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WOORD VOORAF 
 

Dit is de jaargids van het Pieter Nieuwland College voor het schooljaar 2018-2019. In deze gids vindt u 
informatie over schoolzaken die u en uw kind aangaan. De jaargids is een handig naslagwerk voor zaken als 
lestijden, schoolregels en schoolvakanties. Ook kunt u in de gids contactgegevens terugvinden van 
docenten en instanties waar de school mee samenwerkt.  

Naast de jaargids zijn er nog andere bronnen waar u informatie over de school of de prestaties van uw kind 
terug kunt vinden. Op de website https://pieternieuwland.nl vindt u algemene informatie en de website 
wordt ook gebruikt om wijzigingen in de jaarkalender of informatie over activiteiten op school te delen.  

Met de komst van de mobiele telefonie en de iPads is het voor leerlingen en ouders ook mogelijk om via 
Apps informatie op te halen over het rooster, absentie en de resultaten (Magister). Daarnaast heeft u via 
uw inlogcode in Magister inzicht in de resultaten en de absenties van uw kind.  

Op het Pieter Nieuwland College hebben we aandacht voor leerlingen en medewerkers. Met elkaar staan 
wij voor goed onderwijs en een passende begeleiding. Op school leven en werken we samen en hebben we 
duidelijke afspraken over hoe wij met elkaar omgaan. We houden van een prettige en veilige sfeer. Onze 
lessen hebben een duidelijke structuur. Met onze docenten ontwikkelen we onderwijs dat aansluit bij deze 
tijd: binnen een herkenbare structuur mag het anders zijn, halen we de wereld van buiten naar binnen.  
Amsterdam zelf biedt tal van mogelijkheden om onderwijs ‘live’ in te vullen, variërend van museumbezoek, 
workshops bij instellingen tot pre-university colleges aan de universiteit en de hogescholen.  

We leven in een wereld die steeds nieuwe en andere eisen aan jonge mensen stelt. Wij willen met ons 
onderwijs en in onze begeleiding, leerlingen op weg helpen steeds nèt dat stapje meer te zetten. Op het 
Pieter Nieuwland worden leerlingen gezien: “Je mag er zijn, je kunt wat, je wilt wat en wij zien dat!”. 
Bij ons halen leerlingen hun diploma en ontwikkelen ze vaardigheden om met dat diploma op zak in 
vervolgonderwijs en in de maatschappij hun eigen keuzes te kunnen maken.  

Leerlingen, ouders en school werken bij ons samen aan het succes. Wij vragen u dan ook om tijdig met 
vragen en opmerkingen te komen, dat vergroot de samenwerking en verhoogt de tevredenheid; een 
samenwerking in het belang van de kinderen, onze leerlingen.  

We rekenen erop dat u zeker één keer per week Magister raadpleegt. Dan blijft u goed op de hoogte van de 
resultaten van uw kind. U mag altijd zelf het initiatief nemen om de mentor of een vakdocent uw vraag of 
zorg voor te leggen.  

Schriftelijke communicatie van school naar ouders gaat verder vaak via de mail, dat geldt bijvoorbeeld voor 
brieven van school. Het is daarom belangrijk dat wij over uw juiste mailadres en mobiele telefoonnummer 
beschikken. Zijn er wijzigingen geeft u die dan meteen door aan de administratie via 
PNC-Administratie@pieternieuwland.nl of wijzig zelf uw gegevens in Magister. 

Namens alle medewerkers van het Pieter Nieuwland College wens ik u en uw kind een succesvol en 
plezierig schooljaar.  

Pieter Delsing 
Rector Pieter Nieuwland College  
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MEDEWERKERS EN ADRESSEN 
 

1.1 PIETER NIEUWLAND COLLEGE 
Nobelweg 6, 1097 AR  Amsterdam 
T 020 6654730 
Bank: NL83 RABO 0147 4658 18 
info@pieternieuwland.nl 
www.pieternieuwland.nl 
 
Het Pieter Nieuwland College heeft 930 leerlingen en 105 medewerkers en is een school voor vwo, vwo-
plus en havo. 
 

1.2 ZAAM ONDERWIJSGROEP 
Het Pieter Nieuwland College maakt deel uit van ZAAM, interconfessionele scholengroep voor 
voortgezet onderwijs. Deze scholengroep verzorgt voor ruim 11.000 leerlingen een breed aanbod van 
voortgezet onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. De organisatie bestaat uit 24 scholen 
voor havo, vwo, vmbo en praktijkonderwijs. De scholen hebben kleinschalige en herkenbare leslocaties. 
In totaal werken er ongeveer 1400 medewerkers bij de groep. Wij vinden een goede samenwerking met 
de aanleverende scholen én met de vervolgscholen belangrijk voor het waarborgen van een 
doorlopende leerlijn en schoolloopbaan van onze leerlingen. Als interconfessionele schoolorganisatie is 
onze identiteit gebaseerd op en geïnspireerd door de christelijke traditie. Iedere leerling is daarbij 
welkom. Wij stellen ons ten doel om te werken aan een goede leer- en leefomgeving. ZAAM is een 
professionele organisatie die maatschappelijk betrokken is. We streven ernaar een menslievende 
organisatie te zijn en integer te zijn in alle facetten van ons werk. 
 
Adres van het College van Bestuur:  
Dubbelink 1  
1102 AL Amsterdam  
Postbus 12426  
1100 AK Amsterdam  
T 020 660 32 70 
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1.3 SCHOOLLEIDING EN MEDEWERKERS MET SPECIALE TAKEN 

SCHOOLLEIDING 
rector dhr. drs. P.W.L. Delsing p.delsing@pieternieuwland.nl 
afdelingsleider vwo 1, 2, 3 en brugklas 1 dhr. F.T.H. van Gaal f.van.gaal@pieternieuwland.nl 
afdelingsleider havo 2, 3 en brugklas 2 mw. W. Middelkamp, MA w.middelkamp@pieternieuwland.nl 
afdelingsleider havo 4 en 5 mw. drs. V. van Paridon v.van.paridon@pieternieuwland.nl 
afdelingsleider vwo 4, 5 en 6 mw. P.H. de Jong el.de.jong@pieternieuwland.nl  
 

DECANEN 
vwo mw. P.H. de Jong el.de.jong@pieternieuwland.nl 
havo mw. G.A.M. Rutgers b.rutgers@pieternieuwland.nl 
 

ZORGTEAM 
zorgcoördinator mw. E.W. Stekelenburg, MSc w.stekelenburg@pieternieuwland.nl  
counselor mw. Y. Sanders y.sanders@pieternieuwland.nl 
vertrouwensdocent dhr. K. den Uijl k.den.uijl@pieternieuwland.nl 
vertrouwensdocent mw. Y. Sanders y.sanders@pieternieuwland.nl 
remedial teachter mw. L. Pypker l.pypker@pieternieuwland.nl 
 

1.4 MENTOREN 
B1a PKNB dhr. J. Kunst j.kunst@pieternieuwland.nl  
B1b PUYG dhr. drs. K. den Uijl k.den.uijl@pieternieuwland.nl 
B1c PSLL dhr. M. Sloep m.sloep@pieternieuwland.nl 
B1d PDON mw. M.J. van Doornik m.van.doornik@pieternieuwland.nl 
V1a PHUF mw. drs. K. Huizing k.huizing@pieternieuwland.nl 
VP1a PZYL mw. J. Zijlstra j.zijlstra@pieternieuwland.nl  
B2a PWAE mw. J.J.L. van der Wal j.van.der.wal@pieternieuwland.nl  
B2b PROM dhr. H. Roorda h.roorda@pieternieuwland.nl  
B2c PHRE mw. K. Hirs k.hirs@pieternieuwland.nl  
B2d PSLG dhr. W.J.L. Sleeboom w.sleeboom@pieternieuwland.nl  
 PSAO mw. Y.N. Sanders y.sanders@pieternieuwland.nl  
VB2 PPEN mw. K.I. van Pelt k.van.pelt@pieternieuwland.nl  
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V2a PRSA mw. drs. S.J. Roos s.roos@pieternieuwland.nl  
VP2a PBGA mw. I.A.M. van den Bogaardt, MSc i.van.den.bogaardt@pieternieuwland.nl 
H3a PSIE mw. drs. A.M. Sips a.sips@pieternieuwland.nl  
H3b PENF mw. C.A. Engel a.engel@pieternieuwland.nl  
H3c PHOW mw. L.J. Hok l.hok@pieternieuwland.nl  
H3d PGRT mw. A.H. Sier-Groenewold a.groenewold@pieternieuwland.nl  
VP3a PDRG mw. M.T. Drooger, MA m.drooger@pieternieuwland.nl 
VP3b PELT mw. M.J. Elbers m.elbers@pieternieuwland.nl  
V3a PLED mw. drs. W.M.H. van Leur w.van.leur@pieternieuwland.nl 
H4a PVIE dhr. M. Visser, MSc m.visser@pieternieuwland.nl  
H4b PGID mw. K.M. Gidding k.gidding@pieternieuwland.nl  
H4c PPOW dhr. ir. B.A. Post b.post@pieternieuwland.nl  
H4d PPEE mw. S. Persad s.persad@pieternieuwland.nl  
V4a PMEE mw. L. van der Meer l.van.der.meer@pieternieuwland.nl  
V4b PBOL dhr. S.J. Boogert s.boogert@pieternieuwland.nl  
V4c PROA dhr. S.C.P. Roosendaal, MEd s.roosendaal@pieternieuwland.nl  
H5a PBOG dhr. drs. K. Bockweg k.bockweg@pieternieuwland.nl 
H5b PBAS dhr. drs. C. van Bart c.van.bart@pieternieuwland.nl  
H5c PKKE dhr. P. Kok p.kok@pieternieuwland.nl  
V5a PNIF dhr. dr. C. Niewold ce.niewold@pieternieuwland.nl  
V5b PJOE dhr. drs. P. de Jong p.de.jong2@pieternieuwland.nl  
V5c PHEN mw. S.N.L. Heeren s.heeren@pieternieuwland.nl  
V6a PZTN mw. drs. I. Zantingh i.zantingh@pieternieuwland.nl  
V6b PWAW mw. K. van Wallenburg k.van.wallenburg@pieternieuwland.nl  
 

1.5 DOCENTEN 
dhr. drs. C. van Bart scheikunde c.van.bart@pieternieuwland.nl 
mw. A.M. Bastings Engels a.bastings@pieternieuwland.nl 
dhr. dr. A. Bhulai informatica a.bhulai@pieternieuwland.nl 
dhr. drs. K. Bockweg geschiedenis k.bockweg@pieternieuwland.nl 
mw. I. den Boer Nederlands i.den.boer@pieternieuwland.nl  
mw. I.A.M. van den Bogaardt, MSc aardrijkskunde i.van.den.bogaardt@pieternieuwland.nl 
dhr. S.J. Boogert lichamelijke opvoeding s.boogert@pieternieuwland.nl 
mw. drs. M. Chatyan Engels / lerarenopleider m.chatyan@pieternieuwland.nl 
dhr. J.B.M. Clemens levensbeschouwing j.clemens@pieternieuwland.nl   
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dhr. dr. M.J. Couzijn Nederlands m.couzijn@pieternieuwland.nl 
mw. N. Cowdrey techniek nicky.cowdrey@pieternieuwland.nl 
mw. M.J. van Doornik Nederlands m.van.doornik@pieternieuwland.nl 
mw. M.T. Drooger, MA geschiedenis m.drooger@pieternieuwland.nl 
mw. M.J. Elbers tekenen m.elbers@pieternieuwland.nl 
mw. C.A. Engel Frans a.engel@pieternieuwland.nl 
mw. K.M. Gidding Duits k.gidding@pieternieuwland.nl 
dhr. drs. O.A. Hammelburg wiskunde o.hammelburg@pieternieuwland.nl 
dhr. J. Hazes natuur- / scheikunde j.hazes@pieternieuwland.nl 
mw. S.N.L. Heeren Nederlands s.heeren@pieternieuwland.nl 
mw. K. Hirs Engels k.hirs@pieternieuwland.nl  
mw. L.J. Hok wiskunde l.hok@pieternieuwland.nl 
mw. K. Huizing Frans k.huizing@pieternieuwland.nl 
dhr. drs. P. de Jong economie / m&o p.de.jong2@pieternieuwland.nl 
mw. A.D. van de Kar drama a.van.de.kar@pieternieuwland.nl  
mw. L.J.P. Kleverlaan kunst l.kleverlaan@pieternieuwland.nl  
dhr. A. Klos Nederlands a.klos@pieternieuwland.nl 
mw. M.A. Knepper culturele en kunstzinnige vorming m.knepper@pieternieuwland.nl  
dhr. P. Kok economie p.kok@pieternieuwland.nl 
mw. drs. P.B.B. Krijnen maatschappijleer / -wetenschappen p.krijnen@pieternieuwland.nl 
dhr. J. Kunst biologie j.kunst@pieternieuwland.nl 
mw. drs. L. Lamers wiskunde l.lamers@pieternieuwland.nl 
dhr. R. Lamsarouad Frans r.lamsarouad@pieternieuwland.nl 
dhr. S.A. Langezaal lichamelijke opvoeding a.langezaal@pieternieuwland.nl  
mw. drs. W.M.H. van Leur Duits w.van.leur@pieternieuwland.nl 
mw. L. van der Meer economie l.van.der.meer@pieternieuwland.nl 
mw. W. Middelkamp Nederlands w.middelkamp@pieternieuwland.nl 
mw. A.C. de Nekker MEd maatschappijleer a.de.nekker@pieternieuwland.nl 
dhr. dr. C. Niewold Frans ce.niewold@pieternieuwland.nl 
mw. S. van Oirschot kunst s.van.oirschot@pieternieuwland.nl 
dhr. drs. M.C. Oskam wiskunde m.oskam@pieternieuwland.nl 
mw. drs. V. van Paridon, MA Frans v.van.paridon@pieternieuwland.nl 
mw. K.I. van Pelt Nederlands k.van.pelt@pieternieuwland.nl 
mw. S. Persad Engels s.persad@pieternieuwland.nl 
dhr. ir. B.A. Post wiskunde b.post@pieternieuwland.nl 
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mw. J. Rhebergen Nederlands j.rhebergen@pieternieuwland.nl  
dhr. A. de Rijk geschiedenis / lerarenopleider a.de.rijk@pieternieuwland.nl 
dhr. T. Rodermans lichamelijke opvoeding t.rodermans@pieternieuwland.nl 
dhr. H. Roorda muziek h.roorda@pieternieuwland.nl 
mw. drs. S.J. Roos aardrijkskunde s.roos@pieternieuwland.nl 
dhr. S.C.P. Roosendaal, MEd aardrijkskunde s.roosendaal@pieternieuwland.nl 
mw. G.A.M. Rutgers Duits b.rutgers@pieternieuwland.nl 
dhr. H. Rutjes natuurkunde h.rutjes@pieternieuwland.nl  
mw. S. Schouten, MA culturele en kunstzinnige vorming s.schouten@pieternieuwland.nl 
mw. A. Sier-Groenewold techniek a.groenewold@pieternieuwland.nl 
mw. A.M. Sips Engels a.sips@pieternieuwland.nl 
dhr. W.J.L. Sleeboom geschiedenis w.sleeboom@pieternieuwland.nl  
dhr. M. Sloep lichamelijke opvoeding m.sloep@pieternieuwland.nl 
dhr. E. Smit filosofie e.smit@pieternieuwland.nl 
mw. M.J.F. Smulders Engels m.smulders@pieternieuwland.nl  
mw. J. Snoek biologie t.snoek@pieternieuwland.nl  
dhr. H.J. Sondern natuur- en scheikunde h.sondern@pieternieuwland.nl  
mw. A. Spit handvaardigheid a.spit@pieternieuwland.nl 
dhr. M.R. Terlou lichamelijke opvoeding r.terlou@pieternieuwland.nl 
dhr. drs. K. den Uijl levensbeschouwelijke vorming k.den.uijl@pieternieuwland.nl 
mw. drs. S.G.M. Valkenier culturele en kunstzinnige vorming s.valkenier@pieternieuwland.nl 
dhr. M. Visser, MSc economie m.visser@pieternieuwland.nl 
mw. drs. S.M. van Vuuren Biologie s.van.vuuren@pieternieuwland.nl 
dhr. R. Waalwijk wiskunde r.waalwijk@pieternieuwland.nl  
mw. J.J.L. van der Wal Engels j.van.der.wal@pieternieuwland.nl 
dhr. drs. J. van der Wal biologie ja.van.der.wal@pieternieuwland.nl 
mw. K. van Wallenburg wiskunde k.van.wallenburg@pieternieuwland.nl 
dhr. drs. T.C. van de Watering natuurkunde t.van.de.watering@pieternieuwland.nl 
dhr. T.Q.D. Waverijn Duits t.waverijn@pieternieuwland.nl  
dhr. R. Wienke informatica r.wienke@pieternieuwland.nl  
mw. drs. I. Zantingh Nederlands i.zantingh@pieternieuwland.nl 
mw. J. Zijlstra levensbeschouwelijke vorming j.zijlstra@pieternieuwland.nl 
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1.6 ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL 
mw. D. AinDrou-Hey conciërge d.aindrou@pieternieuwland.nl 
mw. E. Alic-Sovtic mediathecaresse e.alic-sovtic@pieternieuwland.nl 
dhr. R. Beshay conciërge r.beshay@pieternieuwland.nl 
mw. I.M. Buskermolen roostermaker i.buskermolen@pieternieuwland.nl 
mw. S. Dijkstra onderwijsassistent s.dijkstra@pieternieuwland.nl 
dhr. S. Jagai technisch onderwijsassistent s.jagai@pieternieuwland.nl 
dhr. E. de Krijger hoofdconciërge e.de.krijger@pieternieuwland.nl 
dhr. H.A. Kruizinga technisch onderwijsassistent h.kruizinga@pieternieuwland.nl 
mw. I. Lodewijks mediatheek medewerkster i.lodewijks@pieternieuwland.nl 
mw. S. Nieland hoofd administratie s.nieland@pieternieuwland.nl 
mw. L. Pypker remedial teacher l.pypker@pieternieuwland.nl 
mw. M. Roelofsen medewerkster administratie m.roelofsen@pieternieuwland.nl 
mw. G. la Rose veiligheidscoördinator g.la.rose@pieternieuwland.nl 
dhr. E. Rust technisch onderwijsassistent e.rust@pieternieuwland.nl 
mw. Y.N. Sanders counselor y.sander@pieternieuwland.nl 
mw. E.W. Stekelenburg, MSc zorgcoördinator w.stekelenburg@pieternieuwland.nl  
mw. W.V. Stutterheim boekenfonds w.stutterheim@pieternieuwland.nl  
dhr. L. van der Vecht ict / conciërge l.van.der.vecht@pieternieuwland.nl  
dhr. W. Vellinga technisch onderwijsassistent w.vellinga@pieternieuwland.nl 
mw. E. van Venrooij verzuimcoördinator e.van.venrooij@pieternieuwland.nl 
mw. A. van Wageningen medewerkster administratie a.van.wageningen@pieternieuwland.nl 
dhr. B. Walter systeembeheerder b.walter@pieternieuwland.nl 
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1.7 OVERIGE ADRESSEN 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Namens het personeel: mw. drs. P.B.B. Krijnen 
  dhr. J. Kunst 
  mw. drs. W.M.H. van Leur 
  mw. W.V. Stutterheim  
Namens de leerlingen: Mohamed el Hirech (V6b) 
  Becca Homoet (V6a) 
Namens de ouders: mw. J. Bonn 
  dhr. B. van Nes 
 

