook  

jeugdartsen, verpleegkundigen en psychologen. Binnen de school werkt de OKA 

nauw samen met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator zorgt voor de onderwijs- 

ondersteuning, de OKA biedt hulp aan kind en gezin. Daarnaast is de OKA lid  

van het zorg-adviesteam (ZAT) van de school.

4.13  Begeleider Passend Onderwijs:

De begeleider Passend Onderwijs is aanwezig om leerlingen die extra aandacht nodig 

hebben bij het volgen van het onderwijs op College De Meer extra te begeleiden

en ondersteunen. Daarnaast verzorgt de Begeleider Passend Onderwijs de sociale 

vaardigheidstraining.
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4.14  Een passende plek op College De Meer 

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs zijn scholen verplicht om het onder-

steuningsaanbod van de school goed in kaart te brengen en de criteria waarop een 

leerling wel of niet kan worden geplaatst kenbaar te maken. 

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is gepubliceerd op de website van de school 

(www.demeer.org). Naast een complete beschrijving van de zorg, zijn daarin o.a. ook 

opgenomen:
 De (landelijk verplichte) meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 Protocol dyslexie
 Veiligheidsplan
 Pest-protocol

 

Bij een geschil tussen school en ouder over toelating, verwijdering of het ontwikke- 

lingsperspectief verdient het de voorkeur om onderstaande volgorde aan te houden:
 Probeer met de school en de ouder(s) tot een oplossing te komen.
  De school en/of de ouder(s) kunnen een onafhankelijk onderwijsconsulent 

inschakelen.
  Er kan door school of ouder(s) advies worden gevraagd aan het samen-  

werkingsverband.
  De ouder kan een klacht indienen bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur is 

aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.
  Er kan een beroep gedaan worden op de landelijke geschillencommissie  

passend onderwijs. 
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5  Wie is/zijn wie op school

 Inleiding

Het is voor ouders verzorgers en leerlingen van belang om te weten met wie er  

allemaal werken op College De Meer en wat de contactmogelijkheden zijn.

Vandaar dat onderstaand overzicht in de schoolgids is opgenomen:

5.1  De leerlingen

College De Meer heeft momenteel 497 leerlingen. Wij verwachten van de leerlingen 

dat zij zich inzetten voor het behalen van hun diploma. Daarom wordt er van leer- 

lingen verwacht dat ze de lessen niet onnodig verzuimen, hun huiswerk maken en 

zich houden aan de schoolregels.

5.2  De ouders/verzorgers

Het personeel van College De Meer hecht veel waarde aan goede contacten met de 

ouders/verzorgers van de leerlingen. Het wordt op prijs gesteld indien ouders contact 

opnemen met de school wanneer er iets aan de hand is met de leerling of met het 

onderwijs. Er kan dan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek 

met de mentor of leerjaarcoördinator. Van de ouders wordt verwacht dat zij betrokken 

zijn bij hun kind en bij de activiteiten van de school. Zo worden ouders uitgenodigd om
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het rapport van hun kind persoonlijk te komen ophalen en te bespreken. Daarnaast 

worden er voor de ouders ouderavonden georganiseerd, die per leerjaar van onder-

werp verschillen.

5.3 Het docententeam

Op College De Meer zijn ongeveer 45 docenten werkzaam. De meeste docenten geven 

les in meerdere leerjaren (zowel in de onderbouw als bovenbouw). De leerjaarcoör- 

dinator van het betreffende leerjaar stuurt de dagelijkse organisatie en uitvoering van 

het onderwijs aan. Per schoolgebouw is een directielid eindverantwoordelijk.

Naast de lesgevende taak hebben de meeste docenten een mentortaak, bovendien 

zijn zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de school. Elke docent overlegt met 

het team en de vaksectie over de inhoud en opzet van het lesprogramma in de diverse 

leerjaren. Achter in deze gids vindt u een overzicht van alle docenten.

5.4 Het onderwijs ondersteunend personeel

Een team van collega’s zorgt ervoor dat de schooldagen goed kunnen verlopen.

Zij hebben de zorg voor de schooladministratie, de verzuimregistratie, de ontvangst 

van gasten, het toezicht en het klein onderhoud van het gebouw. Ook zijn er drie 

onderwijsassistenten (vooral in de bovenbouw) die het onderwijs helpen uitvoeren.

5.5 Mentoren

Iedere klas heeft een eigen mentor. Dit is een docent die een nauw contact met zijn 

of haar leerlingen onderhoudt. De mentor let op de studieresultaten, maar ook op de 

persoonlijke ontwikkeling, het sociale functioneren en het welbevinden van zijn of 

haar leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor de

ouders. Voor ouders is het altijd mogelijk om tijdens schooltijd een afspraak te maken 

met de mentor. In deze gids vindt u een overzicht van de mentoren.

Hoofdstuk 5 - Wie is/zijn wie op school
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5.6 Het management

Het management bestaat uit vier leerjaarcoördinatoren, twee in de onderbouw en 

twee in de bovenbouw. Het management van elk gebouw wordt aangestuurd door een 

adjunct-directeur. Het management/de directie wordt aangestuurd door de locatie-

directeur. 

5.7  Medezeggenschap (oudergeleding)

Op College De Meer is met ingang van schooljaar 2013-2014 een medezeggenschaps- 

raad (MR) actief. Hierin hebben vier personeelsleden zitting (personeelsgeleding, één 

ouder (oudergeleding) en twee leerlingen (leerlingengeleding). De MR heeft

een meer formeel, wettelijk geregeld, kader waarbinnen zij moet opereren. Dit wil 

onder andere zeggen dat de MR op veel zaken een advies- of instemmingrecht heeft 

als zogenaamde bijzondere bevoegdheid. Daarom is de MR nauw betrokken bij

o.a. het vaststellen van de onderwijstijd, de buitenschoolse leerlingenactiviteiten en 

de daarbij behorende kosten. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/

verzorgers meer informatie van de MR. Belangstellenden die namens de ouders zit-

ting willen nemen in de MR kunnen hiervoor contact opnemen met de schoolleiding.

5.8  De leerlingenraad (leerlinggeleding)

Sinds een aantal jaar hebben we een leerlingenraad. De leerlingen worden  betrokken 

bij onderwerpen die voor hen van belang zijn, zoals het schoolklimaat, de veiligheid, 

de kantine of extra activiteiten zoals een schoolfeest of open dagen.

5.9  Examencommissie

De examencommissie bestaat uit een directielid, de examencoördinator en een 

docent. De examencommissie is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft  

met de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. 

5.10 Zorgbreedtecommissie

Het ZAT vormt een onderdeel van de leerlingenzorg. In het ZAT komen hulpvragen 

over leerlingen binnen, die door de interne zorgstructuur binnen de school niet (meer) 

beantwoord kunnen worden of waar de school een gerichte ondersteuning bij vraagt. 



33

De school kan dan een beroep doen op de expertise, die verzameld aanwezig is in  

het ZAT. Het ZAT kan vervolgens de interne zorgstructuur en de aanwezige expertise 

binnen de school verder versterken door o.a. een terugkoppeling van de uitkomsten 

van het ZAT-overleg met de school te communiceren.

 

De leden van het ZorgAdviesTeam zijn: de adjunct-directeur (leerling zaken),  

de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de ouder-kind-adviseur (OKA), de leerling- 

begeleider en de zorgcoördinator. Indien wenselijk kan de buurtregisseur uitgenodigd 

worden.

De leerplichtambtenaar gaat vooral over het ongeoorloofde verzuim. Ouders/ 

verzorgers en leerlingen worden opgeroepen voor een gesprek wanneer er sprake is 

van ongeoorloofd verzuim.

De ouder-kind-adviseurs en de leerlingbegeleiders voeren gesprekken met leerlingen 

over leergedrag, verzuim, pesten enz. Dankzij deze extra aandacht voelen de desbe-

treffende leerlingen zich een stuk prettiger op school. 

Hoofdstuk 5 - Wie is/zijn wie op school
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6  Veiligheid op College De Meer

6.1  Veiligheid goed op de kaart

De afgelopen schooljaren is veiligheid een belangrijk onderdeel van het schoolbeleid 

geworden. Op een kleine school, waar 497  leerlingen verdeeld over twee school-

gebouwen onderwijs volgen, is veiligheid goed te waarborgen. Iedereen kent elkaar 

en de school stelt steeds duidelijker voorwaarden aan de manier waarop men met 

elkaar om gaat. Dit geldt niet alleen voor de relatie tussen leerlingen onderling op 

school, maar ook voor de relatie met personeelsleden, omwonenden en samen-  

werkende partijen (GVB, ondernemers in de buurt, etc.).