SCHOOLGEZONDHEIDSZORG 
Voortgezet Onderwijs JGZ / GGD T 020 555 56 75 
Schalkburgerstraat 17 
Schoolarts: mw. R. van Rijn 
 

OUDER- & KINDTEAM 
mw. C. Belgrave c.belgrave@oktamsterdam.nl 
 

LEERPLICHTAMBTENAAR 
Stadsdeelkantoor Oost T 020 253 51 24 
Oranje-Vrijstaatplein 2 
Postbus 94801, 1090 GV. Amsterdam 
 

ONDERWIJSINSPECTIE 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht T 088 669 60 00 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs T 0900 111 31 11 
 

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENZAKEN 
College van Bestuur ZAAM T 020 705 96 00 
Dubbelink 2 
1102 AL Amsterdam 
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam 
 

INTERNE KLACHTENCOMMISSIE ZAAM 
Dubbelink 2 T 020 705 96 00 
1102 AL Amsterdam 
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam 
 

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag T 070 386 16 97 
 

BELANGRIJKE ADRESSEN RONDOM ZIEKTE EN ONDERWIJS 
Wanneer een leerling langdurig ziek thuis is: 
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam 
www.huisonderwijsamsterdam.nl T 0299 374 242 

mailto:c.belgrave@oktamsterdam.nl
http://www.huisonderwijsamsterdam.nl/


 
Tijdens of na een opname in een niet academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en bij alle andere 
vragen rondom ziekte en onderwijs: 
ABC Onderwijsadviseurs 
www.hetabc.nl T 020 799 00 10 
 
Wanneer een leerling behandeld wordt in het Emma Kinderziekenhuis/AMC of VUmc: 
Educatieve voorziening 
www.educatievevoorzieningamsterdam.nl T 020 566 89 52 
 
  

http://www.hetabc.nl/
http://www.educatievevoorzieningamsterdam.nl/


RAPPORTAGE EN BEVORDERING 
 

2.1 CIJFERS INZIEN DOOR OUDERS 
Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in Magister, ons 
cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke inlogcode. We wijzen erop 
dat ook reeds ingevoerde cijfers nog gewijzigd kunnen worden. Aan de cijfers in Magister kunnen dus 
geen rechten ontleend worden. Tegen het einde van het schooljaar wordt het cijferprogramma voor de 
ouders gesloten en kunnen de ouders de cijfers dus niet meer zien. De definitieve vaststelling van de 
rapport- en eindcijfers vindt plaats tijdens de rapportvergadering. 
 
De leerlingen in de bovenbouw (met uitzondering van de examenklassen) ontvangen vier rapporten, 
verdeeld over het schooljaar. De leerlingen in de onderbouw ontvangen alleen een eindrapport op 
papier. 
 

2.2 EINDCIJFERBEREKENING ONDERBOUW 
Voor de berekening wordt uitgegaan van het voortschrijdend gemiddelde, afgerond op 1 decimaal. Het 
eindrapport wordt afgerond op een heel cijfer (5,49 wordt 5). 
 
Het vak drama wordt in leerjaar 1 niet beoordeeld met een cijfer en heeft geen invloed op de 
bevordering. 
 

2.3 BEVORDERINGSNORMEN LEERJAAR 1, 2 EN 3 

ALGEMENE BEPALINGEN: 
A. Bevorderen of afwijzen gebeurt op basis van het eindrapport. 
B. Bij bespreken kan het resultaat + (bevorderen) of – (afwijzen) zijn. Aan + kunnen voorwaarden 

worden gesteld. 
C. Als de resultaten zodanig zijn dat een leerling niet bevorderd kan worden, volgt een bespreking en 

advies over de verdere loopbaan. In leerjaar 1 is doubleren in principe niet mogelijk. In leerjaar 2 en 3 
is doubleren bij 5 of meer onvoldoendes in principe niet mogelijk. Een besluit van de 
rapportvergadering een leerling niet te laten doubleren is bindend. Een leerling mag niet twee keer 
dezelfde klas doubleren en ook niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Met andere 
woorden: wie bijvoorbeeld de tweede klas vwo doubleert, mag in de derde klas vwo niet blijven 
zitten. 

D. De rapportvergadering heeft het recht om in bijzondere gevallen van de normen af te wijken. Wat 
een bijzonder geval is, is ter beoordeling aan de rapportvergadering. 

 

BEVORDERINGSNORMEN VAN LEERJAAR 1 NAAR LEERJAAR 2 
 

Toelaten 
5 
4 
5/5 
5/4 + compensatie 3 
5/5/5 + compensatie 3 

 
Indien twee vijven of een 4 behaald zijn/is voor de vakken NE, EN, WI volgt bespreken. 
Compensatie 3 = ten minste drie cijfers boven de 6, waarvan ten hoogste één in de groep 
levensbeschouwelijke vorming, wetenschap en techniek, muziek, lichamelijke oefening. 
 



Bovendien gelden de volgende normen: 
 
Brugklas 1 naar brugklas 2, havo 2 of vwo 2 
Voor bevordering van brugklas 1 naar vwo 2 moet de leerling 54 punten of meer hebben voor de zeven 
examenvakken (NE, EN, FA, GS, AK, WI, BZ). Daarnaast is een vwo-advies van de rapportvergadering 
nodig waarbij studie- en werkhouding worden meegenomen. 
Als de leerling van brugklas 1 aan de bevorderingsnormen voldoet en 43 punten of minder heeft voor de 
zeven examenvakken, dan wordt de leerling gericht bevorderd naar havo 2. 
Als de leerling van brugklas 1 aan de bevorderingsnormen voldoet en tussen 44 en 53 punten heeft voor 
de zeven examenvakken, dan wordt de leerling naar brugklas 2 bevorderd. 
 
Vwo 1 en vwo+1 naar leerjaar 2 
Voor de bevordering van vwo 1/vwo+1 naar vwo 2/vwo+2 moet de leerling 47 punten of meer hebben 
voor de zeven examenvakken (NE, EN, FA, GS, AK, WI, BZ). 
Als de leerling aan de bevorderingsnormen voldoet en de leerling minder dan 47 punten heeft voor de 
zeven examenvakken, dan wordt de leerling gericht bevorderd naar brugklas 2 of havo 2. De 
docentenvergadering besluit naar welke tweede klas de leerling wordt bevorderd. 
Voor de overgang van vwo+1 naar vwo+2 telt de beoordeling voor Science of Art mee. Als de leerling 47 
punten of meer heeft, maar een onvoldoende heeft voor Science of Art dan wordt de leerling 
bevorderd naar vwo 2 in plaats van vwo+2.  
In principe kan een leerling het eerste jaar niet doubleren. 
 

BEVORDERINGSNORMEN VAN LEERJAAR 2 NAAR LEERJAAR 3 
Havo 2 naar havo 3 

Toelaten 
5/5 
5/5/5 + compensatie 3 
5/4 + compensatie 3 
4 + compensatie 2 

 
Indien twee vijven of een 4 behaald zijn/is voor de vakken NE, EN, WI volgt afwijzen. 
Compensatie 2 = ten minste twee cijfers boven de 6, waarvan ten hoogste één in de groep 
levensbeschouwelijke vorming, wetenschap en techniek, muziek en lichamelijke oefening. 
Compensatie 3 = ten minste drie cijfers boven de 6, waarvan ten hoogste één in de groep 
levensbeschouwelijke vorming, wetenschap en techniek, muziek en lichamelijke oefening 
Extra programmaonderdelen dienen naar behoren te worden afgesloten. 
 
Brugklas 2 naar vwo 3 
Voor de bevordering van brugklas 2 naar vwo 3 moet een leerling 70 punten of meer hebben behaald 
voor de vwo-cijfers op het eindrapport voor alle tien examenvakken (NE, FA, DU, EN, AK, GS, WI, NASK, 
BI, KUBV). 
Als de leerling 66, 67, 68 of 69 punten heeft behaald voor de vwo-cijfers op het eindrapport beslist de 
eindrapportvergadering over bevordering naar vwo 3 of havo 3 (studie- en werkhouding worden daarbij 
betrokken). Bovendien geldt dat er maximaal één vijf mag voorkomen bij de 7 niet-kernvakken (FA, DU, 
AK, GS, NASK, BI, KUBV). Deze 5 mag dus niet voorkomen bij Nederlands, Engels of wiskunde. 
Als een leerling in brugklas 2 heeft gedoubleerd, dan beslist de rapportvergadering, ongeacht het aantal 
punten. 
 
Brugklas 2 naar havo 3 
Voor de bevordering van brugklas 2 naar havo 3 dient de leerling minimaal te voldoen aan de 
bevorderingsnorm van havo 2 naar havo 3 voor havo-cijfers. 
 
  



Vwo 2 naar vwo 3 
Toelaten 
5/5 + compensatie 2 
5/4 compensatie 3 
4 + compensatie 2 

 
Compensatie 2 = ten minste twee cijfers boven de 6, waarvan ten hoogste één in de groep 
levensbeschouwelijke vorming, muziek en lichamelijke oefening. 
Compensatie 3 = ten minste drie cijfers boven de 6, waarvan ten hoogste één in de groep 
levensbeschouwelijke vorming, muziek en lichamelijke oefening. 
 
Indien twee vijven of een 4 behaald zijn/is voor de vakken NE, EN, WI volgt Afwijzen. 
Leerlingen in de vwo 2+ klas dienen, naast het voldoen aan de bevorderingsnorm, ook het vak Science 
of Art voldoende af te sluiten om bevorderd te kunnen worden naar vwo 3+. Bij een onvoldoende voor 
Science of Art wordt een leerling bevorderd naar vwo 3.  
De rapportvergadering kan besluiten een leerling van vwo 2 die niet bevorderbaar is gericht te 
bevorderen naar havo 3. 
 

BEVORDERINGSNORMEN VAN LEERJAAR 3 NAAR LEERJAAR 4 
Compensatie 1: Ten minste een cijfer boven de 6 in de groep Nederlands, Frans, Duits, Engels, 
geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie en biologie, kunst. 
Compensatie 2: Ten minste twee cijfers boven de 6 bij eindexamenvakken die je in de vierde klas volgt. 
 
De leerling wordt toegelaten met: 
� alle cijfers 6 of hoger 
� 5 en alle andere cijfers 6 of hoger 
� 5/5 + compensatie 2 
De twee vijven mogen voorkomen bij vakken die de leerling in leerjaar 4 volgt mits er compensatie 2 is. 
Indien twee vijven of lager zijn behaald voor de vakken NE, EN, WI volgt afwijzen (van havo 3 naar havo 
4 bij keuze C&M zonder wiskunde vervalt WI in voorgaande regel). 
� 5/5 compensatie 1 
Een vijf mag voorkomen bij de vakken die in leerjaar 4 gevolgd worden en een vijf bij de vakken die niet 
in leerjaar 4 gevolgd worden mits er compensatie is. 
� 5/5 zonder compensatie 
Indien twee vijven zijn behaald bij vakken die niet in leerjaar 4 worden gevolgd is de leerling bevorderd. 
� 4 
Een vier mag niet voorkomen bij een vak dat in leerjaar 4 wordt gevolgd. 
 
Bijzondere voorwaarden voor bevordering: 
Indien een leerling uit vwo 3 toelating wenst tot havo 4 moet een leerling aan de volgende norm 
voldoen: drie vijven + compensatie 2 waarbij één vijf niet mag voorkomen bij een vak dat in havo 4 
wordt gevolgd. Verder geldt: Indien twee vijven of lager behaald zijn voor de vakken NE, EN, WI volgt 
afwijzen (van vwo 3 naar havo 4 bij keuze C&M zonder wiskunde vervalt WI in voorgaande regel). 
 
Aanvullende eisen voor de profielkeuze: 
Vwo 3: 
Het profiel NT mag slechts gekozen worden als voor WI minimaal een 7 op het eindrapport is behaald. 
Voor SK en NA geldt dat bij één van deze vakken een 7 op het eindrapport staat en voor het andere vak 
een onafgeronde 6.0* (een 5.96 is dus niet genoeg). 
Het profiel NG met WB mag alleen gekozen worden als er voor het vak SK een onafgeronde 6.0* op het 
eindrapport staat en voor wiskunde een 7. 
Het profiel NG met WA en natuurkunde mag alleen gekozen worden als er voor wiskunde en 
natuurkunde een 7 op het eindrapport staat en als er voor scheikunde een onafgeronde 6.0* op het 



eindrapport staat. 
Voor de profielen EM en CM geldt dat het vak WB alleen gekozen mag worden als er een 7 op het 
eindrapport is behaald. 
 
Havo 3: 
Het profiel NT en het profiel NG met natuurkunde mogen alleen gekozen worden als er voor de vakken 
WI en NASK minimaal een 7 op het eindrapport staat. Het vak wiskunde B mag alleen gekozen worden 
als er voor wiskunde een 7 op het eindrapport staat. 
 

2.4 EISEN AAN FAST LANE ENGLISH 
Gedurende het jaar komen verschillende vaardigheden en onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan 
literatuur, geschiedenis, cultuur etc. Dit omvat ook de vaardigheden die op het Cambridge examen 
worden geëxamineerd: Reading, Writing, Speaking en Listening. Dit alles wordt los of in combinatie 
getoetst door middel van verschillende opdrachten, presentaties en toetsen. Voor sommige toetsen en 
opdrachten geldt een individueel cijfer, andere opdrachten worden in groepsverband gemaakt en 
beoordeeld. Hierbij spelen motivatie en inzet ook een belangrijke rol. Aanwezigheid in de les is 
verplicht, des te meer omdat de beoordeling op het gebied van motivatie en inzet voortdurend 
plaatsvindt tijdens de les. 
 
Omdat FLE een constante beoordeling kent, telt voor de overgang alleen de score op het eindrapport. 
Om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar FLE moet een leerling minimaal een 7 staan. Bij een 
eindcijfer tussen de 6,5 en de 6,9 is de leerling een bespreekgeval. Bij een score lager dan een 6,5 kan de 
leerling niet door naar het volgende leerjaar voor FLE. Daarnaast moet de leerling ook voor het vak 
Engels een 7 op het eindrapport staan. Deze bevorderingsnormen voor FLE gelden in het eerste, 
tweede en derde leerjaar. 
 
Indien een leerling doubleert in een jaarlaag maar wel aan de bevorderingsnormen voor FLE voldoet, 
mag de leerling het jaar FLE opnieuw doen. Meegaan met de FLE-groep naar het hogere leerjaar is als 
doubleur vanwege roostertechnische redenen niet mogelijk. 
 

2.5 EINDCIJFERBEREKENING BOVENBOUW (VWO 4/5/6 EN HAVO 4/5) 
Aan het einde van het schooljaar wordt bij de berekening van het eindcijfer voor een vak uitgegaan van 
de rapportcijfers per blok (periode), afgerond op 1 decimaal. Het eindcijfer wordt afgerond op een heel 
cijfer (5,49 wordt 5). 
 
Er zijn 4 blokken. Na elk blok volgt een rapport. Voor alle vakken, behalve NE, FA, DU en EN, geldt:  
(1x rapport 1 + 1 x rapport 2 + 1 x rapport 3 + 1 x rapport 4) : 4 = eindcijfer  
Voor NE, FA, DU en EN geldt: 
(1 x rapport 1 + 1 x rapport 2 + 2 x rapport 3 + 2 x rapport 4) : 6 = eindcijfer  
 

2.6 BEVORDERINGSNORMEN BOVENBOUW 
Algemene bepalingen 
A. Als de resultaten zodanig zijn dat een leerling niet bevorderd kan worden, volgt een bespreking 

over de verdere loopbaan en een advies. Doubleren is geen automatisch recht; het moet de leerling 
een reëel perspectief bieden naar het oordeel van de rapportvergadering. Als een leerling niet 
voldoet aan de bevorderingsnormen, kan besloten worden dat de leerling niet mag doubleren in 
hetzelfde leerjaar. Dit besluit is bindend. Een leerling mag in principe niet twee keer dezelfde klas 
overdoen en ook niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Met andere woorden: wie 
bijvoorbeeld de vierde klas vwo doubleert, mag in de vijfde klas niet blijven zitten. 



B. Een leerling wordt alleen bevorderd indien is voldaan aan de eisen van de studielasturen wat betreft 
het op tijd inleveren van praktische opdrachten en het ‘naar behoren’ uitvoeren van 
handelingsdelen. 

C. Laatste toetsweek, werk inzien en cijfers terugkrijgen: maandag 1 juli 2019 is de terugkomdag voor 
de bovenbouw. Op deze dag krijgen de leerlingen het gemaakte werk van de toetsweek terug. Na 
deze maandag is wijziging van cijfers niet meer mogelijk. Voor vwo 5 geldt als datum maandag 8 juli 
2019. 

D. Toelaten: 
• als alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
• 1 x 5 en alle overige vakken een 6 of hoger; 
• 1 x 4 of 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 en alle overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde een 

6.0 of hoger is; 
• bij de vakken LO, CKV, MA, LV en rekenen kunnen geen compensatiepunten gehaald worden; 
• de vakken LO en LV moeten naar behoren zijn afgerond; 
• bij Informatica kan slechts 1 compensatiepunt gehaald worden. 

 
Voor de leerlingen in vwo 4/5 en havo 4 geldt bovendien: 
Bij de vakken NE, WI of EN mag maar één 5 voorkomen en bij deze vakken mag het cijfer niet lager zijn 
dan een 5. 
 
Voor leerlingen in havo 4 en vwo 5 geldt bovendien: 
• Indien de leerling een 4 heeft voor het vak rekenen, dan is hij/zij niet over; 
• Indien de leerling een 5 heeft voor het vak rekenen, dan is hij/zij over, mits aan de overige 

bevorderingsnormen wordt voldaan. Indien een leerling de officiële rekentoets in mei/juni met een 
6 of hoger afrondt, is hiermee het vak rekenen afgerond. 

• Er kunnen geen compensatiepunten gehaald worden bij het vak rekenen. 
 

2.7 SLAAG-/ZAKREGELING 
Het examenreglement van ZAAM en het schoolexamenreglement (waaronder het Programma van 
Toetsing en Afsluiting) van het Pieter Nieuwland College zijn te vinden op de website. 
 
De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd als:  
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; en  
b. voor de kandidaat die het examen vwo aflegt, geldt dat hij voor één van de vakken Nederlandse taal 

en literatuur, Engelse taal en literatuur en, voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of 
wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en bij het andere vak dan wel vakken, genoemd in 
dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 
Voor de kandidaat die examen vwo aflegt dient de rekentoets te zijn afgelegd, ongeacht het 
behaalde cijfer. 

Voor de kandidaat die het examen havo aflegt, geldt dat hij voor één van de vakken Nederlandse taal en 
literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A of wiskunde B als 
eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel 
als eindcijfer 6 of meer heeft behaald.  
Voor de kandidaat die examen havo aflegt dient de rekentoets te zijn afgelegd, ongeacht het behaalde 
cijfer. 
c. Voor de kandidaat die eindexamen havo of vwo aflegt, geldt – onverminderd het gestelde in 

onderdeel b – dat hij: 
1. voor één van zijn vakken als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken, als eindcijfer 6 

of meer heeft behaald; of 
2. voor één van zijn vakken als eindcijfer 4 en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of meer 

heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 



3. voor twee van zijn vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken als 
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 
bedraagt; of 

4. voor één van de vakken als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft 
behaald en voor de overige vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het 
gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; en 

d. geen van de eindcijfers, alsmede de onderdelen van het combinatiecijfer genoemd in het vijfde lid, 
lager is dan 4; en 

e. de vakken lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming van het gemeenschappelijk 
deel van elk profiel zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. Dit geldt in schooljaar 2018-2019 voor 
vwo 6. Voor de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 in havo 5 en havo 4 zitten en de leerlingen die 
in vwo 4 en vwo 5 zitten geldt het volgende: Het vak lichamelijke opvoeding van het 
gemeenschappelijk deel van elk profiel moet zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 

 

2.8 EISEN AAN DE STUDIELASTUREN/INZET-VERPLICHTING 
De leerlingen in de bovenbouw moeten voldoen aan de studielasturen. Dit betekent dat zij in elk blok de 
lessen en zelfstudie-uren actief moeten bijwonen. Het betekent ook dat werk in elk blok (bijvoorbeeld 
praktische opdrachten en handelingsdelen) op het afgesproken moment moet zijn ingeleverd. Ook 
moet de inzet voor (voortgangs-) toetsen positief zijn. Bij normale inzet kan voor deze toetsen een 
voldoende worden behaald. De schoolleiding kan deelname aan één of meer toetsen in het betreffende 
blok ontzeggen als de leerling niet voldoet aan de studielasturen. Voor deze toets of toetsen wordt dan 
het cijfer één gegeven. 
 
Indien een leerling niet voldoet aan de inzetverplichting, worden er met de leerling en ouders 
schriftelijk afspraken gemaakt. Niet nakomen van deze afspraken kan leiden tot time-out, schorsing of 
verwijdering van school. 
 

2.9 ALGEMENE REGELS VOOR ONDERBOUW EN BOVENBOUW 

TAKEN 
Leerlingen die voor een vak een cijfer lager dan 6 op hun eindrapport hebben en bevorderd worden, 
kunnen voor dat vak door de rapportvergadering een taak opgedragen krijgen. Deze taak moet volledig 
zijn uitgevoerd op de eerste dag van het nieuwe schooljaar; zo niet, dan neemt de schoolleiding 
maatregelen. Een maatregel kan zijn dat de leerling geen lessen mag volgen totdat de taak in orde is. 
Ook een docent kan de leerling een opdracht meegeven in de vakantie. 
 
Dit geldt voor alle vakken. De rapportvergadering heeft in bijzondere gevallen het recht van deze norm 
af te wijken. 
 

ONREGELMATIGHEDEN 
Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan een onregelmatigheid bij een toets (bijv. spieken), dan kan 
de docent voor deze toets het cijfer één geven. Dit is ook het geval als de onregelmatigheid achteraf wordt 
vastgesteld. 

Voor onregelmatigheden tijdens schoolexamentoetsen in de bovenbouw: zie schoolreglement PTA en 
het examenreglement op de website. 
 
  



DE TWEEDE FASE 

3.1 INHOUD TWEEDE FASE 
De Tweede Fase is de naam voor de wijze waarop het onderwijs in de bovenbouw georganiseerd is. 
 

DE PROFIELEN 
In de Tweede Fase hebben de leerlingen les in 4 verschillende profielen: 
 
Economie en Maatschappij (EM), Cultuur en Maatschappij (CM), Natuur en Techniek (NT) en Natuur en 
Gezondheid (NG). 
 
In de derde klas begeleiden docenten, mentoren en decanen de leerlingen bij hun keuze voor een 
profiel en is er een informatieavond voor ouders en leerlingen. 
 

STUDIELAST 
In de Tweede Fase wordt gewerkt met het begrip studielast: het aantal uren dat een leerling in totaal 
aan een vak moet besteden. De totale studielast is 4800 klokuren in vwo 4,5 en 6 en 3200 klokuren in 
Havo 4 en 5. Dit komt neer op een 40-urige werkweek in een jaar van 40 weken (de rest is vakantie). 
Ongeveer 5/8 van de studielast wordt ingevuld met lessen op school. De overige tijd wordt besteed aan 
huiswerk. 
 

CONTACTTIJD 
Het Ministerie van OCW schrijft voor dat iedere leerling in de voorexamenklassen netto 1000 klokuren 
per jaar onder begeleiding op school aanwezig moet zijn. In de examenklassen is dit 700 klokuren. Bij 
een 50-minutenrooster betekent dit dat de leerlingen in de voorexamenklassen 32 en in de 
examenklassen 27 contacturen hebben. Deze bestaan uit lesuren of zelfstudie-uren. 
 

SCHOOLEXAMEN EN CANTRAAL EINDEXAMEN 
Voor een aantal vakken is er geen Centraal Eindexamen. Voor die vakken geldt het schoolexamencijfer 
als eindcijfer. De regeling hierover is opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 
 

DOORSTROOM HAVO VWO 
Leerlingen die na het behalen van het havodiploma verder willen gaan in vwo 5 dienen daartoe een 
verzoek in bij de “doorstroomcommissie havo-vwo”.  
Deze commissie bestaat uit: 

• twee docenten die lesgeven aan de betreffende leerling 
• de afdelingsleiders (havo en vwo) 
• de (havo-)decaan 

 
De doorstroomcommissie beoordeelt ieder geval apart en laat zich adviseren door de 
docentenvergadering. De commissie betrekt tenminste de volgende overwegingen in haar besluit: 

• leerlingen in de 3e klas havo krijgen het advies om in de Tweede Fase een 2e moderne vreemde 
taal, wiskunde en een extra examenvak te volgen, als zij vwo willen, beoordeelt de 
doorstroomcommissie het verzoek met inachtneming van de overwegingen die bij de 
dispensatieregeling Moderne Vreemde Talen zijn genoemd; 

• de leerling beschikt naar het oordeel van de commissie over voldoende motivatie, intellectuele 
capaciteiten en studievaardigheden om het vwo-diploma te halen.  

 
We gaan uit van een gemiddeld cijfer 7 voor het Centraal Examen. 
 
  



LESSENTABELLEN 

4.1 LESSENTABEL LEERJAAR 1, 2 EN 3 
Vakken V1+ V1 B1 H2 V2+ V2 B2 H3 V3+ V3 
levensbeschouwelijke 
vorming 

1 1 1 1 1 1 1    

Nederlands 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
Duits    3 3 3 3 4 3 3 
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
geschiedenis  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
wiskunde 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
natuur-/scheikunde    3 3 3 3 3 4 4 
biologie/verzorging 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
economie        2 2 2 
techniek en wetenschap 2 2 2 1  1 1    
science/art 2    2    2  
filosofie         0,5 0,5 
muziek 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 
drama 1 1 1        
kunst/beeldende 
vormgeving 

2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 

lichamelijke opvoeding 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 
mentorles 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Totaal 33 33 33 33 33 32 33 33 34 32 

 
Leerlingen die Fast Lane English volgen hebben 2 lesuren extra op hun rooster staan. 
 

4.2 LESSENTABEL VWO 4, 5 EN 6 
SL = studielast totaal over 3 jaar 
SLU = studielasturen in lestijd per week 
IT = aantal lessen per week 
 

 SL 4e 
SLU/IT 

5e 
SLU/IT 

6e 
SLU/IT 

Gemeenschappelijk 
 

    

Nederlands 480 4 / 3 4 / 3 4 / 4 
Engels 400 4 / 3 3 / 3 3 / 3 
Frans of Duits 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
maatschappijleer 120  3 / 2  
CKV 160 4 / 3   
LO 160 1,5 / 2 1,5 / 2 1 / 1 
MEN 120 1 / 1 1 / 1 1 / 1 
LV 80 1 / 1 1 / 1  
Cultuur & Maatschappij     
     
wiskunde C 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
geschiedenis 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     



kunst 440 3 / 2 4 / 3 4 / 3 
filosofie 480 4 / 3 3 / 2 5 / 4 
Frans 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
Duits 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     
informatica of filosofie 440/480 4 / 3 ; 4 / 3 3 / 2 ; 3 / 2 4 / 3 ; 5 / 4 
kunst 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
Duits of Frans 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
economie 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
aardrijkskunde 440 3 / 2 4 / 3 4 / 3 
biologie of M&O 480/440 4 / 3 ; 3 / 2 4 / 3 ; 4 / 3 4 / 3 ; 4 / 3 
Economie & Maatschappij 
 

    

wiskunde A 520 4 / 3 4 / 3 4 / 4 
geschiedenis 440 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
economie 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     
M&O 440 3 / 2 4 / 3 4 / 3 
aardrijkskunde 440 3 / 2 4 / 3 4 / 3 
Frans 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
Duits 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     
informatica of filosofie 440/480 4 / 3 ; 4 / 3 3 / 2 ; 3 / 2 4 / 3 ; 5 / 4 
kunst 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
Duits of Frans 480 4 / 3  4 / 3 4 / 3 
aardrijkskunde 440 3 / 2 4 / 3 4 / 3 
(biologie) of M&O 480/330 4 / 3 ; 3 / 2 4 / 3 ; 4 / 3 4 / 3 ; 4 / 3 
Natuur & Gezondheid 
 

    

wiskunde A of B 520/600 4 / 3 ; 5 / 4 4 / 3 ; 5 / 4 4 / 4 ; 5 / 4 
biologie 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
scheikunde 440 4 / 2 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     
aardrijkskunde 440 3 / 2 4 / 3 4 / 3 
natuurkunde 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     
informatica of NL&T of 
filosofie 

440/Fi: 480 4 / 3 ; 4 / 3 3 / 2 ; 3 / 2 4 / 3 ; 5 / 4 

kunst 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
Duits of Frans 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
economie 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
aardrijkskunde 440 3 / 2 4 / 3 4 / 3 
Natuur & Techniek 
 

    

wiskunde B 600 5 / 4 5 / 4 5 / 4 
natuurkunde 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
scheikunde 440 4 / 2 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     
informatica of NL&T 440/440 4 / 3 3 / 2 4 / 3 
biologie 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:     



informatica of NL&T of 
filosofie 

440/Fi: 480 4 / 3 ; 4 / 3 3 / 2 ; 3 / 2 4 / 3 ; 5 / 4 

kunst 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
Duits of Frans 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
economie 480 4 / 3 4 / 3 4 / 3 
biologie of M&O 480/440 4 / 3 ; 3 / 2 4 / 3 ; 4 / 3 4 / 3 ; 4 / 3 

 

4.3 LESSENTABEL HAVO 4 EN 5 
SL = studielast totaal over 2 jaar 
SLU = studielasturen in lestijd per week 
IT = aantal lessen per week 
 

 SL 4e 
SLU/IT 

5e 
SLU/IT 

Gemeenschappelijk 
 

   

Nederlands 400 5 / 4 5 / 4 
Engels 360 5 / 4 4 / 3 
maatschappijleer 120 3 / 2  
CKV 120 3 / 2  
LO 120 2 / 2 1 / 1 
MEN 80 1 / 1 1 / 1 
LV 40 1 / 1  
Cultuur & Maatschappij 
 

   

Frans of Duits 400 5 / 4 5 / 4 
Geschiedenis 320 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:    
aardrijkskunde 320 4 / 3 4 / 3 
maatsch. wetens. 320 4 / 3 4 / 3 
economie 400 5 / 4  5 / 4 
1 vak uit:    
kunst 320 4 / 3 4 / 3 
Frans of Duits 400 5 / 4 5 / 4 
1 vak uit:    
informatica of kunst 320 4 / 3 4 / 3 
wiskunde A 320 4 / 3 4 / 3 
economie 400 5 / 4 5 / 4 
Frans of Duits 400 5 / 4 5 / 4 
aardrijkskunde 320 4 / 3 4 / 3 
maatsch. wetens. 320 4 / 3 4 / 3 
Economie & Maatschappij 
 

   

wiskunde A of B 320/360 4 / 3 4 / 3 ; 5 / 4 
geschiedenis 320 4 / 3 4 / 3 
economie 400 5 / 4 5 / 4 
1 vak uit:    
M&O 320 4 / 3 4 / 3 
aardrijkskunde 320 4 / 3 4 / 3 
Frans of Duits 400 5 / 4 5 / 4 
maatsch. wetens. 320 4 / 3 4 / 3 



1 vak uit:    
informatica of kunst 320 4 / 3 4 / 3 
biologie of M&O 400/320 5 / 4 ; 4 / 3 5 / 4 ; 4 / 3 
Frans of Duits 400 5 / 4 5 / 4 
aardrijkskunde 320 4 / 3 4 / 3 
maatsch. wetens. 320 4 / 3 4 / 3 
Natuur & Gezondheid 
 

   

wiskunde A of B 320/360 4 / 3 4 / 3 ; 5 / 4 
biologie 400 5 / 4 5 / 4 
scheikunde 320 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:    
aardrijkskunde 320 4 / 3 4 / 3 
natuurkunde 400 5 / 4 5 / 4 
1 vak uit:    
informatica of kunst 320 4 / 3 4 / 3 
Frans of Duits 400 5 / 4 5 / 4 
economie 400 5 / 4 5 / 4 
maatsch. wetens. 320 4 / 3 4 / 3 
Natuur & Techniek 
 

   

wiskunde B 360 4 / 3 5 / 4 
natuurkunde 400 5 / 4 5 / 4 
scheikunde 320 4 / 3 4 / 3 
1 vak uit:    
informatica 320 4 / 3 4 / 3 
biologie 400 5 / 4 5 / 4 
1 vak uit:    
informatica of biologie 320/400 4 / 3 ; 5 / 4 4 / 3 ; 5 / 4 
informatica of kunst 320 4 / 3 4 / 3 
economie 400 5 / 4 5 / 4 
Frans of Duits 400 5 / 4 5 / 4 
aardrijkskunde 320 4 / 3 4 / 3 
maatsch. wetens. 320 4 / 3 4 / 3 

 
  



REGELS VOOR HET SCHOOLLEVEN 

5.1 LESTIJDEN 
 

  
 

 
Als er rapportvergaderingen of studiemiddagen zijn, kan er een verkort rooster zijn. De lessen duren 
dan 40 in plaats van 50 minuten. 
 