6.2  Veiligheidscoördinator

De school heeft sinds 2010 een veiligheidscoördinator aangesteld en beschikt over 

een veiligheidsplan, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en is te vinden op de website. 

De veiligheidscoördinator onderhoudt de relatie met de buurt en zorgt er samen met 

de schoolleiding en de conciërges voor dat het beleid goed wordt uitgevoerd. Uit de 

enquête die is afgenomen onder zowel leerlingen, ouders als personeel blijkt dat men 

de veiligheid op school gemiddeld als “goed” beoordeelt. Ook buurtbewoners waar-

deren het dat de school niet alleen binnen de gebouwen, maar ook in omgeving van 

de school aandacht heeft voor het welzijn van elkaar. 
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6.3  Contactpersonen politie

De buurtregisseur van de school is Dhr. F. van Westerop.

6.4  Samenwerking met de omgeving

Om de veiligheid en de rust in de woonwijk en op school te waarborgen, houden we 

de leerlingen in beide gebouwen gedurende de lesdag binnen. De leerlingen kunnen 

tijdens de pauze gebruik maken van de catering in de kantines en kunnen daarnaast 

hun pauze doorbrengen op de schoolpleinen, waar diverse voorzieningen zijn aan- 

gebracht.

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen een voorlichtingsprogramma van de politie over  

veiligheid in de school en op straat. 

6.5  Brandveiligheid en ontruimingen

Twee keer per jaar vinden er in ieder gebouw onder toezicht van de veiligheids-  

coördinator twee ontruimingsoefeningen plaats. Een oefening is aangekondigd, een 

oefening is onaangekondigd. Doel hiervan is leerlingen personeel te laten oefenen 

hoe het gebouw in geval van calamiteiten snel en efficiënt het kan worden ontruimd.

6.6 Kledingafspraken

Als school kunnen we regels stellen aan kleding, zolang deze regels maar niet  

discriminerend zijn of de vrijheid van meningsuiting aantasten. Afspraken over  

kleding zijn deels voor je eigen veiligheid (tijdens praktijkvakken) en deels voor jezelf. 

De afspraken zijn er bij ons op school ook voor de ander, want  iedereen, leerling en 

medewerker, moet zich op onze multiculturele school prettig en thuis kunnen voelen. 

De kleding die je draagt mag niet aanstootgevend zijn. Indien wij vinden dat de  

kleding niet aangepast is aan de leefregels van onze school kun je de opdracht  

krijgen iets anders aan te trekken. In de gebouwen van onze school draagt niemand 

een hoofddeksel (behalve om religieuze redenen) of een zonnebril.

In gevallen waarin er discussie bestaat over kleding, neemt een lid van het manage-

ment een bindend besluit en neemt hierover contact op met de ouders.
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6.7  Beleid m.b.t. telefoons

Telefoons en geluidsapparatuur mogen alleen gebruikt worden in pauzes en les-

vrije momenten in de kantine en op het schoolplein (uitgezonderd bellen) van beide 

gebouwen. Op alle overige (les)momenten dient de telefoon in de kluis te worden 

bewaard.

Het is niet toegestaan in de kantine of op het schoolplein foto’s van medeleerlingen 

of medewerkers te nemen. Als een leerling zich niet aan deze afspraak houdt, wordt 

de telefoon in beslag genomen door een medewerker van College De Meer en krijgt 

de leerling een brief mee, waarin dat gemeld wordt en de ouders verzocht worden een 

afspraak te maken om de telefoon/geluidsapparatuur bij de leerjaarcoördinator op te 

halen.

6.8 Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die leerlingen onderling 

aan elkaars eigendommen toebrengen en kan daarin niet bemiddelen. De school zal 

ouders altijd wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen. In geval van vernielingen 

van eigendommen van de school zal een management lid contact opnemen met de 

ouders en afspraken maken over de afhandeling/vergoeding. 

6.9  Pestbeleid

Het pestbeleid wordt jaarlijks met de leerlingenraad geëvalueerd en opnieuw vast- 

gesteld. Het aangepaste beleid is te vinden op de website van de school.

De school richt zich in eerste instantie op het voorkomen van pesten. Dit gebeurt  

via klassengesprekken en opdrachten in mentor en LOB-lessen.

Als er ondanks alle inspanningen van de school toch sprake is van pestgedrag, dan is 

het beleid erop gericht om de problemen bespreekbaar te maken en in overleg met de 

ouders op te lossen. Belangrijkste doel is om de betrokken leerlingen en medeleer-

lingen dan te helpen om in de toekomst anders met elkaar om te gaan.
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6.10  Internetprotocol

Op College de Meer is er in beide schoolgebouwen voor leerlingen, medewerkers en 

bezoekers toegang tot draadloos internet. Daarnaast zijn er diverse vaste ICT-  

lokalen. ICT krijgt een steeds prominentere plek in de school (roosters, cijfers,  

onderwijskundig en recreatief gebruik). De school probeert via ICT-lessen meer  

aandacht te besteden aan digitale vaardigheden en leerlingen vaardig te maken in 

het verantwoord gebruik van alle hedendaagse mogelijkheden.

Voor het gebruik van internet gelden belangrijke afspraken, voor zowel leerlingen als 

medewerkers van de school. Medewerkers wordt gevraagd om zich strikt te houden 

aan het protocol social media, dat door de school is opgesteld. Zo is het bijvoorbeeld 

niet toegestaan om via social media (en ook privé-telefoon of privé-mail) contact te 

onderhouden met leerlingen.

Om de sociale veiligheid binnen en buiten de school zo goed mogelijk te garanderen, 

wordt er in de onderbouw aandacht besteed aan digitale omgangsvormen en digitaal 

bewustzijn. Naast deze “opvoedkundige kant”, zijn er ook duidelijke spelregels

m.b.t. verkeerd gebruik van internet tussen leerlingen enerzijds, anderzijds tussen 

leerlingen en medewerkers. In geval van onjuist gebruik van social media zal de 

schoolleiding altijd in gesprek gaan met ouders en leerlingen.

Onder onjuist gebruik van sociale media wordt verstaan:
  het publiceren of verspreiden van namen van medewerkers of leerlingen,  

hun functienamen, waarbij de betrokkene in een kwaad daglicht wordt 

gesteld, wordt bedreigd of uitgescholden.
  het publiceren of verspreiden van foto’s of filmpjes van medewerkers of  

leerlingen tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de 

schoolleiding of docent of door de gefilmde/gefotografeerde persoon zelf
  het publiceren of verspreiden van onjuiste en lasterlijke teksten of foto’s van 

de school of de schoolnaam.

Indien blijkt dat er sprake is van ernstig misbruik van social media of andere gebruik-

stoepassingen op internet, zal de schoolleiding ouders/leerlingen adviseren om  

daarvan aangifte te doen bij de politie.

In geval van misbruik door leerlingen ten opzichte van medewerkers zal de school- 

leiding aangifte doen en desgewenst de verwijderingsprocedure in werking zetten. 
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6.11  Klachtenregeling, vertrouwenspersonen en commissie  
van beroep

6.11.1 De klachtenregeling

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen proble-

men mee hebben. Zij kunnen dan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over 

bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten

of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met degene tegen wie de klacht 

gericht is. Als dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met 

de schoolleiding (directeur). Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van 

zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 

directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet moge-

lijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling

niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de  

klachtenregeling van de Stichting ZAAM. De Klachtenregeling van ZAAM staat  

vermeld op  http://www.zaam.nl/regelingen.html. Een exemplaar van deze klachten- 

regeling ligt ter inzage bij de schoolleiding. De school is aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, www.gcbo.nl.  
De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen 4 weken na ontvangst  

van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop 

kenbaar maken.

6.11.2 De vertrouwenspersonen

Voor een klacht tegen ongewenst gedrag (in het bijzonder seksuele intimidatie,  

racisme of een andere vorm van discriminatie, agressie of geweld) kan contact  

worden opgenomen met de mentor of de vertrouwensdocent op school.

ZAAM kent ook enkele speciaal opgeleide en gecertificeerde vertrouwenspersonen. 