5.2 WAT TE DOEN BIJ ABSENTIE? 
A. Wanneer uw kind ziek is, of een uur moet missen door bezoek aan dokter of tandarts, kunt u dat 

per mail laten weten aan verzuim@pieternieuwland.nl. Geeft u in de mail de naam en klas van 
uw kind door en hoe lang u denkt dat uw kind afwezig zal zijn. Mocht het onverwacht langer 
duren, dan verwachten we nogmaals een mail naar verzuim@pieternieuwland.nl of een 
telefoontje naar school. Komt uw kind weer naar school, dan moet hij/zij altijd een door u 
ondertekende absentiekaart inleveren of u meldt uw zoon/dochter beter via hetzelfde e-
mailadres. U geeft dan aan welke dagen en/of uren hij/zij heeft verzuimd wegens ziekte. Een 
absentiekaart kunt u downloaden en printen via deze link.  
Het e-mailadres is alleen voor bovengenoemde meldingen bedoeld en niet voor communicatie 
met de verzuimcoördinator. Telefonisch is de school vanaf 8.00 uur bereikbaar. De 
ouder(s)/verzorger(s) krijgen een sms-bericht of worden gebeld als de leerling afwezig is zonder 
melding. 

B. Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt of om een andere geldige reden de school eerder 
moet verlaten, dan meldt hij/zij zich af bij iemand van de schoolleiding en geeft het vertrek door 
aan de conciërge. Zodra de leerling weer op school is, dan kunt u uw zoon/dochter beter 
melden via de eerder genoemde mailbox, of hij/zij levert een absentiekaart in zoals hiervoor 
omschreven. In géén geval gaat een leerling dus van school weg zonder zich afgemeld te 
hebben bij de schoolleiding. 

C. Bij ongeoorloofd of niet verantwoord verzuim bij proefwerken en anderen toetsen, kan de 
docent maatregelen nemen. Een maatregel kan zijn dat de docent het cijfer 1 geeft! 

D. Een leerling, die lesuren moet verzuimen door bijvoorbeeld tandartsbezoek dient dit van 
tevoren te melden en moet een door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende absentiekaart 
inleveren of een ouder mailt naar verzuim@pieternieuwland.nl. Als het gymlessen betreft laat 
de leerling de brief van de ouder(s)/verzorger(s) eerst aan de gymdocent zien, die beslist over 
de verdere gang van zaken.  

 

5.3 AANVRAGEN EXTRA VERLOF 
De vastgestelde vakantiedagen worden op de website gepubliceerd. De school mag geen extra 
vakantieverlof verlenen. De mogelijkheden voor verlof ‘wegens bijzondere omstandigheden’ staan in de 
Leerplichtwet omschreven. 

 rooster 
1 08.25 – 09.20 
2 09.20 – 10.10 
3 10.10 – 11.00 
 pauze 
4 11.20 – 12.10 
5 12.10 – 13.00 
 pauze 
6 13.30 – 14.20 
7 14.20 – 15.10 
 pauze 
8 15.20 – 16.10 
9 16.10 – 17.00 

 verkort rooster 
1 08.25 – 09.10 
2 09.10 – 09.50 
3 09.50 – 10.30 
 pauze 
4 11.50 – 11.30 
5 11.30 – 12.10 
 pauze 
6 12.40 – 13.20 
7 13.20 – 14.00 
8 14.00 – 14.40 
9 14.40 – 15.20 

mailto:verzuim@pieternieuwland.nl
mailto:verzuim@pieternieuwland.nl
https://pieternieuwland.nl/wp-content/uploads/2018/09/Absentiekaart-voor-website.pdf
https://pieternieuwland.nl/wp-content/uploads/2018/09/Absentiekaart-voor-website.pdf
mailto:verzuim@pieternieuwland.nl


 
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag alléén verleend worden als het ‘wegens de specifieke 
aard van het beroep van één van de ouders’ onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te 
gaan. Zo’n verzoek moet u twee maanden van tevoren indienen en er moet een werkgeversverklaring 
bijgevoegd zijn. De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zijn hiervan uitgesloten. 
 
Als u denkt voor bijzonder verlof in aanmerking te komen, dan moet u, vóórdat u afspraken maakt, zo 
spoedig mogelijk bij de schoolleiding een verzoek indienen. Als het verlof meer dan tien schooldagen is, 
dan moet ook de leerplichtambtenaar toestemming verlenen (minimaal een maand van tevoren). 
Binnen de gemeente Amsterdam is de afspraak dat de leerplichtambtenaren extra letten op verzuim 
tijdens de laatste weken van het schooljaar en in de eerste weken na de zomervakantie. 
 

5.4 VERZUIM 
Afspraken en regels over verzuim van leerlingen zijn terug te vinden op de website via deze link.  
 

5.5 ADMINISTRATIE  
Elke adreswijziging, verandering van telefoonnummer of e-mailadres, moet zo spoedig mogelijk aan de 
administratie doorgegeven worden of worden gewijzigd in Magister. Dat is belangrijk omdat school 
communiceert door middel van e-mail en sms.  
 
Wanneer een leerling het volgende schooljaar van school gaat,  moet hiervan voor het einde van het 
schooljaar schriftelijk bericht worden gestuurd aan de schoolleiding. Voor leerplichtige leerlingen geldt 
bovendien, dat ze alleen mogen worden uitgeschreven als er een bewijs van inschrijving op de nieuwe 
school kan worden overlegd.  
 

5.6 SCHOOLREGELS 
Op het Pieter Nieuwland College zijn we allemaal “AARDIG, WAARDIG EN VAARDIG”. Onder “AARDIG” 
verstaan we dat we met elkaar zorgen voor goede onderlinge relaties. Onder “WAARDIG” verstaan we 
dan we met z’n allen zorgen voor een prettige en veilige schoolomgeving. Onder “VAARDIG” verstaan 
we dat we samen zorgen voor een optimale leeromgeving. Aan het begin van ieder schooljaar starten 
we met het doornemen van deze competenties op school. In ons leerlingenstatuut is de concrete 
uitwerking van de regels te vinden.  
Onze uitgangspunten per competentie: 
 
Aardig 
Wij zijn vriendelijk 
Wij volgen aanwijzingen van schoolpersoneel op 
Wij laten anderen uitpraten 
 
Waardig 
Wij lossen conflicten op met woorden; nooit fysiek 
Wij dragen geen pet in school en geen jas in het lokaal 
Als wij geen les hebben, zijn wij niet op de gang 
Wij ruimen afval meteen op 
Wij stallen onze fietsen en brommers op de aangewezen plekken 
Wij filmen niet in school 
Wij betreden nooit de flat naast de school 
Wij denken aan onze buren en bezorgen geen overlast 
Wij gebruiken geen scheld- en schuttingwoorden 
Wij vertonen geen pestgedrag richting medeleerlingen/docenten 
 

https://pieternieuwland.nl/ouder/absentie/


Vaardig 
Wij komen op tijd en spijbelen niet 
Wij zijn voorzichtig met onze spullen (mobiel, iPad) en laten ze nooit onbeheerd 
Wij bereiden ons op de les voor, maken huiswerk, nemen onze spullen mee 
Wij helpen mee om er een goede les van te maken 
Wij gebruiken alleen met toestemming een mobiele telefoon in de les 
Wij gaan voorzichtig om met materialen (boeken, apparatuur) 
 
Veel regels en afspraken zijn vanzelfsprekend en passen binnen een leer- en leefgemeenschap van een 
school. In deze jaargids zijn als bijlage toegevoegd het ‘Contract Veilig in School’ en een aantal regels en 
afspraken met een toelichting. We gaan er vanuit dat onze leerlingen kennis hebben genomen van deze 
regels en afspraken en er naar handelen. 
 

5.7 KLACHTENREGELING 
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen problemen 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 mogelijk 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 Stichting ZAAM. De klachtenregeling van ZAAM staat vermeld op 
http://zaam.nl/wp-content/uploads/2016/04/U130084Z-Klachtenregeling-ZAAM-120913.pdf. Een 
exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding. 
 
De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, Postbus 
82324, 2508 EH te Den Haag. De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen vier weken na 
ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar 
maken.  
 

DE VERTROUWENSPERSOON 
Voor een klacht tegen ongewenst gedrag kan in eerste instantie contact worden opgenomen met de 
mentor of de vertrouwensdocent op school. Daarnaast kent ZAAM 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 op school niet 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 kan worden bereikt, kan de vertrouwenspersoon je begeleiden bij het 
indienen van een klacht. Meer informatie over de verdere procedure is beschreven in de 
Klachtenregeling ZAAM. 
 

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EXAMENS 
Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een 
examenonderdeel (zoals 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. 
 
Uit het examenreglement voor leerlingen: “Wanneer je het niet eens bent met de maatregel die door 
de directeur is genomen, kun je in de eerste plaats bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de 

http://zaam.nl/wp-content/uploads/2016/04/U130084Z-Klachtenregeling-ZAAM-120913.pdf
http://www.zaam.nl/zaam-info/vertrouwenspersonen.html
http://www.zaam.nl/zaam-info/vertrouwenspersonen.html


examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt 
gehouden door de directeur, kun je tegen de beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep 
voor Examens van Stichting ZAAM. 
Van belang is: 

• dat je het beroep instelt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing aan je bekend is gemaakt; 
• dat je het beroep schriftelijk instelt en in je beroep de redenen van je beroep beschrijft; 
• dat je 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 je beroep kunt instellen en 
hoe het beroep wordt behandeld door de Commissie van Beroep voor Examens. Een exemplaar van de 
Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen ligt ter inzage bij de schoolleiding. 
  



FINANCIËN EN VERZEKERINGEN 

6.1 OUDERBIJDRAGE EN KOSTEN EXTRA-CURRICULAIRE ACTIVITEITEN 
 

kostensoort leerjaar 1, b1 
en v1 

leerjaar 1 
vwo+ 

leerjaar 2, h2, 
b2, v2 

leerjaar 2 
vwo+ 

kluishuur (incl. btw) 20 20 20 20 
leer-hulpmiddelen 85 85 85 85 
excursies   50 50 
algemene schoolkosten 40 40 40 40 
cultuurkaart 10 10 10 10 
vwo+  200  200 
Texel leerjaar 1 160 160   
Totaal schoolbijdragen 315 515 205 405 
exclusief FLE (keuzevak) 75 75 400 400 

 
kostensoort leerjaar 3, h3 

en v3 
leerjaar 3 
vwo+ 

leerjaar 4, h4 leerjaar 4, v4 

kluishuur (incl. btw) 20 20 20 20 
leer-hulpmiddelen 85 85 95 95 
excursies 50 50  50 
algemene schoolkosten 40 40 40 40 
cultuurkaart 10 10 10 10 
vwo+   200   
werkweek   380  
Totaal schoolbijdragen 205 405 545 215 
exclusief FLE (keuzevak) 100 100 650 650 

 
kostensoort leerjaar 5, h5 leerjaar 5, v5 leerjaar 6 
kluishuur (incl. btw) 20 20 20 
leer-hulpmiddelen 95 95 95 
excursies 50  50 
algemene schoolkosten 40 40 40 
cultuurkaart 10 10 10 
werkweek  380  
Totaal schoolbijdragen 215 545 215 

 
Texel leerjaar 1 en FLE (Fast Lane English, keuzevak) worden apart gefactureerd evenals de werkweek 
voor havo 4 / vwo 5. De werkweken in de bovenbouw zijn extra-curriculair. In het bedrag voor FLE in 
leerjaar 4 zijn de kosten voor een excursie en de kosten voor het examen Cambridge English 
opgenomen, deelname aan excursie en/of het Cambridge English-examen is facultatief. 
 

• Iedere leerling huurt een kluisje (€20 per jaar) 
• Met de bijdrage leer- en hulpmiddelen dragen ouders bij in de kosten voor kopiëren, 

proefwerkpapier, materiaal voor tekenen, techniek, natuurkunde, scheikunde en biologie en 
gymnastiek 

• Het geld voor excursies wordt besteed aan excursies/museumbezoeken/projecten etc. 
• Algemene schoolkosten betreffen kosten in verband met mentoractiviteiten (€20), kosten voor 

de schoolpas (€10) en kosten voor de mediatheek (€10) 
• De cultuurkaart kost €10 per kaart per jaar 
• Het extra programma voor vwo+ wordt niet vergoed door het ministerie. Hiervoor wordt €200 

in rekening gebracht. 



 
Voor schoolkosten die niet of slechts gedeeltelijk door de overheid worden vergoed, vragen wij een 
vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage is in 2018-2019 niet gewijzigd en heeft de 
instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (2017-2018). Werkweken in de 
bovenbouw zijn extra-curriculair, evenals vwo+ en het Fast Lane English-programma. De kosten 
hiervoor worden bij deelname apart gefactureerd. 
 
Ons onderwijs is ingericht voor het gebruik van boeken en voor de iPad. Vanaf de brugklas wordt de 
iPad in combinatie met Office365 in de lessen gebruikt. Ook in de bovenbouw wordt de iPad meer en 
meer ingezet. Apps worden via de school beschikbaar gesteld. De school maakt vooraf bekend aan 
welke eisen de iPad moet voldoen. 
 

6.2 BETALING 
De schoolkosten moeten aan het begin van het schooljaar worden betaald. U kunt daarbij kiezen voor 
betaling ineens, waarvoor u een factuur ontvangt, of u kunt de school machtigen om in 10 termijnen het 
bedrag te incasseren. Ouders die niet in aanmerking komen voor (gemeentelijke) tegemoetkoming in 
de schoolkosten en aantoonbaar de schoolkosten niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de 
regeling restitutie en kwijtschelding.  
Een beroep op de regeling restitutie en kwijtschelding kunt u uitsluitend schriftelijk indienen bij de 
directie.  
 

6.3 BOEKEN 
De boeken zijn eigendom van de school. Schade aan de boeken moet worden vergoed. Bij verlies of 
diefstal wordt een vervangingswaarde in rekening gebracht. 
Indien een leerling zijn boeken op school achterlaat is dit geheel voor eigen risico. 
 

6.4 RESTITUTIE 
Als een leerling tijdens het schooljaar de school verlaat, wordt na aftrek van administratiekosten, een 
evenredig deel van de betaalde rekening teruggestort. Bij vertrek vóór 30 september is de restitutie 
90%. Iedere maand vermindert dit met 10%. Voorwaarde voor restitutie is dat aan alle verplichtingen is 
voldaan en dat alle boeken (in goede staat) zijn ingeleverd. Dit is ook van toepassing als een leerling aan 
het einde van het schooljaar de school verlaat.  
 

6.5 VERZEKERINGEN 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
Elke leerling dient door de ouder(s)/verzorger(s) te zijn verzekerd tegen ziektekosten. 
 

ONGEVALLENVERZEKERING 
Alle leerlingen zijn tijdens schooltijden en ten hoogste één uur voor en na schooltijd tegen ongevallen 
verzekerd. 
De uitkeringen zijn vrij beperkt. Wij adviseren u dan ook met klem zelf een gezinsongevallenverzekering 
af te sluiten. Uw kinderen zijn dan 24 uur per dag verzekerd. 
 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
Alle schade, door een leerling toegebracht, moet worden vergoed. Het is daarom noodzakelijk dat u 
een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) heeft afgesloten. 
  



REISVERZEKERING 
Tijdens kampen, werkweken en excursies buiten Amsterdam zorgt ZAAM voor een reisverzekering. 
 
NB De school is niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan fietsen, scooters, kledingstukken 
en anderen eigendommen van de leerlingen. Meenemen van waardevolle eigendommen, zoals geld, 
sieraden en mobiele telefoons naar de kleedkamers van de gymzalen, ook de kleedkamers op de 
sportvelden, is geheel voor eigen risico. Eigendommen, opgeborgen in een, door u gehuurd, afgesloten 
kluisje vallen onder uw inboedelverzekering, mits dit door u is aangemeld bij uw 
verzekeringsmaatschappij.  
  



INSCHRIJVING EN BEWAARTERMIJN GEGEVENS 

7.1 PROCEDURE INSCHRIJVEN 

LEERJAAR 1 
De school volgt de kernprocedure van de gemeente Amsterdam. 
 

ANDERE LEERJAREN 
Als er plaats is en de leerling voldoet aan de toelatingscriteria zoals vastgelegd in de 
bevorderingsnormen kunnen leerlingen worden ingeschreven. Leerlingen van ZAAM-scholen hebben 
hierbij voorrang. 
 

LEERLINGEN MET EEN SPECIFIEKE ZORGVRAAG 
Leerlingen die kunnen worden ingeschreven volgens bovenstaande criteria en daarbij een specifieke 
zorgvraag hebben kunnen worden ingeschreven als de zorgvraag past binnen het vastgestelde 
ondersteuningsprofiel en het vastgestelde school-ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is op te 
vragen via de administratie. Hierin staat beschreven welke vormen van begeleiding en ondersteuning 
de school inzet met name als het even niet zo goed gaat met studie en/of welbevinden. 
 

7.2 BEWAARTERMIJN VAN LEERLINGGEGEVENS   
Leerlinggegevens worden ten minste vijf jaar bewaard vanaf het tijdstip dat de leerling de school 
verlaat. 
 

BEWAARTERMIJN VAN TOETSEN 
Toetsen die onderdeel vormen van het schoolexamen worden bewaard tot na het examen. Andere 
toetsen die meetellen voor de bevordering worden gedurende de rapportperiode bewaard waarop de 
toetsen betrekking hebben. De toetsen kunnen worden ingezien tot het moment van de 
rapportvergadering. Op de rapportvergadering worden de cijfers vastgesteld. Daarna is bespreking en 
inzage van toetsen van deze periode niet meer mogelijk. 
Na afloop van de laatste toetsweek worden inzage en bespreking van de gemaakte toetsen via een 
rooster geregeld. Bij ongeoorloofde afwezigheid bij deze bespreking vervalt het recht op inzage en 
bespreking. 
Leerlingen krijgen de toetsen niet mee naar huis, ook geen kopieën. Inzien van toetsen gebeurt op 
school bij de vakdocent of een lid van de schoolleiding. Dit geldt niet voor so’s (schriftelijke 
overhoringen). 
  



RESULTATEN 

8.1 GESLAAGDE LEERLINGEN PER AFDELING 
 

schooljaar 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
havo 90% 90% 87% 
atheneum 90% 89% 85% 

 

8.2 VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS 
Het aantal voortijdige schoolverlaters bedraagt 0 (peildatum 2017-2018). 
 

8.3 OPBRENGSTENKAART 
Meer informatie over de resultaten en opbrengsten van de school kunt u zien op de opbrengstenkaart. 
Deze is te vinden op de site van de Onderwijsinspectie en op https://www.scholenopdekaart.nl. 
 

8.4 BELANGRIJKE DATA  
Alle belangrijke data kun je terugvinden in de agenda op https://pieternieuwland.nl/jaarplanning. 
  

https://www.scholenopdekaart.nl/
https://pieternieuwland.nl/jaarplanning


BIJLAGE SCHOOLREGELS (AD 5.6)  

VEILIG IN SCHOOL 
De school streeft ernaar alle leerlingen een veilige plek te bieden. Voor iedere leerling geld het contract 
‘Veilig in School’. Gedrag dat tegen deze afspraken in gaat (maar zéker crimineel gedrag), wordt door 
de school niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering. De school is bevoegd de leerlingen en de 
kluisjes te controleren op aanwezigheid van verboden voorwerpen. De school kan ook de politie 
inschakelen. 
 

CONTRACT ‘VEILIG IN SCHOOL’ 
 
“Ik vind dat iedereen zich veilig moet voelen in school.  
Daarom houd ik mij aan de volgende regels: 
 
9 Ik accepteer en respecteer de ander en ik discrimineer niet 
9 Zowel in het echte leven als in de digitale wereld scheld ik niet en doe ik niet mee aan 

uitlachen, roddelen of stoken. 
9 Ik maakt geen beeld- of geluidsopnamen in school zonder toestemming van een 

schoolmedewerker 
9 Ik verspreid geen kwetsende beelden van andere mensen via internet of chatprogramma’s  
9 Ik blijf van de spullen van een ander af en raak een ander niet aan 
9 Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar duidelijk daarmee te stoppen 
9 Als dat niet helpt, vraag ik een schoolmedewerker om hulp 
9 Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter 
9 Ik bedreig geen andere mensen; niet in het echte leven en ook niet in het digitale leven 
9 Ik neem geen wapens of drugs mee en handel hier ook niet in 
9 Ik gebruik binnen en buiten school geen enkele vorm van geweld 
9 Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden 

 
Ik verklaar dat ik deze regels heb gelezen en begrijp. Ik begrijp ook dat ik, met het ondertekenen van 
mijn inschrijving op het Pieter Nieuwland College, beloof dat ik mij aan deze afspraken houd. Ik 
begrijp dat als ik mij hier niet aan houd, dit zou kunnen leiden tot schorsing of schoolverwijdering.” 
 

 
“Zo doen we dat hier!” en “Zo gaan we met elkaar om!”  
 
De rechten en plichten van leerlingen zijn geregeld in het leerlingenstatuut. Onderstaande regels zijn 
bedoeld als gedragsregels voor situaties die zich elke dag voor kunnen doen.  
 
Een leerling bij ons op school wordt geacht de regels te kennen en kan zich er niet op beroepen dat hij 
ze niet kent. 
 
Regels waar iedere leerling zich aan moet houden: 
 

1. Aanwijzingen en instructies van docenten en onderwijs ondersteunend personeel volg je op. 
2. Alle op het rooster staande lessen, inclusief verplichte excursies, werkweken en projecten 

horen bij de lesstof. 
3. Huiswerk krijgen en maken hoort bij onze school. 
4. Als je om een geldige reden je huiswerk niet in orde hebt, neem dan een briefje van je 

ouder(s)/verzorger(s) mee en geef dat vóór de les aan de docent. Een verjaardag, sporttoernooi 
of een weekend weg is geen geldige reden om je huiswerk niet in orde te hebben. Voor gemiste 
aantekeningen, proefwerken en uitleg ben je zelf verantwoordelijk. Je maakt zelf afspraken met 
je docent om alles in te halen. 



5. Studieboeken zijn eigendom van de school. Schade aan deze boeken moet worden vergoed. De 
boeken moeten gekaft worden en in een stevige tas worden vervoerd. 

6. Als je te laat komt, haal je eerst een briefje bij de conciërge/balie, anders word je niet toegelaten 
in de les. Ben je meer dan 10 minuten te laat, dan stuurt de conciërge je naar de mediatheek. Je 
moet dan het gemiste uur inhalen. 

7. Als een docent te laat of afwezig is, blijf je voor het lokaal wachten, terwijl de 
klassenvertegenwoordiger bij de afdelingsleider navraag doet. 

8. Het dragen van petten of andere hoofddeksels is in de school niet toegestaan: “School in? 
Hoofddeksel af!”. Dit geldt niet voor meisjes die vanuit hun geloofsovertuiging een 
hoofdbedekking dragen. Jassen, jacks of hoofddeksels mogen niet meegenomen worden naar 
de lokalen. Elke leerling huurt een kluisje om zijn spullen veilig in op te bergen.  

9. Als je uit de les gestuurd wordt, blijf je niet op de gang, maar je meldt je meteen in de 
mediatheek. Ernstige misdragingen kunnen schorsing of zelfs definitieve verwijdering tot 
gevolg hebben. Er kan je ook een taakstraf opgelegd worden: het opruimen van het schoolplein, 
aula of lokalen, het legen van papierbakken etc. 

10. Alle leerlingen krijgen een schoolpasje dat toegang geeft tot de kluisjes en de mediatheek en 
schoolfeesten. Ook is het pasje nodig om te registreren dat je te laat bent. Je moet het pasje 
altijd bij je hebben! Heb je het niet bij je, kun je verplicht worden om het pasje thuis te halen. De 
gemiste tijd moet je inhalen. Het is ook mogelijk dat een ouder het pasje naar school brengt.  

11. Over de regels voor het gebruik van de mediatheek krijg je een apart boekje uitgereikt. Heb je 
pauze of een tussenuur, dan kun je gaan lezen of studeren in de mediatheek. Eten, drinken, 
praten en spelletjes doen zijn daar verboden. Daarvoor kun je naar de aula of naar buiten. 
Spelletjes waarbij om geld gespeeld wordt zijn niet toegestaan. 

12. Het is leerlingen verboden, ook tijdens tussenuren, zich op te houden bij de flats, de 
woonhuizen, de bedrijven en kantoorgebouwen in de directe omgeving van de school. Gedraag 
je, ook bij het van en naar school gaan, altijd als een goede buur: schreeuw niet en gooi geen 
rommel op straat. 

13. Bij ziekte van een docent worden in de onderbouw de lessen zoveel mogelijk opgevangen. 
Bovenbouwleerlingen gaan zelf werken in de mediatheek. Neem dus altijd extra werk mee of 
een leesboek. 

14. Alleen in de aula mag gegeten en gedronken worden. Geen eten of drinken in lokalen dus. Het is 
niet toegestaan om warme snacks die buiten school zijn gekocht, op school op te eten. 
Vanzelfsprekend ruimt iedereen zijn eigen rommel op. De leerlingen van klas 1 tot en met 3 
hebben volgens een rooster één of twee keer per jaar corveedienst na de pauzes. 

15. Het gebruik van mobiele telefoons is in de klas niet toegestaan, behalve na toestemming van de 
docent. Buiten de klas mag de mobiel gebruikt worden, maar niet voor het maken van foto’s of 
filmpjes. Bij gebruik in de klas kan de telefoon worden ingenomen. Met de docent maak je 
afspraken over waar en wanneer je je mobiele telefoon weer kunt terugkrijgen. 

16. In het kader van de sociale veiligheid van onze school worden regelmatig steekproefsgewijs 
controles op internetgebruik uitgevoerd. Als de schoolveiligheid in het geding is door onjuist 
gebruik van sociale media, kunnen de veiligheidscoördinator en de schoolleiding een openbaar 
profiel of account van een leerling een tijdje gaan volgen. Onder onjuist gebruik van sociale 
media verstaan wij: 

• het publiceren of verspreiden van namen van medewerkers of leerlingen waarbij de 
betrokkenen in een kwaad daglicht worden gesteld, worden bedreigd of uitgescholden; 

• het publiceren of verspreiden van foto’s of filmpjes van medewerkers of leerlingen, 
tenzij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is gegeven door de 
gefotografeerde/gefilmde persoon zelf; 

• het publiceren of verspreiden van onjuiste en lasterlijke teksten of foto’s of filmpjes van 
de school of de schoolnaam.  

17. Om de school veilig te houden, voeren we minimaal één keer per schooljaar steekproefsgewijs 
een controle uit waarbij we nagaan of er geen voorwerpen in onze school en in het bezit van 
leerlingen zijn die in strijd zijn met de wet of met het schoolbeleid. Deze werkwijze hanteren we 
ook bij schoolfeesten. Het gebruiken of in bezit hebben van wapens, alcohol of andere 



genotmiddelen, zoals (soft- of hard-) drugs, is in en om de school niet toegestaan en kan leiden 
tot schorsing of verwijdering van school.  

18. Toiletbezoek tijdens de les mag alleen na toestemming van de docent. Maar: niet meer dan één 
leerling tegelijk uit dezelfde klas. 

19. Op de publicatieborden in de school wordt alleen iets geplakt als de schoolleiding daarmee 
akkoord gaat.  

20. Roken in het gebouw is niet toegestaan. Leerlingen van de 1e klas mogen ook buiten het 
gebouw niet roken onder schooltijd. Roken door leerlingen in hogere leerjaren raden we met 
klem af. Roken is in ieder geval niet toegestaan in of bij de ingangen van de school. 

21. Op het schoolplein mag je niet rijden met je fiets of scooter. Fietsen moeten in de fietsenrekken 
worden geplaatst. Zet je scooter of fiets dubbel op slot. Skateboards, rollerskates e.d. mogen 
niet op het schoolterrein gebruikt worden en ook niet worden meegenomen in de school. 
Brommers en scooters moeten gestald worden bij de daarvoor bestemde rekken aan de 
achterkant van de school. De school stelt geen parkeerplaatsen beschikbaar voor leerlingen die 
met de auto naar school komen. De school heeft geen eigen parkeerplaatsen voor 
medewerkers en leerlingen.  
 





1 Beste achtste-groeper | Pieter Nieuwland College 

BESTE ACHTSTE-GROEPER 
Voor je ligt de nieuwe schoolgids van het Pieter Nieuwland College. We hebben hem geschreven voor jou, maar natuurlijk kunnen je 
ouders ook alle informatie over onze school lezen. 
Het Pieter Nieuwland College is een leuke school waar je je snel thuis zult voelen. Dat komt omdat wij niet zo groot zijn en de 
docenten je snel kennen. Bijzonder aan onze school is dat we er alles aan doen om te ontdekken waar je goed in bent. Op onze 
school kun je vwo+, vwo en havo/vwo doen. Om toegelaten te worden moet je een vwo-advies of havo/vwo-advies of een 
havoadvies hebben. 

WAAR KIES JE VOOR ALS JE NAAR HET PIETER NIEUWLAND COLLEGE GAAT? 
VWO+   VOOR LEERLINGEN MET IDEEËN!  
Heb je een vwo-advies en wil je graag onderzoek doen, kritisch leren denken, ben je creatief en vind je het leuk om aan projecten te 
werken, dan is vwo+ echt iets voor jou. We hebben een spannend extra verdiepend programma voor je gemaakt; waarbij je na een 
introductieperiode kiest voor Art of Science. Bij Art ga je de wereld van de kunst, film, fotografie en theater verkennen. Jouw 
creativiteit en ideeën staan centraal. Kies je voor Science, dan ga je onderzoek doen in het Wubbo Ockels Lab. Je volgt lessen 
sterrenkunde, robotica en technisch design. In leerjaar 3 ga je op werkweek als afsluiting van vwo-plus in de onderbouw. 

TWEEJARIGE HAVO/VWO-KLAS 
Heb je een havo- of havo/vwo-advies, dan kun je er twee jaar over doen om te kijken wat het beste bij je past: havo of vwo. 
Leerlingen zijn allemaal verschillend, het ene kind moet wat langer wennen dan het andere. Daarom hebben wij een tweejarige 
havo/vwo-klas zodat iedereen de tijd krijgt om een goede keuze te maken. Als na klas 1 al duidelijk is dat je vwo aankunt is het 
mogelijk om door te stromen naar vwo-niveau. Dan proberen we ook een plekje voor je te zoeken in een reguliere vwo-klas.  
Bij ons kun je in leerjaar 1 niet blijven zitten. Blijkt dat je na het eerste jaar niet plaatsbaar bent in leerjaar 2 dan zoeken we samen 
met je ouders naar een passende school. 



2 Beste achtste-groeper | Pieter Nieuwland College 

WERKEN MET DE IPAD 
Alle leerlingen die op het Pieter Nieuwland komen, gaan werken met een iPad. Hierdoor kunnen we lesmateriaal spannend en 
uitdagend maken en is het mogelijk om extra oefeningen te doen als je iets moeilijk vindt, of meer wilt weten. In de hele school is 
WIFI en in elk lokaal vind je een digitaal schoolbord. Het Pieter Nieuwland is helemaal klaar voor het modernste onderwijs. Je 
gebruikt de iPad naast de leer- en werkboeken. Zo leer je ook kiezen welke manier van leren het beste bij jou past. 

FAST LANE ENGLISH (FLE) 
Wil je heel graag verdieping in de Engelse taal en cultuur? Dan kun je kiezen voor Fast Lane English, een spannend programma voor 
versterkt Engels. Als je meer wilt weten van Engelse en Amerikaanse geschiedenis en cultuur en je vindt het leuk om een paar keer 
met school naar Engeland te gaan, dan is FLE echt iets voor jou. Je doet in de vierde klas een examen van de Cambridge University, 
waarmee je toegang krijgt tot buitenlandse universiteiten en hogescholen. Verderop in de schoolgids (hoofdstuk 4) kun je meer 
lezen over dit extra vak op het Pieter Nieuwland. Fast Lane English is waiting for you! 