Bij ernstige klachten (in het bijzonder seksuele intimidatie, racisme of een andere 

vorm van discriminatie, agressie of geweld) of als je niet op school met iemand durft 

te praten, bieden zij een luisterend oor. Collega’s maar ook leerlingen of ouders  

kunnen zich rechtstreeks tot hen wenden. Zij stellen zich voor op de site van ZAAM: 

http:/www.zaam.nl/zaam-info/vertrouwenspersonen.html

Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de vertrouwenspersoon je begeleiden 

bij het indienen van een klacht. Meer informatie over de verdere procedure is  

beschreven in de klachtenregeling ZAAM.

Hoofdstuk 6 - Veiligheid op College De Meer
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6.11.3 Commissie van Beroep voor Examens

Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van 

een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn

bij een toets van het schoolexamen), kan de directeur maatregelen treffen. In het 

Eindexamenbesluit (een wettelijke regeling) staat dat de directeur van de school dan 

bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen, of deelname aan een toets kan ontzeggen.

Wanneer een leerling het niet eens is met de maatregel die door de directeur is  

genomen, kan hij/ zij in de eerste plaats bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de 

examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing  

daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan tegen de beslissing in beroep:
  dat men het beroep instelt binnen 5 werkdagen nadat de beslissing aan je 

bekend is gemaakt;
  dat men het beroep schriftelijk instelt en in je beroep de redenen van je beroep 

beschrijft;
  dat men het beroep stuurt naar de Commissie van Beroep voor Examens  

Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam.

In de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen is precies beschreven hoe beroep 

kan worden ingesteld en hoe het beroep wordt behandeld door de Commissie van 

Beroep voor Examens. De Regeling beroep tegen Examenbeslissingen is te vinden op 

de website van de school (www.demeer.org). Een exemplaar van de Regeling Beroep 

tegen Examenbeslissingen ligt ter inzage bij de schoolleiding.

6.12 Privacy

Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

Deze AVG zorgt voor de versterking van ieders privacyrechten. U en uw kind krijgen 

meer zeggenschap over persoonsgegevens. College De Meer is onderdeel van ZAAM. 

Meer informatie over hoe ZAAM en daarmee de school omgaat met privacy, kunt u 

vinden op www.zaam.nl. 

Hoofdstuk 6 - Veiligheid op College De Meer
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7  Toelating en overgangsnormen

7.1  Toelating tot het eerste leerjaar

In Amsterdam zijn centrale afspraken 

gemaakt over de toelating van leerlingen 

(procedure matching). Ouders kunnen  

via de basisschool een voorkeurslijst  

met scholen samenstellen. Op basis  

van deze lijst worden leerlingen aan  

een school gekoppeld.

Er wordt in de eerste plaats uitgegaan  

van het oordeel van de basisschool,  

daarnaast geeft de Cito-toets het  

algemene niveau aan van de leerling.

Leerlingen die extra ondersteuning  

nodig hebben (Leerweg Ondersteunend 

Onderwijs), kunnen daarop aanspraak 

maken na toestemming van de regionale 

verwijzingscommissie (RVC). 
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Bij de plaatsing houden wij rekening met de volgende Cito-scores:

Advies BaO* 
brugklastype

Leerling is  
automatisch  

toelaatbaar bij score

Overleg met BaO 
verplicht bij score

Aanvullend  
onderzoek verplicht 

bij score

Beroepsgericht 
MBO/LWOO**

< 514 < 514

Beroepsgericht 
VMBO

520 515 - 520 < 515

Theoretisch-
gericht VMBO

531 525 - 531 < 525

HAVO-kans-
klas

532 - 535 529 - 536 < 529

HAVO 536 540 - 544 < 540

VWO 544

* = BaO: Basisonderwijs 

** =  Onderzoeksgegevens uit het leerlingdossier zijn beslissend voor de aanvraag bij de regionale 

verwijzingscommissie voortgezet onderwijs 

7.2  Rapporten

7.2.1  Onderbouw

Alle leerlingen in de onderbouw ontvangen per cursusjaar 3 cijferrapporten.

Bij het laatste rapport in leerjaar 2 krijgt elke leerling bovendien een voorlopig advies 

voor de vervolgkeuze naar leerweg (determinatie-advies).

 

Alle cijferrapporten worden op school aan de ouders uitgereikt door de mentoren. 

Bij deze uitreiking krijgen de ouders de gelegenheid aan te geven welke vakdocenten 

zij willen spreken. Voor het gesprek met de vakdocent(en) van hun keuze, worden zij 

vervolgens uitgenodigd.

7.2.2  Bovenbouw

Het derde en vierde leerjaar is verdeeld in 5 SE-perioden (School Examen).

Dat betekent dat er 3 perioden zijn in het derde leerjaar en 2 in het vierde leerjaar.  

In leerjaar 3 tellen SE-1 en SE-2 een keer mee, in leerjaar 4 tellen SE-3 en SE-4 twee 

keer mee voor het Schoolexamencijfer. De SE-0 periode telt mee als een grote toets  

in SE-1. 
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De leerlingen ontvangen per periode een SE-lijst als rapport. De SE-lijsten worden 

persoonlijk aan ouders uitgereikt en met hen besproken.

Aan het einde van leerjaar 3 wordt het vanuit de onderbouw gegeven advies getoetst 

op basis van de behaalde leerresultaten op twee niveaus. Als blijkt dat de leerresul- 

taten teveel afwijken van het in leerjaar 2 afgegeven advies, kan de school besluiten 

tot opstromen/afstromen van de leerling. De school behoudt zich daarmee altijd het 

recht voor om het advies te wijzigingen. 

7.3  Procedure bevordering/doublure en determinatie/herijking

 Algemene regels

1.  Uitgangspunt is dat alle leerlingen zich kunnen handhaven in de Basisberoeps- 

gerichte Leerweg (dus in 4 jaar hun diploma kunnen behalen).

2. Alle leerlingen zijn bespreekbaar en worden besproken.

3.  Alle vakken in leerjaar 1 en 2 tellen mee. Hierin wordt onderscheid gemaakt 

tussen:

 -  De kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en Maatschappij,  

Biologie;

 - De praktijkvakken/overige vakken.

4.  Alle vakken in leerjaar 3 tellen mee. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:

 -  Voor de niet-examenvakken (KV1 en LO) dienen de handelingsopdrachten te 

zijn afgerond. KV1/CKV en Levo dienen met een voldoende te zijn afgerond. 

Bovendien moeten alle handelingsopdrachten voor LOB voldoende zijn  

afge- sloten.

 -  De examenvakken: Nederlands, Engels, Biologie, Economie, Wiskunde en 

Dienstverlening en Producten.

5.  Alle BBL- en KBL-leerlingen zijn geplaatst in de studie BBL/KBL, voor de kern- 

vakken uit deze studie met een doorlopende leerlijn naar het examen geldt dat 

de cijfers op 2 niveaus worden gegeven (BBL en KBL).

6.  Er worden in leerjaar 1 en 2 drie cijferrapporten uitgereikt, in leerjaar 3 worden 

drie PTA-rapporten uitgereikt (SE-0, SE-1 en SE-2).

7.  In de leerjaren 1 en 2 wordt het jaareindcijfer vastgesteld aan de hand van het 

gemiddelde van de drie rapportcijfers, afgerond op 1 decimaal. In leerjaar 3 

wordt het eindcijfer bepaald door het gemiddelde van SE-1 (hierin telt SE-0 

mee als een grote toets) en SE-2 en wordt afgerond op 1 decimaal.

8.  Op de rapporten in leerjaar 1, 2, 3 en 4 mogen geen cijfers lager dan een 4,0 

staan.
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9. Een rapportcijfer in elk leerjaar dient gebaseerd te zijn op minimaal 3 cijfers.

10. Er zijn drie categorieën bij aanvang van de overgangsvergadering:

 - Een leerling doubleert in het betreffende leerjaar;

 - Een leerling is automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar;

 -  Een leerling is bespreekgeval. De vergadering beslist dan op basis van het 

gemiddelde in de kernvakken/examenvakken, de inzet en studievaardig- 

heden, de ontwikkeling gedurende het schooljaar en het perspectief op  

langere termijn of de betreffende leerling doubleert of overgaat naar het  

volgende leerjaar.

11.  In de rapportvergadering wordt een beslissing genomen over de bevordering. 

De schoolleiding draagt de eindverantwoordelijkheid. In geval van een vorm- of 

procedurefout kan zij ingrijpen en heeft zij het recht af te wijken van het besluit 

van de vergadering. De betrokkenen worden altijd geïnformeerd.

12.  Revisievergadering: kan alleen worden belegd op verzoek van ouders m.b.t. 

overgang. Dit verzoek wordt alleen gehonoreerd als de inhoud van het verzoek 

aanleiding geeft de genomen beslissing te heroverwegen. 

Het verzoek tot revisie wordt beoordeeld door de mentor, leerjaarcoördinator 

en een adjunct-directeur.

13.  Alle leerresultaten worden op 1 decimaal afgerond. Dit geldt voor zowel indivi- 

duele vakken als voor totaalgemiddeldes.

 Overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2

1.  In het eerste leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, tenzij er sprake is van 

gewichtige omstandigheden en/of als daardoor de ontwikkelmogelijkheden van 

de leerlingen worden vergroot.

2.  De beslissing tot bevordering of doublure van een leerling uit leerjaar 1 wordt 

gebaseerd op het gemiddelde van de kernvakken op BBL-niveau en het aantal 

onvoldoendes voor de overige/ praktijkvakken.

3.  Voor de niet kernvakken geldt dat een leerling maximaal 1 onvoldoende mag 

hebben voor 1 van deze vakken. Als een leerling meer dan 1 onvoldoende heeft, 

is hij/zij automatisch bespreekgeval.

4.  Een leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede leerjaar als het 

gemiddelde van de kernvakken op het eindrapport (op BBL-niveau) op een 6,0 

en hoger uitkomt en voldaan is aan de bij 1) gestelde norm.

5.  In alle overige gevallen is de leerling bespreekgeval en beslist de vergadering  

of de leerling doubleert of overgaat naar het volgende leerjaar.
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 Determinatie leerjaar 2 

1.  In de laatste maand van het schooljaar krijgen leerlingen een voorlopig advies 

voor leerjaar 3 toegewezen.

2.  Uitgangspunt voor de determinatie is de behaalde resultaten voor de kern- 

vakken op KBL-niveau.

3.  De docent van elk kernvak geeft voorafgaand aan de determinatievergadering 

een advies per leerling op basis van de behaalde resultaten en het ontwikke-

lingsperspectief.

4.  Leerlingen die gemiddeld een 6,0 of meer hebben behaald voor de kernvakken 

(het betreft de examenvakken) krijgen een voorlopig KBL- advies toegewezen 

voor het derde leerjaar.

5.  Leerlingen die gemiddeld minder dan een 5,5 hebben behaald voor de kern- 

vakken, krijgen een voorlopig BBL-advies toegewezen voor het derde leerjaar.

6.  Leerlingen die gemiddeld tussen de 5,5 en 6,0 hebben behaald voor de kern-

vakken zijn automatisch bespreekgeval tijdens de determinatievergadering. 

Deze groep leerlingen worden tijdens de determinatievergadering besproken.

7.  De vergadering geeft een voorlopig advies aan de bovenstaande groep op 

basis van cognitie, werkhouding en ontwikkelingsperspectief.   

8.  Alle leerlingen krijgen gedurende de laatste schoolweek hun voorlopig advies 

voor leerjaar 3 en/of overgang/doublure te horen. 

 Overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3

1.  Uitgangspunt van de overgangsvergadering is dat een leerling minimaal vol-

doet aan de BBL norm om bevorderd te kunnen worden naar het derde leerjaar.

2.  Onder BBL-norm wordt verstaan dat een leerling cijfermatig minimaal een  

perspectief heeft om een BBL-diploma te kunnen behalen.

3.  Voor de niet kernvakken geldt dat een leerling maximaal 1 onvoldoende mag 

hebben voor 1 van deze vakken. Als een leerling meer dan 1 onvoldoende heeft, 

is hij/zij automatisch bespreekgeval.1

4.  Een leerling met een BBL-advies (zie determinatie) wordt automatisch  

bevorderd naar het derde leerjaar als het gemiddelde van de kernvakken op 

het eindrapport (op BBL- niveau) op een 6,0 of hoger uitkomt en voldaan is aan 

de bij 1) gestelde norm.

5.  Een leerling met een KBL-advies (zie determinatie) wordt automatisch  

bevorderd naar het derde leerjaar als het gemiddelde van de kernvakken op 

het eindrapport (op KBL- niveau) op een 6,0 of hoger uitkomt en voldaan is aan 

de bij 1) gestelde norm.  

6.  Een leerling die bij de overgangsvergadering niet voldoet aan het voorlopige 



45Hoofdstuk 7 - Toelating en overgangsnormen

KBL  advies, maar wel cijfermatig overgaat op BBL niveau naar het derde leer-

jaar, bij deze leerling wordt het voorlopige determinatieadvies bijgesteld naar 

BBL. 

7.  In alle overige gevallen is de leerling bespreekgeval en beslist de vergadering 

of de leerling doubleert of overgaat naar het volgende leerjaar. Belangrijk-

ste uitgangspunt daarbij is nr. 1 van deze procedure. Er wordt een afweging 

gemaakt op basis van het perspectief van overgang versus doublure. 

 

 Determinatie en selectie keuzevakken eind leerjaar 3 

1.  Vanaf het derde leerjaar valt de leerling onder de examenregeling. 

Het aantal toetsen en hun weging is vastgelegd in het Programma van  

Toetsing en Afsluiting (PTA). In plaats van rapporten worden cijferoverzichten 

(SE-lijsten) uitgereikt.

2.  Aan het begin van SE-2 kiest elke leerling uit leerjaar 3 twee van de drie keuze-

vakken voor leerjaar 4 (Wiskunde, Biologie en Economie).

3.  De docent van elk vak waarin gedurende leerjaar vier CS(P)E zal worden 

gedaan geeft voorafgaand aan de determinatievergadering een advies per 

leerling op basis van de behaalde resultaten.

4.  In de laatste maand van het schooljaar krijgen leerlingen tijdens de determi- 

natievergadering een definitief en bindend advies voor leerjaar 4 toegewezen.

5.  Uitgangspunt voor de determinatie is de behaalde resultaten voor de kern- 

vakken/examenvakken op KBL-niveau.

6.  Leerlingen die gemiddeld een 6,0 of meer hebben behaald voor de vakken 

waarin gedurende het vierde leerjaar CSE zal worden gedaan krijgen een  

definitief KBL-advies toegewezen voor het vierde leerjaar.

7.  Leerlingen die gemiddeld minder dan een 5,5 hebben behaald voor de kern- 

vakken, krijgen een definitief BBL-advies toegewezen voor het vierde leerjaar.

8.  Leerlingen die gemiddeld tussen de 5,5 en 6,0 hebben behaald zijn  automa-

tisch bespreekgeval. Voor deze leerlingen wordt het definitieve advies bepaald 

op basis van: 

 - De vooraf afgegeven adviezen per docent (zoveel mogelijk consensus);

 - De behaalde resultaten voor het vak Maatschappijleer 1;

 - Het aantal onvoldoendes onder de examenvakken;

 -  Voor elk bespreekgeval wordt een bindend advies afgegeven in de keuze- 

vakken;

9.  Alle leerlingen krijgen gedurende de laatste schoolweek hun voorlopig advies 

voor leerjaar 3 en/of overgang/doublure te horen.
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 Overgang leerjaar 3 naar leerjaar 4

1.  Voor de niet-examenvakken (KV1 en LO) dienen de handelingsopdrachten te 

zijn afgerond. CKV1 dient met een voldoende te zijn afgerond. Bovendien  

moeten alle handelingsopdrachten voor LOB voldoende zijn afgesloten.

2.  Een leerling met een BBL-advies (zie  determinatie) wordt automatisch  

bevorderd naar het vierde leerjaar als het gemiddelde van de kernvakken/ 

examenvakken op het eindrapport (op BBL-niveau) op een 6,0 of hoger  

uitkomt en voldaan is aan de bij 1) gestelde norm.

3.  Een leerling met een KBL-advies (zie determinatie) wordt automatisch bevor-

derd naar het vierde leerjaar als het gemiddelde van de kernvakken op het 

eindrapport (op KBL-niveau, inclusief het keuzevak wat de leerling laat vallen) 

op een 6,0 of hoger uitkomt en voldaan is aan de bij 1) gestelde norm.