SPAANS 
In leerjaar 2 kun je kiezen voor een programma Spaans. Spaans is een wereldtaal en waarom niet naast Frans en Duits leerlingen 
ook de gelegenheid geven een basiskennis Spaans te vergaren? Verderop in de schoolgids (hoofdstuk 4) kun je meer lezen over dit 
extra programma op het Pieter Nieuwland. 

SOFTWARE ENGINEERING (PROGRAMMEREN) 
In leerjaar 3 kun je kiezen voor een programma Software Engineering. In dit vak van de toekomst is het voor de hedendaagse 
leerling mogelijk om de basisprincipes van programmeren te leren. Wellicht ga je zelfs in het vakgebied Informatica werken! In de 
bovenbouw bieden we voor alle leerlingen het examenvak Informatica aan. Verderop in de schoolgids (hoofdstuk 4) kun je meer 
lezen over dit extra programma op het Pieter Nieuwland. 
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MEER DAN LES ALLEEN 
We vinden het belangrijk dat je ook buiten het leslokaal leert. We nemen je mee naar 
voorstellingen en tentoonstellingen. We nemen je in verschillende leerjaren mee op reis in 
Nederland en in het buitenland. Je kunt je talent laten zien tijdens voorstellingen, een 
filmfestival en concerten. We organiseren een paar keer per jaar een spetterend 
schoolfeest. En op de goed-doen-dag laten we ons als school van onze beste kant zien in de 
buurt. 

KOM KIJKEN! 
Kom vooral naar de open lesmiddag en de open avond! Dan ervaar je pas echt hoe het is om 
een Pieter Nieuwlandleerling te zijn. Jij en je ouders zijn van harte welkom!   
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1 WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK? 
Het Pieter Nieuwland College is een open school: iedereen die onze uitgangspunten respecteert is welkom. Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar leren kennen en respecteren. Ook willen wij dat leerlingen door 
ons onderwijs zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat betekent voor elke leerling een passend havo- of vwo-diploma en een 
goede voorbereiding op een vervolgopleiding. Maar ook betekent het leren wie je zelf bent en wat jouw plaats in de samenleving is 
en kan zijn. 

Op het Pieter Nieuwland College is een rustige leeromgeving. Daar zijn duidelijke schoolregels voor nodig waaraan iedereen zich 
houdt. In een veilige omgeving leer je het best denken wij. 
Wij begeleiden onze leerlingen stapsgewijs naar verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de keuzes die zij in hun 
schoolcarrière maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat leerlingen meedenken over ons onderwijs en de organisatie. 

Naast het onderwijs binnen de muren van de school zijn activiteiten buiten de school een belangrijk onderdeel van het 
lesprogramma. Zo zijn er kunst- en cultuuractiviteiten vanaf het eerste leerjaar. En we hebben een filmfestival en 
muziekuitvoeringen, want onze leerlingen en docenten hebben veel talenten. Leerlingen kunnen kiezen voor extra programma’s 
zoals Fast Lane English, Software Engineering en Spaans. Daarnaast gaan op dit moment de leerlingen op reis naar de volgende 
bestemmingen: 
Leerjaar 1 op werkweek naar Texel, leerlingen met Fast Lane English in leerjaar 2 en 4 naar het Verenigd Koninkrijk, leerlingen in 
leerjaar 3 vwo-plus gaan naar Parijs/Florence of Oostenrijk, leerlingen in havo 4 en vwo 5 gaan naar Parijs/Londen/Berlijn/Surfen in 
Bretagne.  
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PIETER NIEUWLAND, ‘HET WONDERKIND UIT DE WATERGRAAFSMEER’ 
Pieter Nieuwland kennen we vooral als de beroemde natuurkundige uit de 18e eeuw, maar hij was ook dichter, filosoof en 
sterrenkundige. Hij was een man met veel talenten. Hij is geboren in de Watergraafsmeer, ongeveer op de plek waar nu de school 
staat.  
 
Pieter Nieuwland verbond zijn sterrenkundige waarnemingen aan zijn filosofische denkbeelden. Vanuit zijn christelijke 
levensovertuiging heeft hij zijn leven lang zijn bijzondere talenten voor anderen ingezet. Wij zijn er trots op dat onze school zijn 
naam draagt. 
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2 VAN GROEP 8 NAAR… EEN NIEUWE SCHOOL! 
Je vindt het vast wel spannend om naar een nieuwe school te gaan. Ben je nu nog gewend om de oudste van de school te zijn, 
straks op de middelbare school ben je de jongste. Ook het aantal vakken is even wennen en voor ieder vak krijg je een andere 
meester of juf. Met een tas vol boeken en je iPad moet je van het ene naar het andere lokaal. Alles wordt dus een beetje anders, 
maar wij zorgen er op het Pieter Nieuwland College voor dat je je snel thuis voelt. 

HOE DOEN WE DAT? 
Voor de zomervakantie kom je al een middag naar school. Dat is op woensdag 26 juni 2019. Je ziet dan bij wie je in de klas komt en 
wie je mentor wordt. Ook maak je kennis met de leerling-mentoren die je op je nieuwe school gaan begeleiden. Verder krijg je een 
handig boekje met veel informatie over de start van het nieuwe schooljaar. 

Het schooljaar begint eind augustus met een introductieweek met spelletjes, speurtocht en andere leuke activiteiten. Hierdoor leer 
je elkaar en het gebouw beter kennen. In deze week zijn er niet veel lessen, we sluiten af met een sportmiddag. 
Een paar weken later ga je naar Texel op kennismakingskamp. Alle eersteklassers gaan mee! Het is een geweldige week vol met 
activiteiten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Na de Texelweek zul je veel nieuwe vrienden en vriendinnen hebben en lijkt het 
lang geleden dat je op de basisschool zat. Je klas is een (h)echte groep geworden. Hierna begint het echte werk! 
We beginnen met een gewenningsperiode waarbij we per vak eerst een proeftoets doen om te zien of je leermethode gewerkt 
heeft. 

DE MENTOR EN DE LEERLING-MENTOREN 
Iedere klas heeft een eigen mentor en leerling-mentoren. De mentor is de spil in de zorg voor de klas en ziet jou en je 
medeklasgenoten een aantal uur per week. Je kunt hem of haar het best vergelijken met de juf of meester van groep 8. Je mentor 
voert gesprekken met alle leerlingen en weet dus een boel van jou en je klasgenoten. De mentor geeft lessen in haar of zijn vak en 
geeft ook studie-/mentorlessen. Ook begeleidt de mentor de klas bij excursies. Daarnaast is de mentor de contactpersoon voor je 
ouders met de school. De mentor weet tenslotte het meeste van jou. 
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Iedere eerste klas heeft twee leerling-mentoren. Dit zijn leerlingen uit hogere 
klassen die naar deze taak hebben gesolliciteerd en die een speciale opleiding 
hebben gehad. De leerling-mentoren staan vaak nog dichter bij jou, want ze zijn 
maar een paar jaar ouder dan jij. Ze doen fantastisch werk. Zij gaan ook mee als 
begeleiders van excursies. Een aantal leerling-mentoren heeft bovendien een 
cursus tot mediator gevolgd; dat betekent dat ze bij meningsverschillen goed 
weten hoe ze dat moeten aanpakken. 
 
TESTEN, TESTEN, TESTEN… 
Na het schoolkamp maken alle eersteklassers testen voor taal, rekenen en Engels. 
Zo komen we erachter of je extra steun nodig hebt voor bepaalde vakken. Ook vul 
je nog een vragenlijst in met allemaal vragen die gaan over jouw ervaringen op 
onze school. 
Sommige leerlingen worden doorverwezen naar een instantie buiten school voor 
een vervolgonderzoek en een mogelijke dyslexieverklaring. De school houdt bij 
proefwerken en examens rekening met dyslexie. Zo krijgen dyslectische leerlingen 
bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen. 
Heb je extra ondersteuning nodig, dan zijn er voor vakken als Engels en wiskunde steunlessen; en voor Nederlands is er digitale 
ondersteuning. Heb je de ‘Schoolvragenlijst’ ingevuld, dan wordt ook duidelijk of je je thuis voelt op je nieuwe school. Hoe ga je om 
met proefwerken, hoe ga je om met je klasgenoten binnen en buiten de klas. Blijkt uit de ‘Schoolvragenlijst’ dat een leerling weinig 
zelfvertrouwen heeft, dan bieden we een training aan (zie BOF, hoofdstuk 6). 
 
CIJFERS EN RAPPORTAGE 
Viermaal per jaar kijken we naar jouw voortgang. Als het nodig is neemt de mentor dan contact op met je ouders om jouw 
resultaten te bespreken. Aan het einde van het schooljaar krijg je een rapport mee naar huis. De cijfers die je o.a. voor proefwerken, 
schriftelijke overhoringen en werkstukken haalt, staan in Magister. Je kunt altijd zelf je cijfers bekijken in Magister. Dat is een 
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digitaal systeem waarin je je cijfers kunt controleren, kunt zien wat het huiswerk is en hoe het zit met je aanwezigheid. Je ouders 
krijgen van school ook een code voor dit systeem, zodat zij weten hoe je ervoor staat.  
 
LESROOSTER 
In de eerste klas staan er 14 vakken op het lesrooster: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
wetenschap & techniek, drama, levensbeschouwelijke vorming, kunst beeldende vorming, muziek, lichamelijke opvoeding en 
studie-/mentorles. Een heleboel! Duits, natuur- en scheikunde komen daar in het tweede jaar bij en in het derde jaar krijg je ook 
nog economie. 
 
LEREN LEREN 
Op onze school is er veel meer leerwerk dan op de basisschool. Hoe je moet leren, leer je onder andere in de lessen 
studievaardigheden. Hiervoor gebruiken we methode Tumult. Stap voor stap leer je ‘leren’. De studievaardigheden worden niet 
alleen aangeleerd tijdens de mentor- en studielessen, maar ook tijdens de vaklessen. De vakdocenten bekijken samen met jou 
welke manier van leren het beste resultaat oplevert. 
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3 TOELATING 
IEDERE LEERLING OP DE JUISTE PLAATS 
Na de basisschool kies je voor onze school als je een havo- of vwo-diploma wilt halen. Om toegelaten te worden heb je een havo-, 
havo/vwo- of een vwo-advies nodig. Onze school houdt zich aan de richtlijnen van de kernprocedure van de Gemeente Amsterdam. 

Op het Pieter Nieuwland College kun je geplaatst worden in: 

VWO+ 
Om tot deze klas toegelaten te worden is een enkelvoudig vwo-advies nodig. Vwo+ is een profielklas en hiervoor moet je toegelaten 
worden. Een motivatiegesprek (en eventueel een aanvullende toets) maakt deel uit van de selectieprocedure. In hoofdstuk 4 lees je 
meer over het +programma. 

VWO 
De vwo-klas is bedoeld voor leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies die kiezen voor het reguliere vwo-programma. In dit 
programma is in de eerste klas een uur meer wiskunde en mentorles opgenomen dan in het vwo+ programma. 

HAVO/VWO 
Heb je een havo- of havo/vwo-advies, dan kun je er twee jaar over doen om te kijken wat het beste bij je past: havo of vwo. 
Leerlingen zijn allemaal verschillend, het ene kind moet wat langer wennen dan het andere. Daarom hebben wij een tweejarige 
havo/vwo-klas zodat iedereen de tijd krijgt om een goede keuze te maken.  

Wie op het Pieter Nieuwland met succes examen doet, krijgt een havo- of vwo-diploma. Met het vwo-diploma kun je toegelaten 
worden op een universiteit of het hbo. Met een havodiploma kun je een vervolgopleiding kiezen in het hbo of doorstromen naar 
vwo 5.  
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4 OP HET PNC KUN JE KIEZEN VOOR… 
VWO+ MET ART OF SCIENCE 
Wij dagen kinderen graag uit om hun talenten te ontwikkelen. Daarom zijn we zes 
jaar geleden begonnen met vwo+. Hou je van leren, vind je het leuk om dingen uit 
te zoeken, ben je nieuwsgierig, ben je een leerling met ideeën? Dan is vwo+ echt 
iets voor jou! Wil je liever geen Latijn of Grieks, maar wel extra uitgedaagd 
worden, dan zit met een keuze voor vwo+ op de juiste plek. 

Op het vwo+ volg je behalve de ‘gewone’ lessen ook een extra programma op het 
gebied van Art of Science. Art is een ander woord voor kunst. Kunst is een breed 
begrip, weet je dat film ook kunst is? Je krijgt les in de geschiedenis van 
beeldende kunst en later komen fotografie, film en theater aan bod, waarbij je 
ook creatief aan de slag gaat. Kunst moet je eigenlijk altijd in het echt bekijken; en 
daarom gaan we veel op excursie! Past Science beter bij je dan volg je lessen 
robotica, sterrenkunde, technisch design en programmeren. Je werkt veel in ons 
prachtig Wubbo Ockels Lab. Om de extra lestijd te compenseren heb je een uur 
minder wiskunde en mentorles. 

Ook zul je in de ‘gewone’ vaklessen regelmatig merken dat je vwo-plusser bent. In deze lessen krijg je de ruimte om op een andere 
manier te leren, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen keuzes. Daarnaast is er ruimte voor verrijking en 
verdieping. 

Of je nu Art of Science kiest, we hebben mooi ingerichte lokalen en een groot laboratorium waar je volop kunt werken aan je vak. 
Aan het einde van leerjaar 3 sluit je vwo+ in de onderbouw af met een reis naar een land in Europa. 
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In de bovenbouw kun je kiezen of je met Science of Art verder gaat, maar dan in de vorm van examenvakken (Natuur, Leven & 
Techniek / Natuurkunde / Kunst Beeldende Vorming). Tevens hebben we in de bovenbouw de mogelijkheid tot het volgen van 
masterclasses (Pre-University College) en projecten (Its Academy) op de Vrije Universiteit. 

NB Voor het plusprogramma betalen ouders een extra bijdrage van € 200 per jaar. 

HOE KOM JE IN VWO+? 
Heb je een vwo-advies, dan kun je in één van de twee profielklassen vwo+ komen. Een motivatiegesprek (en eventueel een 
aanvullende toets) maakt deel uit van de selectieprocedure. 

VWO “REGULIER” 
Wil je geen extra lessen Art of Science in de onderbouw maar eventueel wel Fast Lane English, Software Engineering en/of Spaans 
(zie verderop in dit hoofdstuk); dan kun je kiezen voor ons reguliere vwo. In de bovenbouw kun je natuurlijk ook meedoen aan de 
masterclasses en projecten op de Vrije Universiteit. 

DE TWEEJARIGE HAVO/VWO-KLAS 
Sommige kinderen doen er wat langer over om te wennen aan school en aan het leren dat nodig is om goede resultaten te halen. 
Daarom kun je er twee jaar over doen om te kijken wat het beste bij je past: havo 3 of vwo 3. Dat is best bijzonder op onze school.  
Is al na één jaar duidelijk dat het vwo het beste bij je past dan mag je verder op vwo-niveau werken. Als er plek is kun je ook naar de 
reguliere vwo-klas. e t i la i ri i e iet li e itte l e a aar iet mi imaal a i ea e t ge aald gaa e
ame met e der e aar ee a e de l

Ook in de a klassen kun je kiezen voor Fast Lane English, Software Engineering en Spaans (zie verderop in dit hoofdstuk). 
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FAST LANE ENGLISH (FLE) 
Op het Pieter Nieuwland College geven we vanaf klas 1 Fast Lane English - twee uur verdieping Engels per week, naast je gewone 
Engelse les dus. Het is wat anders dan extra Engels! Je krijgt geen toetsen over woordjes of grammatica: maar je maakt kennis met 
de Engelstalige wereld door te leren over cultuurgeschiedenis en literatuur. In de les wordt alleen maar Engels gesproken. Je speelt 
Engelse sketches – korte toneelstukjes – of je schrijft een verhaal in het Engels. 

Een FLE-opleiding duurt 4 jaar. In de vierde klas doe je een examen dat wordt nagekeken door de Universiteit van Cambridge. Met 
je Cambridge Certificate krijg je toegang tot universiteiten over de hele wereld wat betreft je niveau van Engels. 
FLE betekent ook dat je op reis gaat met school. Je reist een aantal maal naar het Verenigd Koninkrijk. Met de tweede klassen gaan 
we dit jaar naar Bath en Bristol, waar leerlingen verblijven in een gastgezin.  