4.  Een leerling die bij de overgangsvergadering niet voldoet aan het voorlopige 

KBL advies, maar wel cijfermatig overgaat op BBL niveau naar het vierde leer-

jaar, daarbij wordt het determinatieadvies bijgesteld naar een definitief BBL 

advies. 

5.  De ouders van de leerlingen waarover is besloten dat ze voor afstroom in 

aanmerking komen worden op school uitgenodigd op gesprek. In dit gesprek 

wordt toegelicht op basis van welke argumenten de betreffende beslissing tot 

stand is gekomen.

6.  In alle overige gevallen is de leerling bespreekgeval en beslist de vergadering 

of de leerling doubleert of overgaat naar het volgende leerjaar. 

7.3.2 Theoretische leerweg

 Algemene regels

1. Alle leerlingen zijn bespreekbaar en worden besproken:

 -  Alle vakken in leerjaar 1 en 2 tellen mee. Hierin wordt onderscheid gemaakt 

tussen: 

•  De kernvakken/examenvakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens en 

Maatschappij, Economie (leerjaar 2 en 3) en Frans.

2.  De praktijkvakken/overige vakken:

 -  Alle vakken in leerjaar 3 tellen mee. Hierin wordt onderscheid gemaakt  

tussen: 

•  Voor de niet-examenvakken (KV1/CKV, Levo  en  LO) dienen de handelings- 

opdrachten te zijn afgerond. CKV/KV1 en Levo dienen met een voldoende 

te zijn afgerond. Bovendien moeten alle handelingsopdrachten voor LOB 

voldoende zijn afgesloten.



47Hoofdstuk 7 - Toelating en overgangsnormen

 3.    De examenvakken: Nederlands, Engels, Economie met minimaal drie van de 

keuze keuzevakken: Frans, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis.

 4.    Alle TL-leerlingen zijn geplaatst in de studie TL, de kern/examenvakken uit 

deze studie met een doorlopende leerlijn naar het CE worden op TL-niveau 

gegeven.

 5.    Voor de kernvakken in leerjaar 1 en 2 en vakken die uiteindelijk op het CSE zul-

len worden getoetst, geldt dat een afgeronde 4 als 2 minpunten telt, een afge-

ronde 5 telt als 1 minpunt en een afgeronde 7 of hoger telt als 1 pluspunt.

 6.   Er worden in leerjaar 1 en 2 drie cijferrapporten uitgereikt, in leerjaar 3 worden 

drie PTA-rapporten uitgereikt (SE-0, SE-1 en SE2).

 7.  In de leerjaren 1 en 2 wordt het jaareindcijfer vastgesteld aan de hand van het 

gemiddelde van de drie rapportcijfers, afgerond op 1 decimaal. In leerjaar 3 

wordt het eindcijfer bepaald door het gemiddelde van SE-1 (hierin telt SE-0 

mee als een grote toets) en SE-2 en wordt afgerond op 1 decimaal.

 8.  Op de rapporten in leerjaar 1, 2, 3 en 4 mogen geen cijfers lager dan een 4,0 

staan.

 9. Een rapportcijfer in elk leerjaar dient gebaseerd te zijn op minimaal 3 cijfers.

 10.  Er zijn drie categorieën bij aanvang van de overgangsvergadering:

  • Een leerling doubleert in het betreffende leerjaar;

  • Een leerling is automatisch bevorderd naar het volgende leerjaar;

  •  Een leerling is bespreekgeval. De vergadering beslist dan op basis van het 

gemiddelde in de kernvakken, de inzet en studievaardigheden, de ontwik-

keling gedurende het schooljaar en het perspectief op langere termijn of de 

betreffende leerling doubleert of overgaat naar het volgende leerjaar;

 11.  In de rapportvergadering wordt een beslissing genomen over de bevordering. 

De schoolleiding draagt de eindverantwoordelijkheid. In geval van een vorm- 

of procedurefout kan zij ingrijpen en heeft zij het recht af te wijken van het 

besluit van de vergadering. De betrokkenen worden altijd geïnformeerd.

 12.  Revisievergadering: kan alleen worden belegd op verzoek van ouders (m.b.t 

overgang). Dit verzoek wordt alleen gehonoreerd als de inhoud van het ver- 

zoek aanleiding geeft de genomen beslissing te heroverwegen. Het verzoek tot 

revisie wordt beoordeeld door de mentor, leerjaarcoördinator en een adjunct- 

directeur.
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 Overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2

1.  In het eerste leerjaar wordt in principe niet gedoubleerd, tenzij er sprake is van 

gewichtige omstandigheden en/of als daardoor de ontwikkelmogelijkheden van 

de leerlingen worden vergroot.

2.  De beslissing tot bevordering of doublure van een TL-leerling uit leerjaar 1 wordt 

gebaseerd op het gemiddelde van de kernvakken op TL-niveau en het aantal 

onvoldoendes voor de overige/praktijkvakken.

3.  Voor de niet kernvakken geldt dat een leerling maximaal 1 onvoldoende mag  

hebben voor 1 van deze vakken. Als een leerling meer dan 1 onvoldoende heeft,  

is hij/zij automatisch bespreekgeval.

4.  Een leerling wordt automatisch bevorderd naar het tweede leerjaar als het totaal 

van de kernvakken/examenvakken op het eindrapport (op TL-niveau) op een +1 en 

hoger uitkomt en voldaan is aan de bij 3) gestelde norm.

5.  In alle overige gevallen is de leerling bespreekgeval en beslist de vergadering of 

de leerling doubleert of overgaat naar het volgende leerjaar.

 Regels voor op- en afstroom TL in leerjaar 1 en 2

  De tussentijdse overgang moet op een vergadering, waar ¾ van de lesgevende 

docenten aanwezig zijn, worden besproken. De ontbrekende docenten wordt 

schriftelijk om een visie gevraagd.

1. Opstromen is alleen mogelijk aan het einde van leerjaar 1.

2.  Een leerling komt in aanmerking om op te stromen als het gemiddelde van  

de kernvakken op een 7,5 of hoger uitkomt en voor de overige/ praktijkvakken  

uit- sluitend voldoendes zijn behaald.

3.  Afstromen is in principe alleen mogelijk aan het einde van elke periode van  

leer- jaar 1 en aan het einde van leerjaar 2. Een leerling kan alleen afstromen als 

hij/zij bespreekgeval is tijdens een rapportvergadering.

4.  Een eventuele op- of afstroom dient met de ouders op school te worden bespro-

ken en vastgelegd.

5. Men kan maar één, op school aanwezig zijnde leerweg,  per keer stijgen of dalen.

6.  Bij op- of afstroom begint men opnieuw met cijferen. Er worden geen cijfers mee- 

genomen en ook niet omgerekend.
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 Herijking 2TL

1.  Een eventuele afstroom kan in de onderbouw plaatsvinden bij voorkeur bij de 

overgangsvergadering. In sommige gevallen kan er sprake zijn van gewichtige 

omstandigheden en/of dat daardoor de ontwikkelmogelijkheden van de leer- 

ling worden vergroot. In het laatste geval zijn de ouders en leerling al op de 

hoogte van een eventuele afstroom.

2.  Een docententeam bespreekt, tijdens de leerlingbespreking en rapport-  

vergadering, een plan van aanpak en mogelijk hulp voor de leerling om er  

voor te zorgen dat een leerling op het niveau functioneert.

3.  Leerlingen die gemiddeld op een eindtotaal van 0 of 1 uitkomen voor de vakken 

waarin gedurende het derde en vierde leerjaar CSE zal worden gedaan  

(Ne-En- Fa-Ec-MM-Wi), zijn bespreekgeval. Hierbij geldt voor een TL-leerling 

tevens dat het gemiddelde eindcijfer voor het vak Nederlands op een 5,5 uit-

komt.

4.  De vergadering kan op basis van de hierboven genoemde criteria beslissen om 

een leerling te laten afstromen van de studie 2TL naar 3 BBKB.

5.  De ouders van de leerlingen waarover is besloten dat ze voor afstroom in 

aanmerking komen worden op school uitgenodigd op gesprek. In dit gesprek 

wordt toegelicht op basis van welke argumenten de betreffende beslissing tot 

stand is gekomen.

 Overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3

1.  De beslissing tot bevordering of doublure van een TL-leerling uit leerjaar 2 

wordt gebaseerd op basis van het gemiddelde van de kernvakken op TL-niveau 

en het aantal onvoldoendes voor de overige/ praktijkvakken.

2.  Voor de niet kernvakken geldt dat een leerling maximaal 1 onvoldoende mag 

hebben voor 1 van deze vakken. Als een leerling meer dan 1 onvoldoende heeft, 

is hij/zij automatisch bespreekgeval.

3.  Een TL-leerling wordt automatisch bevorderd naar het derde leerjaar als  

het gemiddelde van de kernvakken op het eindrapport (op TL-niveau) op +2 

uitkomt en voldaan is aan de bij 2) gestelde norm. Hierbij geldt voor een  

TL- leerling tevens dat het gemiddelde voor de vakken Nederlands en Engels 

op een 5,5 uitkomt.

4.  Een TL-leerling doubleert automatisch in het tweede leerjaar als het gemid- 

delde van de kernvakken op het eindrapport (op TL-niveau) op -1 uitkomt.

5.  In alle overige gevallen is de leerling bespreekgeval en beslist de vergadering 

of de leerling doubleert of overgaat naar het volgende leerjaar.
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 De SE-0 periode voor herijking in leerjaar 3 TL

1.  Een eventuele afstroom kan uitsluitend in de bovenbouw plaatsvinden bij 

voorkeur bij de afsluiting van de SE-0 periode, dus niet aan het einde van leer- 

jaar 3 (tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden en/of als daardoor 

de ontwikkelmogelijkheden van de leerling worden vergroot).

2.  Een dergelijk besluit wordt door de examenvergadering genomen op basis van 

de door de leerling behaalde resultaten.

3.  Elke docent levert uiterlijk een week voor de herijking schriftelijk de gewenste 

bespreekgevallen per klas aan bij de mentor.

4.  Leerlingen die gemiddeld op een eindtotaal van 0 of minder uitkomen voor 

de vakken waarin gedurende het vierde leerjaar CSE zal worden gedaan, zijn 

bespreekgeval. 

5.  De vergadering kan beslissen om een leerling te laten afstromen van de studie 

3TL naar 3 BBKB.

6.  De ouders van de leerlingen waarover is besloten dat ze voor afstroom in 

aanmerking komen worden op school uitgenodigd voor een gesprek. In dit 

gesprek wordt toegelicht op basis van welke argumenten de betreffende 

beslissing tot stand is gekomen.

 Overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4

1.  Vanaf het derde leerjaar valt de leerling onder de examenregeling.  

Het aantal toetsen en hun weging is vastgelegd in het Programma van  

Toetsing en Afsluiting (PTA). In plaats van rapporten worden cijferoverzichten 

(SE-lijsten) uitgereikt.

2.  Aan het einde van SE-2 geeft elke leerling uit leerjaar 3 een voorkeur aan voor 

drie van de volgende vier keuzevakken voor leerjaar 4 (Wiskunde, Frans,  

Aardrijkskunde en Geschiedenis).

3. Een TL-leerling is automatisch bevorderd naar het vierde leerjaar indien:

 •  voldaan is aan de eerdergenoemde voorwaarden m.b.t. de vakken KV1, LO en 

indien van toepassing LOB (de vakken die uitsluitend getoetst worden in het 

schoolexamen)

 •  voldaan is aan een gemiddelde van een 5,5 voor het vak Nederlands;

 •  het behaalde resultaat in de jaareindcijfers voor de vakken waarin CSE kan 

worden gedaan (ook het gevolgde keuzevak telt dus mee) op 2 pluspunten of 

meer uitkomt;

4. Een TL-leerling doubleert automatisch indien:

 -  niet voldaan is aan de voorwaarden m.b.t. niet-examenvakken en vakken die 

uitsluitend worden getoetst in het schoolexamen;
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 -  het behaalde resultaat in de eindcijfers voor de vakken waarin CSE wordt 

gedaan op 0 of meer minpunten uitkomt;

5.  In alle overige gevallen is de leerling bespreekgeval en beslist de vergadering 

of de leerling doubleert of overgaat naar het volgende leerjaar. Voor deze leer-

lingen wordt het besluit tot overgang, doublure bepaald op basis van:

 - Het gemiddelde cijfer van het examenvak Nederlands 5.5 is;

 - De behaalde resultaten voor het vak Maatschappijleer 1;

 - Het aantal onvoldoendes onder de examenvakken;

 -  Voor elk bespreekgeval wordt een bindend advies afgegeven in de keuze- 

vakken.

7.4  Het examen

Voor 1 oktober 2018 wordt aan alle examenkandidaten het “Examenreglement” en het 

“Programma van Toetsing en Afsluiting” uitgereikt. Deze documenten zijn op de web- 

site van de school te vinden.

7.5  Examinering

De belangrijkste kenmerken:
V alle leerwegen kennen centrale examens en schoolexamens
V  alle leerlingen van de Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte Leer- 

wegen doen flexibel digitaal examen in de theorievakken. Leerlingen krijgen 

hiervoor een individueel examenrooster.
V  er zijn schoolexamens in de vorm van een examendossier, waarin ook de vak-

ken maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken uit het gemeen-

schappelijk deel zijn opgenomen
V  afhankelijk van de gekozen leerweg worden al onderdelen van het examen- 

programma in het derde leerjaar afgesloten
V  in de theoretische leerweg moeten de leerlingen in het derde leerjaar de extra 

vakken afsluiten, die zij niet in het vierde leerjaar kiezen
V  in de beroepsgerichte leerwegen worden al onderdelen afgesloten, zoals de 

stageperiode en de extra vakken, die zij niet in het vierde leerjaar kiezen.

Opmerking 

Bij de schooladministratie is een brochure te verkrijgen. Daarin staan alle regelingen 

rond de examinering. De brochure heet “Met VMBO klaar voor de toekomst”, en is 

een uitgave van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.

Hoofdstuk 7 - Toelating en overgangsnormen
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8  Financiële zaken

8.1  De schoolboeken

College De Meer levert voor alle leerlingen het gratis boekenpakket. De leerlingen 

halen tijdens de eerste schooldag samen met het lesrooster het boekenpakket op 

school op. Samen met de mentor controleert de leerling of de boeken correct zijn 

geleverd en tekent vervolgens voor ontvangst. Indien een leerling een boek kwijt 

raakt of bij inlevering aan het einde van het schooljaar met schade inlevert, worden 

de kosten voor de aanschaf van een nieuw exemplaar of de vastgestelde schade bij  

de ouders in rekening gebracht. 

8.1.1  De overeenkomst werkweken 

De geldelijke bijdrage die jaarlijks aan ouders wordt gevraagd, wordt in de vorm 

van een overeenkomst werkweken aan de ouders voorgelegd. Het gaat dan om een 

3-daagse excursie voor leerlingen uit leerjaar 1 en 3.

Indien ouders kiezen voor deelname ondertekenen ze deze overeenkomst vooraf- 

gaand aan het nieuwe schooljaar en gaan daarmee de betalingsverplichting aan. 

Hiervoor wordt een betalingsverzoek gedaan aan het begin van het schooljaar.

Ouders/verzorgers kunnen een verzoek tot een treffen van een betalingsregeling  

uitsluitend schriftelijk indienen voor 1 oktober 2018 gericht aan de financiële  

administratie van de school.
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Het bedrag van de overeenkomst werkweek is niet voor alle leerjaren hetzelfde.

De verdeling per leerjaar is als volgt:

Leerjaar 1: € 159,-  

Leerjaar 3: € 134,-  

 

Er wordt dus geen vrijwillige bijdrage van ouders gevraagd, verschillende activiteiten 

(schaatsen, sportactiviteiten, schoolfeest) worden door de school betaald. Leerlingen 

krijgen bij de start van het schooljaar een schoolpas, waarmee ze toegang hebben tot 

het gebouw en de kluis en kunnen betalen. Alleen bij verlies of beschadiging wordt 

voor een nieuwe schoolpas € 5,- in rekening gebracht.

Naast de in de overeenkomst opgenomen bedragen worden er geen extra kosten aan 

ouders/verzorgers gevraagd.

8.2  Kluisjes 

Op beide locaties zijn er kluisjes voor leerlingen beschikbaar. Deze kluisjes zijn afsluit- 

baar. De schoolleiding verwacht van alle leerlingen dat waardevolle persoonlijke 

eigendommen (telefoon en portemonnee) in deze kluis worden bewaard tijdens de 

lesdag. Alle leerlingen krijgen de beschikking over een kluis. Het delen van kluisjes 

met medeleerlingen is dan ook niet toegestaan. De directie en de locatieleiding  

stel- len zich niet aansprakelijk voor vermissingen uit de kluisjes.