Iedere leerling kan bij de aanmelding aangeven geïnteresseerd te zijn in het volgen van FLE. We vinden het belangrijk dat het volgen 
van FLE niet ten koste gaat van aandacht voor het reguliere programma en dat je echt gemotiveerd bent. Daarom nemen we bij alle 
leerlingen die FLE graag willen doen een test af; je moet een motivatiebrief schrijven en je eerste cijfers voor Engels moeten goed 
zijn. In december starten we dan met de reguliere FLE-lessen. Voor FLE moeten je ouders extra betalen. In de eerste klas kost FLE    
€ 75 euro. In de jaren erna gaan we met de leerlingen op reis. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. 
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SPAANS 
In leerjaar 2 kun je kiezen voor een programma Spaans. Verspreid over het jaar 
krijg je een stoomcursus Spaans. Aan het einde van dit programma kun je een 
simpel gesprek voeren in het Spaans en in ieder geval een bestelling doen als je in 
Spanje op vakantie bent. De kosten voor dit programma zijn € 75 euro per jaar. 

SOFTWARE ENGINEERING (PROGRAMMEREN) 
In leerjaar 3 kun je kiezen voor een programma Software Engineering. Verspreid 
over het jaar krijg je les in programmeren in Java. Als je dit programma hebt 
gevolgd kun je zelfstandig een simpele applicatie (programma) bouwen en weet 
je wat de deelgebieden in het vakgebied Informatica zijn en kun je meepraten in 
welke toekomstige baan dan ook als het om ICT gaat. In de bovenbouw kun je 
natuurlijk ook nog kiezen voor het examenvak Informatica. De kosten voor het 
programma Software Engineering zijn € 100 euro. 



15 5 Er is meer dan alleen maar school | Pieter Nieuwland College 

5 ER IS MEER DAN ALLEEN MAAR SCHOOL 
MUZIEKUITVOERINGEN, MUSICAL, FILMFESTIVAL, THEATERLESSEN 
Hou je van muziek en vind je het leuk om op te treden, dan zit je bij ons op de juiste plaats. Ieder jaar zijn er muziekvoorstellingen 
waar je je talent kunt laten zien of je nu van zingen houdt of van pianospelen. In de muzieklessen word je uitgedaagd om te 
presenteren in kleine groepjes. Deze groepjes krijgen extra begeleiding om straks bij de voorstellingen een muzikale bijdrage te 
leveren bijvoorbeeld bij de ‘goed-doen-dag’, de kerst- en paasvieringen. Tevens krijgen alle leerlingen in klas 1 het vak drama. 

Op onze school lopen heel veel leerlingen én docenten rond die muziek- of 
danstalent hebben. Dat hebben ze laten zien in grote theaterproducties die we 
afgelopen jaren gemaakt hebben. In onze eigen theaterzaal, hebben de musicals 
‘de Wizkid van Oost’ en ‘MaMia mi gado’ hun première beleefd; musicals 
uitgevoerd door docenten en leerlingen. Tevens hebben we Romeo + Julia van 
William Shakespeare opgevoerd. Dit schooljaar ere e a ie e de

lade a rie it

Ook organiseren we jaarlijks een filmfestival. Alle leerlingen mogen een filmpje 
insturen en de beste worden door een vakkundige jury geselecteerd. Tijdens 
een feestelijke gala-avond worden de beste filmpjes in verschillende 
categorieën beloond met een “Gouden Pieter”.  



16 5 Er is meer dan alleen maar school | Pieter Nieuwland College 

CULTUURTRAJECT 
Tweemaal per jaar ben je actief bezig met kunst buiten school. Het aanbod is ieder jaar verschillend. Onze kunstcoördinator zorgt 
ervoor dat je bijzondere dingen meemaakt op het gebied van film, dans, beeldende kunst en theater. De kunstactiviteiten bereid je 
op school voor.  

SPORTACTIVITEITEN: TOPSCORE 
Veel van onze leerlingen zijn al heel sportief en lid van een sportvereniging. Dan is het natuurlijk ook leuk om op school te laten zien 
wat je op sportgebied allemaal kunt. Je kunt gratis sporten bij Topscore. Dit is een initiatief van de gemeente Amsterdam om 
kinderen één keer in de week te laten sporten. Je kunt kiezen uit onder andere Flagfootball, Streetdance, Basketbal en Smashbal. 
Professionele trainers begeleiden dit. Je doet ook mee aan een eindtoernooi tussen scholen.  

EXCURSIES, EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET LESPROGRAMMA 
Het is voor leerlingen belangrijk dat ze niet alleen in de lessen, maar ook via excursies, werkweken, culturele activiteiten en 
studieopdrachten buiten school leren. Deze activiteiten en excursies zijn voor alle leerlingen verplicht. In het begin van het 
schooljaar ga je naar Texel op een meerdaagse excursie. Behalve leerzame activiteiten, opdrachten en veel fietsen is het belangrijk 
dat je klas een groep wordt. In hogere klassen ga je met school naar het buitenland! De afgelopen jaren gingen Pieter Nieuwlanders 
naar Berlijn, Londen, Parijs en op surfkamp in Bretagne. 

DE PIETER NIEUWLAND-LEERLING STAAT MIDDENIN DE AMSTERDAMSE SAMENLEVING! 
Naast alle vakken op school, willen we je ook leren om kritisch en verantwoordelijk in de maatschappij te staan. We zamelen 
bijvoorbeeld geld in voor goede doelen door klusjes te doen bij bewoners in de buurt. Leerlingen zijn betrokken bij de beoordeling 
van docenten, hebben zitting in sollicitatiecommissies en denken mee over ons onderwijs. Je kunt leerling-mentor of mediator 
worden en helpen de sfeer op school nog beter te maken. Je gaat tijdens je schooltijd ook op ‘maatschappelijke stage’ en doet 
vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld de sportclub, een bejaardenhuis of een ziekenhuis. Kortom: je ziet meer dan alleen het 
schoolgebouw! 
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6 GOEDE BEGELEIDING 
Eén van de sterke punten van onze school is de leerlingbegeleiding. We zijn daar 
goed in, omdat de school niet zo groot is. Bijna iedereen kent elkaar en daarom 
kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig en thuis voelen op het Pieter 
Nieuwland. 

OOG VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING 
Leerlingbegeleiding doen we op veel verschillende manieren. Hieronder vind je 
een overzicht. We proberen onze begeleiding ‘op maat’ te maken, want voor 
elke leerling is andere zorg nodig. We doen dit altijd in overleg met je ouders. 
Als er wat is, nemen we contact met hen op. 

STEUNLESSEN EN BIJLES DOOR BOVENBOUWLEERLINGEN 
Als je moeite hebt met het begrijpen van (een deel van) de lesstof, dan kun je 
extra ondersteuning krijgen. Heb je moeite met Engels en/of wiskunde, dan zijn 
er steunlessen. En als het nodig is geven bovenbouwleerlingen ook bijlessen. 
Deze leerlingen kunnen vaak in weinig tijd de lesstof uitleggen waar zij zelf in 
het verleden moeite mee hebben gehad. Ze weten dus precies wat je moeilijk vindt! 

LEERLINGZORG 
Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig, omdat ze bijvoorbeeld problemen hebben met leren of omdat de overstap van 
basisschool naar voortgezet onderwijs te groot is. Voor een goede begeleiding kun je terecht bij de mentor en afdelingsleider, 
daarnaast zijn er counselors, vertrouwenspersonen, een remedial teacher (dyslexie) en zorgcoördinator. 
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Dyslectische leerlingen kunnen voor een beperkte periode begeleiding krijgen van de remedial teacher. Verder kunnen leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte extra begeleiding vanuit school krijgen. In een gesprek met de afdelingsleider, 
zorgcoördinator, leerling en ouders brengen we in kaart wat nodig is en of Pieter Nieuwland dat kan bieden. 

BOF 
Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Zij voelen tijdens het leren voor een proefwerk een grote druk waardoor hun 
voorbereiding niet is zoals die zou moeten zijn. Of een leerling heeft zich goed voorbereid, maar tijdens het proefwerk weet hij 
ineens helemaal niets meer en blokkeert dan. Voor deze leerlingen zijn er trainingen ‘Beter Omgaan met Faalangst’ (BOF). Deze 
trainingen worden op onze school gegeven door speciaal opgeleide docenten. 

HUISWERKBEGELEIDING 
Op 2 dagen in de week is er voor brugklassers huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding start in november en vindt aan het 
einde van de dag plaats. 

IEDEREEN HOORT ERBIJ 
Pestgedrag wordt op de Pieter Nieuwland niet getolereerd! Samen spreken we de regels af waar we ons allemaal aan moeten 
houden. Als er gepest wordt doen we er ook echt iets aan. Iedereen hoort erbij, niemand valt buiten de boot en iedereen moet de 
ruimte hebben zichzelf te zijn. 

VERTROUWENSDOCENTEN 
Het komt voor dat je met iets rondloopt dat je liever niet met een mentor of een leerling-mentor wilt bespreken. Het kan soms zó 
gevoelig liggen, dat het alleen bespreekbaar is met iemand die heel vertrouwelijk met informatie omgaat; iemand die luistert en 
goede adviezen geeft. Hiervoor zijn de vertrouwensdocenten. 
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JE VEILIG EN PRETTIG VOELEN OP SCHOOL 
Op het Pieter Nieuwland College horen alle leerlingen erbij, niemand wordt buitengesloten. We schenken veel aandacht aan een 
goed schoolklimaat. Het Pieter Nieuwland College wil een omgeving zijn waarin niet wordt gepest en waarin iedereen zich 
gewaardeerd en veilig voelt. Natuurlijk spreken de leerlingen zelf de regels af waaraan zij zich houden, het omgangscontract, en op 
de naleving daarvan zien we echt toe. Voor alle leerlingen geldt bovendien dat we “aardig, waardig en vaardig” naar en voor elkaar 
zijn. 

Wij vinden dat veiligheid een zaak is van alle medewerkers én leerlingen. In de werkgroep schoolklimaat & veiligheid werkt de 
veiligheidscoördinator samen met vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders aan zaken die met veiligheid hebben te 
maken. Ze doen bijvoorbeeld voorstellen over schoolregels (school in, pet af). Ook geeft de veiligheidscoördinator lessen over veilig 
gebruik van de ‘social media’. Binnen en rondom school is er cameratoezicht. 

ZORG DAT JE ER BENT! ONS VERZUIMBELEID 
Als je afwezig bent zonder dat een geldige reden bekend is, dan worden je ouders geïnformeerd. Vaak gebeurt dit door middel van 
een telefoontje door de conciërges. In de eerste klas heb je geen tussenuren. Als een leraar afwezig is, ga je naar het opvanglokaal 
waar je onder begeleiding aan je opdrachten of huiswerk gaat werken. 

Onze school houdt zich aan de leerplichtwet die voorschrijft een melding te doen bij ongeoorloofd verzuim. Hieronder valt 
spijbelen, maar ook vaak te laat komen of regelmatig ziekmelden zonder dat wij op de hoogte van de oorzaak zijn. Als school 
hebben wij ook een signalerende functie. We werken nauw samen met de leerplichtambtenaar en de schoolarts. 
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7 EEN GEWONE SCHOOLDAG 
‘s Ochtends kom je met de metro, bus of fiets naar school. Kom je met de fiets dan zet je die binnen in de overdekte fietsenstalling. 
Hoe ziet een schooldag eruit op het PNC? Je hangt je jas op, pakt je schoolpasje waarmee je je kluisje opent en je haalt er nog een 
paar boeken uit. Je pet doe je in je kluisje en je mobieltje zet je uit. Natuurlijk ben jij mooi op tijd in de les, maar helaas een paar 
leerlingen zijn te laat! De bel van 8.25 uur is al gegaan. Dus zij moeten een “te-laat-briefje” halen bij de conciërge. Die houdt bij hoe 
vaak je te laat komt. Met het briefje word je in de les toegelaten. 

Voor het ontbijt heb je nog even op de roosterapp Zermelo gekeken of er die dag voor jouw klas roosterwijzigingen zijn. Ook heb je 
thuis nog gecontroleerd of je je iPad bij je hebt en of je genoeg stroom hebt om de hele dag ermee te kunnen werken. 

Als een docent ziek is, kan er een les uitvallen. Is dat een eerste of laatste uur dan vervalt dat uur. Op de andere uren ga je naar het 
opvanglokaal waar je onder begeleiding aan je huiswerk werkt, je zet je iPad aan, pakt je boeken en gaat de opdrachten maken die 
in de elektronische leeromgeving staan. 

Het eerste uur staat aardrijkskunde op je rooster. In je klas hangt 
een smartboard. Je docent vraagt of je je iPad wilt aanzetten. 
Eerst laat hij op het smartboard zien wat in de vorige les 
behandeld is en welke taken je deze week af moet hebben. Drie 
leerlingen zijn al klaar met hun taak en de docent klikt op hun 
naam waardoor hun werk op het bord te zien is. De docent 
bespreekt wat er goed en fout is. Je let nu extra goed op, want 
van fouten kun je leren. Je werkt met je iPad aan je opdracht die 
je voor zondagmiddag om 6 uur moet uploaden. Door het 
draadloos netwerk kun je je iPad overal in het schoolgebouw 
gebruiken. 
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Als je ziek bent, dan moet één van je ouders/verzorgers dit melden vóór 8.25 uur via Magister. Wanneer je ziek wordt op school en 
je wilt naar huis, dan meld je je bij de afdelingsleider. De docent registreert in Magister of je aanwezig bent. Wanneer je afwezig 
bent zonder dat wij weten waar je bent, dan wordt er contact opgenomen met één van je ouder(s), verzorger(s) of er wordt een 
bericht verstuurd. 
Als je weer beter bent, neem je een door je ouders ingevulde absentiekaart mee naar school. Ben je zonder toestemming niet bij 
een les, dan moet je je de volgende dag om 7.30 uur melden. Ieder verzuim, geoorloofd en ongeoorloofd, registreren wij. 

Na schooltijd blijf je nog even werken in de mediatheek, want je wilt nog wat informatie opzoeken voor je werkstuk geschiedenis. Je 
hebt altijd je schoolpasje bij je, anders mag je niet in de mediatheek werken. Je zet je tas in het rek en kostbare zaken als je 
mobieltje, je rekenmachine of je iPad neem je mee. Met je schoolpas reserveer je een computer of je gaat werken op je eigen iPad. 
Informatie die je verzameld hebt, print je tegen een lage prijs uit. 

Gemiddeld heb je in de eerste klas anderhalf uur huiswerk per dag; dat is ongeveer een kwartier per gevolgde les. Vanaf de tweede 
klas is dat natuurlijk meer: zo’n twee uur per dag. De docenten geven proefwerken tenminste 2 weken van tevoren op, dus je kunt 
je leerwerk plannen. Maar ieder kind werkt anders. Op de ouderavonden praten we vaak over wat de school van thuis verwacht en 
wat de ouders van de school verwachten, zodat we kunnen samenwerken om jou zo goed en prettig mogelijk te laten leren. 
In klas 1 organiseren we een speciale thema-avond voor ouders over het thuis begeleiden van het huiswerk en het plannen. 
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URENTABEL LEERJAAR 1 

Vakken vwo+ vwo 1 havo/ 
vwo 1 

Levensbeschouwelijke vorming 1 1 1 
Nederlands 4 4 4 
Frans 3 3 3 
Engels 3 3 3 
Geschiedenis 2 2 2 
Aardrijkskunde 2 2 2 
Wiskunde 3 4 4 
Biologie 2 2 2 
Wetenschap en Techniek 2 3 2 
Art/Science (vwo+) 2 
Drama 1 1 1 
Kunst Beeldende Vorming 2 2 2 
Muziek 1 1 1 
Lichamelijke oefening 3 3 4 
Mentor- en studieles 1 2 2 

Alle leerlingen kunnen kiezen voor Fast Lane English (FLE). Leerlingen die hiervoor kiezen, hebben 2 lesuren extra op hun rooster. 



23 8 Zelfstandig leren, leren met een iPad | Pieter Nieuwland College 

8 ZELFSTANDIG LEREN, LEREN MET EEN IPAD 
Op het Pieter Nieuwland besteden we veel aandacht aan ‘leren leren’. Het is de bedoeling dat je steeds beter leert studeren. We 
beginnen ermee in de brugklas. Hoe vul je je agenda in? Hoe maak je een planning? Hoe kijk je terug op je schoolwerk; waar ben je 
tevreden over en wat moet je verbeteren? Je kunt steeds grotere stukken lesstof zelfstandig bestuderen en verwerken. Natuurlijk 
begeleiden je docenten en je mentor je bij dit proces. Daarnaast besteden we op het Pieter Nieuwland veel aandacht aan 
onderzoekvaardigheden, zoals het verzamelen van gegevens en het presenteren van de uitkomsten. 

LEREN MET EEN IPAD IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING 
Alle leerlingen van het Pieter Nieuwland hebben een iPad. Je kunt de iPad via 
school bestellen. We sturen je de apps die je in de les nodig hebt en kunnen 
ervoor zorgen dat alle leerlingen in het lokaal hetzelfde zien op hun iPad. We 
installeren ook software op je iPad zodat docenten kunnen bepalen wat je tijdens 
de les met je iPad doet. Je gebruikt de iPad naast de leer- en werkboeken, die je 
ook altijd bij je moet hebben. 