Leerlingen dienen de kluizen de laatste lesdag voor iedere vakantie leeg achter te 

laten, aangezien alle kluizen dan worden geopend en schoon gemaakt.

8.3  Tegemoetkoming in lesgeld cursusgeld/overige studiekosten

Is de leerling op 1 juli 2018  jonger dan 18 jaar, dan kunnen de ouders via de Wet 

Tegemoetkoming Studiekosten een tegemoetkoming in lesgeld/cursusgeld/overige 

studiekosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het belast- 

baar inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) in 2017. Aanvragen indienen kan tot uiter- 

lijk 31 december 2018. Meer informatie en formulieren zijn bij de administratie van de 

locatie verkrijgbaar.
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8.4  Studietoelagen

Als de studiekosten de draagkracht van de ouders te boven gaan, kunnen bij  

het Rijk en/of de gemeente studiebeurzen of studietoelagen worden aangevraagd. 

Meer informatie is bij de administratie van de locatie verkrijgbaar.
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9  Kwaliteitszorg

 Inleiding

Kwaliteitszorg gaat over meer dan cijfers alleen! Hoe houden wij de kwaliteit hoog? 

Een veilige leeromgeving, waarin leerlingen zich prettig voelen is een belangrijke 

basis voor de kwaliteit van de school. Om dit te toetsen wordt jaarlijks diverse  

enquêtes onder leerlingen en personeel afgenomen (en ouders in leerjaar 1 en 3), 

waarin wordt onderzocht hoe leerlingen en personeel denken over veiligheid, sfeer,  

de kwaliteit van de lessen, de buitenschoolse activiteiten. De resultaten van dit 

onderzoek worden opgenomen in het kwaliteitsdossier van de school, evenals de 

resultaten van inspectiebezoeken en interne audits. De jaarlijkse doelstellingen van 

College De Meer worden op basis van het kwaliteitsdossier bijgesteld.

9.1  De kwaliteitskaart van de inspectie

De inspectie beoordeelt jaarlijks de kwaliteit en het rendement van het geboden 

onderwijs. Daarvoor worden de gegevens van de laatste drie schooljaren gebruikt.

Een aantal belangrijke criteria zijn:
 De aangeboden onderwijstijd;
 De doorstroom en opstroom (rendement onder/bovenbouw);
  Het slagingspercentage in de verschillende leerwegen (in vergelijking met  

het landelijk gemiddelde);
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  Het verschil in schoolexamenresultaten en de resultaten behaald op het  

centraal schriftelijk examen. 

De beoordeling van de inspectie is terug te vinden op de landelijke website “Scholen 

op de kaart”. Deze site is te bezoeken via de link op de website van de school.

Uit laatst behaalde oordeel in 2016 van de onderwijsinspectie over College De Meer 

blijkt dat de school op alle leerwegen goed tot uitmuntend presteert. College De Meer 

heeft daarmee de beste resultaten uit de geschiedenis van de school behaald (op alle 

onderdelen scoort de school boven de norm).  

9.2  Doorstroom

VMBO - BBL/KBL      94% van de leerlingen behalen zonder vertraging het diploma. 

VMBO - KBL 93% van de leerlingen behalen zonder vertraging het diploma. 

VMBO - TL 95% van de leerlingen behalen zonder vertraging het diploma.

9.3  De examenresultaten

Percentages geslaagde leerlingen 2016 t/m 2018

 Percentage
Geslaagd

 Totaal aantal  
leerlingen

Aantal leerlingen 
geslaagd

2018 TL 95% 20 19

Kader 94% 55 52

Basis 87% 56 49

2017 TL 100% 16 16

Kader 100% 52 52

Basis 100% 55 55

2016 TL 100% 17 17

Kader 100% 58 58

Basis 100% 64 64
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9.4  Uitstroom

Al onze leerlingen gaan naar een vervolgopleiding. Veel leerlingen behalen uiteinde- 

lijk hun startkwalificatie op een hoog niveau (MBO-4) en/of stromen zelfs door naar 

het HBO. Hierop zijn wij zeer trots. Dit duidt op een positief beeld over naar school 

gaan in het algemeen en geeft ook aan dat ons keuze- en begeleidingsprogramma 

een groot succes is. De opleiding aan College De Meer biedt dus ook goede aan-  

sluitingsmogelijkheden tot vervolgopleidingen.

Hoofdstuk 9 - Kwaliteitszorg
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10  Voorlichting/adressen
 

10.1  Voorlichting

De OPEN DAGEN zijn bedoeld voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Data OPEN DAGEN:  zaterdag 26 januari 2019 10.00 uur – 13.00 uur

   woensdag 6 februari 2019  14.00 uur – 17.00 uur

   dinsdag 26 februari  2019 18.30 uur – 21.00 uur 

De OPEN DAGEN vinden plaats in beide gebouwen van College De Meer

10.2  Adressen

Postadres Bezoekadressen

College De Meer College De Meer onderbouw College De Meer bovenbouw

Postbus 93518 Radioweg 56 Lavoisierstraat 2

1090 EA Amsterdam tel.nr. 020 - 694 52 03

Om ervoor te zorgen dat u direct met de gewenste persoon in gesprek kan, willen we 

u vragen vooraf telefonisch een afspraak te maken. Inschrijving van leerlingen op 

College De Meer is dagelijks mogelijk van 9.00-16.00 uur op de locatie Radioweg 56. 

Aanmelden van leerlingen voor leerjaar 2, 3 en 4 is mogelijk op de locatie Radioweg 56 

bij het ondersteuningsbureau.

 

10.3  Communicatie

Kijk voor meer informatie over rooster en activiteiten op de website van College  

De Meer: www.demeer.org. 
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Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een brief met daarin een inlogcode 

voor Magister. Via deze inlogcode kunnen de cijfers, aanwezigheid en het huiswerk 

voor de leerling worden ingezien. Daarbij worden de volgende codes gebruikt: 

 

A = absent zonder reden V = verlof

M = medisch L = te laat

G = geschorst P = privé

Z = ziek O = overig legaal

S = spijbelen HV = huiswerk vergeten

U = uitgestuurd BV = boeken vergeten

TO = time-out

Opmerking:  

Voor het resetten van wachtwoorden kan men contact opnemen met de leerlingen- 

administratie.

10.3.1  Contactmogelijkheden

Er zijn open avonden en een open dag voor ouders en leerlingen van groep 8 om 

kennis te maken met onze school. Aan het begin van elk schooljaar wordt voor elk 

leerjaar een ouderavond georganiseerd. Op deze avond kunnen de ouders/verzorgers 

kennismaken met de mentor en wordt er uitleg gegeven over de opzet van het betref- 

fende leerjaar. Er zijn voorlichtingsavonden over de keuze en advisering in het tweede 

en derde leerjaar en over de gang van zaken in de bovenbouw. De rapporten worden 

een aantal keer per jaar door mentoren persoonlijk aan de ouders uitgereikt.

Hoofdstuk 10 - Voorlichting/adressen
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11 Datalijst schooljaar 2018-2019

Roostervrije dagen leerlingen 03 en 04 sept

Ontvangst leerlingen leerjaar 1 om 11.30 uur, leerjaar 2 om 09.30 uur 05 sept

Ontvangst leerlingen leerjaar 3 om 11.30 uur, leerjaar 4 om 09.30 uur 05 sept

Start lessen 06 sept

Ouder-informatieavond leerjaar 3 25 sept

Ouderavond leerjaar 1 / nieuwe leerlingen leerjaar 2 25 sept

Werkweek leerjaar 1 (Heino) ma 08 t/m vrij 12 okt

Werkweek leerjaar 3 (Overasselt) ma 15 t/m vrij 19 okt

HERFSTVAKANTIE van MA 22 OKTOBER t/m VRIJ 26 OKTOBER

Toetsweek SE-0/SE-3 project/stageweek ma 26 nov t/m vrij 30 nov

Start periode rapportperiode 2/SE-1/SE-4 03 dec

Uitreiken voorlopige SE-3 lijsten 06 dec

Uitreiken voorlopige SE-0 lijsten 07 dec

Oudermiddag uitreiken rapporten leerjaar 1 en 2 11 dec

Herkansing SE-0 en SE-3 13 dec

Oudermiddag uitreiken definitieve SE-0 en SE-3 lijsten 18dec

Roostervrij leerlingen 21 dec

KERSTVAKANTIE van MA 24 DECEMBER t/m VRIJ 04 JANUARI

Ouder-informatieavond leerjaar 4 15 jan

OPEN DAG van 10.00 u tot 13.00 u 26 jan

OPEN DAG van 14.00 u tot 17.00 u 06 feb

VOORJAARSVAKANTIE van MA 18 FEBRUARI t/m VRIJ 22 FEBRUARI

OPEN DAG van 18.30 u tot 21.00 u 26 feb

Toetsweek SE-1/SE-4 project/stageweek ma 18 mrt t/m vrij 22 mrt 

Start rapportperiode 3/SE-2 25 mrt

Stage leerjaar 3 (2 dagen per week)                                          ma 25 mrt t/m vrij 19 apr

Uitreiken voorlopige cijferlijsten SE-4 28 mrt

Uitreiken voorlopige cijferlijsten SE-1 29 mrt

Herkansing SE-1 en SE-4                                                                         02 apr

Oudermiddag uitreiken definitieve SE-1 en SE-4 lijsten 04 apr

Oudermiddag uitreiken rapporten  leerjaar 1 en 2 04 apr

CSPE ma 3 apr t/m do 18 apr

Schoolfeest                                                                                     12 apr 

GOEDE VRIJDAG 19 APRIL - vrij
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MEIVAKANTIE van MA 22  APR t/m VRIJ 03 MEI - vrij

Start flexibele examens AVO vakken                              06 mei

CSE TL                                                                                                     10 – 17 mei

HEMELVAART DO 30 Mei en VRIJ 1 JUNI - vrij

2e PINKSTERDAG MA 10 JUNI  - vrij 

Voorlopige uitslag CSE 12 juni

Uitreiken voorlopige cijferlijsten examenkandidaten  13 juni

CSE 2e tijdvak                                                                                          17 – 20 juni

Toetsweek SE-2                                                                                        24 – 28 juni

Herkansing CSPE                                                                                     24 – 27 juni

Projectdagen lj 1 en 2                                                                             01 en 02 juli                         

DIPLOMERING 02 juli

Uitreiken voorlopige SE-2 lijsten 04 juli

Activiteitendagen leerjaar 2 do 03 juli en vrij 04 juli 

Inleveren boeken leerjaar 1, 2 en 3 10 juli

Uitreiken rapporten/ SE-2 lijsten (09.00 u - 12.00 u) 11  juli

Roostervrije dag leerlingen 12  juli

ZOMERVAKANTIE van MA 24 JULI t/m vrij  02 SEPTEMBER

Hoofdstuk 11 - Datalijst schooljaar 2018-2019
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12  Namenlijst docenten en medewerkers

Naam Mentor Vakken Afkorting

Mw. E. van  Abeelen  wi/re EAAE

Mw. J. Admiraal                                      2A wi/re JEAL

Dhr. C. ben Amar                                    4K2 d&p/ec            CRAR

Mw. N. El Amori 2 B m&m/levo            NAAI

Mw. C. Augustin  ne LAAN

Mw. M. Bakkali  ne MMBI

Dhr. F. Bax 1C lo FKBX

Dhr. P. Belo 2C en PORO

Mw. N. Bouali 3E ec/re NABL

Mw. F. Chaibi 4B3 d&p FACI

Mw. B. Chandrikasingh 4K1 d&p/ec BECH

Dhr. J. van  Exel                                                   d&p JKEL

Mw. Z. Gajadhar 4B1 d&p ZAGR

Mw. Z. Gemerts 3B en/fa ZAGS

Dhr. A. El Ghezaoui  fa ANGI 

Mw. A. Gnade                                        1B                 ne/re                AAGE       

Dhr. S. Goedhart                                      2D ma/m&m SYGT

Dhr. R. Gooijer 2T lo RDGR 

Mw. J. Groot                                                           4B3                  bio                            JEGT                                                     

Dhr. M. A. Hammouchi                          3E               ec                         MDAI 

Mw. C. Hansen                                        1A ne/en CAHA

Dhr. E. Hanson 1T                wi ESHN

Dhr. H. Hecker                                         3F m&m/ec HNHR

Dhr. S. Janssen 4K3 bio/d&p SNJN

Dhr. R. Jaro 3A bio RNJO 

Mw. M. Jurawan                                                                             re                              MIJN

Mw. G. Kelder-Vos  levo GEKR 

Dhr. J. Klijnstra                                     3C                lo JSKA

Dhr. W. Kuils  wi WLKS

Dhr. H. Lesger  tn HSLG

Mw. N. van de Linde 3T en NILE

Dhr. T. Lok 1E bv TMLK

Mw. A.M. Muileboom  ne AEMM

Mw. N. Naffash  da NYNH
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Mw. A. Ouled Touhami  ec AAOI

Mw. R. Oymak 2E m&m/levo REOM

Mw. B. Plet                                                                     re                         BAPT

Dhr. P. Rietveld  levo PKRD

Dhr. A. Rigter                                           2E              wi/re ARRR

Mw. A. Rozenblad 3D ne AYRD

Dhr. B. Schreuder  mu BTSD

Mw. J. Soerjoesing  wi JESG

Dhr. J. van Veen                                                              gs                        JOVN

Dhr. J. Verweij                                                                da                        JNVIJ

Mw. U. Vrede                                                              en                       UAVE

Dhr. D. de Vries                                     4B2              ec/d&p               DOVS

Mw. C. v.d. Wiel 1D ne CYWL

Dhr. C. Zuidervaart 4T                 ma1/ak CRZT

Directie

Locatie-directeur Dhr. M. El Marzguioui MKMI

Adjunct-directeur (onderbouw) Dhr. J. Elzendoorn JPEN

Adjunct-directeur (bovenbouw) Dhr. A.Y. Mahamed ADMD

Leerjaarcoördinator

Team leerjaar 1 Mw. G. Kelder-Vos GEKR

Team leerjaar 2 Mw. M. Bakkali                       MMBI

Team leerjaar 3 Dhr. J. van Veen JOVN

Team leerjaar 4 Mw. J. Soerjoesing JESG

Veiligheidscoördinator Dhr. H. Lesger HSLG

Decaan Mw. N. v.d. Linde NILE

Leerlingbegeleider en zorg 

Zorgcoördinator Dhr. M. Strikkers MOSS

Ouder-Kindadviseur Dhr. A. Wierstra ADWA

Ondersteuningsbureau CDM  

(Gebouwenbeheer/financiën/administratie en facilitaire zaken)

Manager Dhr. F. Akkaya  FTAA

Medewerker Dhr. F. Otter  FKOR

 Mw. J. Sanches               JASS
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Leermiddelen Mw. J. Soerjoesing JESG

Secretariaat/beleidsondersteuning Mw. R. de Jong RAJG

Pedagogisch Conciërges Dhr. M. Aznag DAG 

 Dhr. T. Attaibi  TKAI

 Dhr. B. van ‘t Hul BTHL

Receptie/administratieve

ondersteuning Mw. M. Weenink MEWK

Onderwijsassistenten

Lavoisierstraat Mw. C. Alberg CAAG

Lavoisierstraat Mw. G. Jones  GAJS

Lavoisierstraat Mw. X. Liberia XALA

Lavoisierstraat Mw. T. Vos  TEVS

Catering Mw. T. Vos   TEVS

Schoolarts

Dhr. M. Isse Hersi

Pontanusstraat 278

1093 SH Amsterdam

020 - 5555 961

mhersi@ggd.amsterdam.nl

Stichting Onderwijs

voor Zieke Kinderen

Mw. drs. J.W. Taams

Grote Kerkstraat 35

1135 BC  Edam

0299 - 37 42 42

Leerplichtambtenaar

Mw. A. Raghoenatsingh

Oranje Vrijstaatplein 2

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

020 - 253 46 08

a.raghoenatsingh@amsterdam.nl

Contactpersoon politie

Dhr. F. Westerop

(bureau Linnaeusstraat)

Inspecteur Voortgezet Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS  Utrecht
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College De Meer onderbouw

Radioweg 56

1098 NJ  Amsterdam

tel. 020 - 694 52 03

College De Meer bovenbouw

Lavoisierstraat 2 

1098 TH  Amsterdam

tel. 020 - 694 52 03       