We vinden het belangrijk dat iedereen een iPad heeft, omdat je daarmee 
makkelijk op school en thuis kunt inloggen op de elektronische leeromgeving 
(ELO) van het Pieter Nieuwland. De ELO heeft heel veel mogelijkheden, 
bijvoorbeeld voor extra ondersteuning bij de lesstof en voor opdrachten voor 
leerlingen die meer aankunnen. Maar je vindt er ook PowerPointpresentaties die 
in de les zijn gebruikt (handig als je ziek bent geweest, of iets nog een keer wilt 
zien), filmpjes van docenten die iets nog een keer uitleggen en de antwoorden 
van opdrachten die je moet maken. Voor zelfstandig werken en samenwerken is 
de ELO ook heel geschikt. Het betekent natuurlijk niet dat je elke les met de iPad 
werkt; het smartboard en de boeken blijven ook belangrijk. 
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9 EEN GOEDE SCHOOL! 
RUIMTE VOOR HET ‘WIJ’-GEVOEL 
We bieden goed en uitdagend onderwijs in een duidelijke en veilige omgeving. Het is moeilijk precies vast te stellen, maar diverse 
wetenschappers zijn ervan overtuigd dat een school betere resultaten laat zien als de school een duidelijke identiteit heeft. Dan 
voelen leerlingen zich thuis en is er ruimte voor een ‘wij’-gevoel. Als je je ergens prettig bij voelt, verhoogt dat je inzet en je 
motivatie. Gelukkig voelen veel leerlingen en docenten zich duidelijk met de school verbonden en zeggen zich een echte ‘Pieter 
Nieuwlander’ te voelen. 

Het Pieter Nieuwland College is een plezierige en fijne school. Maar ook een school met duidelijke regels. We vinden het belangrijk, 
omdat ieder kind recht heeft op het beste onderwijs. Leraren hebben oog voor je. Ze dagen je uit nog beter je best te doen, helpen 
je als het even minder gaat en spreken je aan als je echt beter kunt. 

Als je graag wilt leren en het beste uit jezelf wilt halen, is het Pieter Nieuwland jouw school. 

GOED OPGELEIDE DOCENTEN 
Nieuwe docenten en docenten in opleiding worden door ervaren docenten van onze school intensief begeleid. Dat gebeurt in 
samenwerking met docenten van de Vrije Universiteit. Omdat we academische opleidingsschool zijn, zijn de docenten op het Pieter 
Nieuwland College goed op de hoogte van de nieuwste onderwijsmethodes en aanpakken. 

GESLAAGDE LEERLINGEN PER AFDELING 

Schooljaar 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
havo 90% 89% 87% 
atheneum 89% 90% 85% 
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10 VOORZIENINGEN 
WUBBO OCKELS LAB 
Op de tweede etage kun je ruimteonderzoek doen voor natuurkunde, scheikunde, 
aardrijkskunde en biologie. Dat kan in je eentje of in een groep. In de stroombak kun 
je geofysische experimenten doen en in een geluiddichte ruimte gehooronderzoek 
of experimenteren met geluid. In de speciale lichtdichte ruimte kun je zelf 
hologrammen maken of de werking van het oog bestuderen. En onderzoek doen op 
het dak is ook mogelijk: er is een plantenkas en er zijn zonnecellen. Waarnemingen 
tijdens langdurige experimenten kun je online doen, zodat je bijvoorbeeld niet elke 
dag de lengte van een plantje hoeft te meten.  

MEDIATHEEK: STUDEREN IN EEN AANGENAME OMGEVING 
De mediatheek is het centrale punt voor informatievoorziening en 
informatieverwerking op onze school. Op het Pieter Nieuwland College vinden we 
lezen belangrijk. Een goede leesvaardigheid is nodig bij alle vakken. De mediatheek 
beschikt over een uitgebreide uitleencollectie met Nederlandse literatuur, 
jeugdliteratuur en leesboeken in de moderne vreemde talen.  
Verder zijn er digitale informatiebronnen, informatieve boeken, naslagwerken, 
kranten en tijdschriften. Alle leerlingen en medewerkers kunnen hiervan gebruik 
maken. 
De mediatheek is ook een studieruimte, waar je zelfstandig kunt studeren, werken 
of een boek lezen. Er zijn zowel samenwerkplekken als stilteplekken.  
De medewerkers van de mediatheek helpen je bij het vinden van informatie voor 
presentaties, werkstukken of het zoeken naar boeken. 
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THEATERZAAL 
In onze theaterzaal zijn al veel optredens geweest: musicals, dans- en theatervoorstellingen, muziekoptredens en een echt 
spetterend filmfestival! Onze prachtige theaterzaal kent vele mogelijkheden. Je kunt op het grote verhoogde podium spelen of 
gewoon op de grond in de grote zaal.  
Aan het plafond hangen lampen met verschillende kleuren. Zo kan er een lichtplan gemaakt worden dat precies bij de voorstelling 
past. Een donker bos heeft dan bijvoorbeeld groen licht en als er in een disco gespeeld wordt, kunnen alle lampen om de beurt aan! 
Zelfs overdag kun je het helemaal donker maken in het theater, met de grote zwarte gordijnen. Als er veel publiek is, vergroten we 
het theater en kunnen er ook mensen op de tribune zitten die normaal gesproken het auditorium is. Decors kun je zelf maken met 
de verschillende maten grote houten blokken die er zijn, deze blokken kun je stapelen en kleuren precies zoals je wilt. De 
theaterzaal heeft een heel grote projector en een groot scherm, je kunt dus ook een mooie achtergrondfilm maken die als decor 
kan dienen voor je toneelstuk. 
Speel je met z’n tweeën of met vijftig leerlingen? In het licht of in het donker? Met of zonder muziek? Het kan allemaal! 
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11 CONTACT EN COMMUNICATIE 
MENTOR 
Persoonlijk contact met de mentor of afdelingsleider is altijd mogelijk. Sterker nog, we stellen het zeer op prijs. Na de ouderavond in 
september maakt de mentor met iedere ouder een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daarna zal de mentor, ook 
als er weinig aanleiding is, je ouders uitnodigen voor een gesprek. In de hogere leerjaren zal de mentor vooral de aandacht op de 
leerling zelf richten. Voor het goed functioneren van de leerlingen vinden wij goede en regelmatige contacten met de ouders heel 
belangrijk. 

10-MINUTENGESPREKKEN OVER RAPPORTEN
Twee keer per jaar is er een ouderavond waarop ouders met vakdocenten over de resultaten van hun kind kunnen praten. Dit zijn
de 10-minutengesprekken. Daarnaast zijn de vakdocenten natuurlijk altijd via school of via de mentor te bereiken. U kunt hen ook
tussendoor op school spreken. En mailen kan natuurlijk altijd!

OUDER- EN THEMA-AVONDEN 
Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk leerjaar een ouderavond georganiseerd. Op deze avond maakt u kennis met de 
mentor en krijgt u uitleg over de opzet van het betreffende leerjaar. In leerjaar 1 worden de ouders ook voor thema-avonden 
uitgenodigd over bijvoorbeeld ‘huiswerk’. Voor andere leerjaren zijn er ouderavonden over profielkeuze, voorlichting over social 
media of een ander onderwerp dat op dat moment actueel is. 

DE WEBSITE WWW.PIETERNIEUWLAND.NL 
De website is een belangrijke informatiebron voor ouders. Hier is actuele informatie te vinden over activiteiten op school, de 
jaaragenda en andere actuele zaken. Neem regelmatig een kijkje! 

http://www.pieternieuwland.nl/
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12 LEERLINGEN EN OUDERS DOEN MEE! 
ACTIEVE LEERLINGEN 
Betrokkenheid van de leerlingen vinden we heel belangrijk. We willen niet alleen over de leerlingen praten, maar vooral ook mét 
hen. Samen maken we een school. We verwachten veel van de leerlingen, hun invloed moet merkbaar en herkenbaar zijn. Samen 
zijn we verantwoordelijk voor het schoolklimaat en de ontwikkeling van ons onderwijs. De aanwezigheid van leerlingen doet er dus 
werkelijk toe. Ze hebben ideeën voor de school en die kunnen ze aan ons voorleggen. Wij luisteren goed naar de leerlingen en 
proberen samen met hen ons onderwijs vorm te geven. Leerlingen zijn betrokken bij sollicitaties van managementfuncties en bij 
beoordeling van docenten. 
 
DE LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad overlegt met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de werkgroep veiligheid. Ook is de 
leerlingenraad betrokken bij de organisatie van activiteiten voor leerlingen. 
 
ACTIEVE OUDERS 
Vanzelfsprekend vinden ouders het heel belangrijk dat ze betrokken worden bij de school van hun kind. Wij als school hebben u als 
ouder ook nodig. Een goede samenwerking tussen ouders en school zorgt ervoor dat wij schoolzaken nog beter kunnen vormgeven. 
Daar heeft iedere ouder belang bij. 
 
OUDERRAAD 
De ouderraad adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding. De schoolleiding en de ouderraad dragen de onderwerpen aan. 
 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Overleg tussen alle geledingen van een school – personeel, ouders en leerlingen – is van groot belang. Het beleid op gebied van 
onderwijs, personeel, financiën en organisatie wordt in deze raad besproken met de schoolleiding. 
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DE WERKGROEP VEILIGHEID & SCHOOLKLIMAAT  
Ouders en leerlingen hebben ook zitting in de werkgroep schoolklimaat. Samen met de schoolleiding en de veiligheidscoördinator 
werken zij aan een actief veiligheidsbeleid. 
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13 WIE IS WIE? 
Het Pieter Nieuwland College valt onder ZAAM. Samen met 20 andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad en 
Amsterdam vormen we de bestuursorganisatie ‘interconfessionele scholengroep ZAAM voor voortgezet onderwijs’. 
 
ADRES VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 
Dubbelink 1 
1102 AL Amsterdam 
Postbus 12426 
1100 AK Amsterdam 
T 020 660 32 70 
 
SAMENWERKINGSVERBAND VO AMSTERDAM 
Het Pieter Nieuwland College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen 
Directeur: mevrouw A. de Ruijter 
Buiksloterweg 85 
1031 CG Amsterdam 
020-8119921 
www.swvadam.nl 
 
SCHOOLLEIDING 
- dhr. drs. P.W.L. Delsing, rector p.delsing@pieternieuwland.nl   
- dhr. F. van Gaal, afdelingsleider brugklas 1, vwo(+) 2 en 3 f.van.gaal@pieternieuwland.nl  
- mw. drs. W. Middelkamp, afdelingsleider brugklas 2, havo 2 en 3 w.middelkamp@pieternieuwland.nl 
- mw. drs. V. van Paridon MA, afdelingsleider havo 4 en 5 v.van.paridon@pieternieuwland.nl  
- mw. P.H. de Jong, afdelingsleider vwo 4, 5 en 6 el.de.jong@pieternieuwland.nl  
 

mailto:p.delsing@pieternieuwland.nl
mailto:f.van.gaal@pieternieuwland.nl
mailto:v.van.paridon@pieternieuwland.nl
mailto:el.de.jong@pieternieuwland.nl
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De afdelingsleiders coördineren de dagelijkse gang van zaken binnen hun afdeling. Zij doen dit samen met de mentoren en het 
ondersteunend personeel. Via de mail kunnen ouders een afspraak maken met een lid van de schoolleiding. 
 
HET DOCENTENTEAM 
Ons team bestaat uit 81 docenten. De laatste jaren is ons team uitgebreid met een groot aantal jonge, enthousiaste docenten. 
Nieuwe docenten worden in hun eerste jaar intensief begeleid door ervaren docenten van onze school in samenwerking met 
docenten van de Vrije Universiteit. 
 
HET ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 
Een team van 20 medewerkers zorgt ervoor dat onze schooldagen goed kunnen verlopen. Zij hebben de zorg voor de 
schooladministratie, de verzuimregistratie, de ontvangst van gasten en het klein onderhoud van het gebouw. Bij vakken met veel 
practica zoals natuurkunde, scheikunde of techniek, helpen technisch onderwijsassistenten (TOA’s) de docenten. De 
mediatheekmedewerkers, bijgestaan door ouders en vrijwilligers, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de 
mediatheek. De systeembeheerder zorgt ervoor dat computers en netwerken goed functioneren. 
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14 FINANCIËN 
TOELICHTING 
Aan de ouders wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd voor schoolkosten die niet of niet geheel door de overheid worden 
vergoed. De hoogte van de bijdrage 2019-2020 heeft de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 
 

 Iedere leerling huurt een kluisje. 
 Met de bijdrage leer- en hulpmiddelen dragen ouders bij in de kosten voor kopiëren, proefwerkpapier, software, materiaal voor 

tekenen, techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en gymnastiek. 
 Algemene schoolkosten betreffen kosten in verband met mentoractiviteiten (€ 20,00), kosten voor de schoolpas (€ 10.00) en 

kosten voor de mediatheek (€10.00). 
 De cultuurkaart wordt niet meer door de overheid bekostigd. Dit kost € 10,00 per leerling per kaart voor één jaar. 
 Alle leerlingen van leerjaar 1 gaan op kamp naar Texel. 
 Het extra programma voor vwo+ wordt niet vergoed vanuit het ministerie. Dat geldt ook voor Fast Lane English. Hiervoor wordt 

een extra bedrag in rekening gebracht. 
 
Stichting ZAAM, waar het Pieter Nieuwland College deel van uitmaakt, volgt de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. 
Zoals de gedragscode voorschrijft is er een regeling restitutie en kwijtschelding.  
 
Leerjaar vwo+ vwo havo/vwo 
kluishuur 20,00 20,00 20,00 
leer- en hulpmiddelen 85,00 85,00 85,00 
algemene schoolkosten 40,00 40,00 40,00 
cultuurkaart 10,00 10,00 10,00 
werkweek/excursies 160,00 160,00 160,00 
Art/Science (vwo+) 200,00   
Totaal *, ** 515,00 315,00 315,00 
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* exclusief iPad. Leerlingen werken in een elektronische leeromgeving en hebben een eigen iPad nodig. Deze bestelt u via een 
speciale PNC-webshop: via onze website. Op die manier kunnen we de iPad beheren en de educatieve apps centraal doorsturen. Bij 
aanmelding ontvangt u meer informatie over hoe u de iPad kunt bestellen. 
Koopt u een iPad via een andere leverancier, dan moet deze aan een aantal eisen voldoen. Meer informatie hierover op onze 
website. 
** Fast Lane English leerjaar 1 € 75,00, Vwo+ leerjaar 1, 2 en 3 € 200. In leerjaar 2 extra kosten voor Spaans € 75, in leerjaar 3 voor 
Software Engineering € 100 euro. 



34 Colofon | Pieter Nieuwland College 

 

COLOFON 
REDACTIE:  Simone Nieland 

Frank van Gaal 

UITGAVE:  Pieter Nieuwland College 

DATUM VAN UITGAVE:  december 2018 


	Woord vooraf
	Inhoudsopgave
	Medewerkers en adressen
	1.1 Pieter Nieuwland College
	1.2 ZAAM onderwijsgroep
	1.3 Schoolleiding en medewerkers met speciale taken
	Schoolleiding
	Decanen
	Zorgteam

	1.4 Mentoren
	1.5 Docenten
	1.6 Onderwijs Ondersteunend Personeel
	1.7 Overige adressen
	Medezeggenschapsraad
	Schoolgezondheidszorg
	Ouder- & Kindteam
	Leerplichtambtenaar
	Onderwijsinspectie
	Commissie van Beroep voor Eindexamenzaken
	Interne klachtencommissie ZAAM
	Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk onderwijs
	Belangrijke adressen rondom ziekte en onderwijs


	Rapportage en bevordering
	2.1 Cijfers inzien door ouders
	2.2 Eindcijferberekening onderbouw
	2.3 Bevorderingsnormen leerjaar 1, 2 en 3
	Algemene bepalingen:
	Bevorderingsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2
	Bevorderingsnormen van leerjaar 2 naar leerjaar 3
	Bevorderingsnormen van leerjaar 3 naar leerjaar 4

	2.4 Eisen aan Fast Lane English
	2.5 Eindcijferberekening bovenbouw (vwo 4/5/6 en havo 4/5)
	2.6 Bevorderingsnormen bovenbouw
	2.7 Slaag-/zakregeling
	2.8 Eisen aan de studielasturen/inzet-verplichting
	2.9 Algemene regels voor onderbouw en bovenbouw
	Taken
	Onregelmatigheden


	De tweede fase
	3.1 Inhoud tweede fase
	De profielen
	Studielast
	Contacttijd
	Schoolexamen en cantraal eindexamen
	Doorstroom havo vwo


	Lessentabellen
	4.1 Lessentabel leerjaar 1, 2 en 3
	4.2 Lessentabel vwo 4, 5 en 6
	4.3 Lessentabel havo 4 en 5

	Regels voor het schoolleven
	5.1 Lestijden
	5.2 Wat te doen bij absentie?
	5.3 Aanvragen extra verlof
	5.4 Verzuim
	5.5 Administratie
	5.6 Schoolregels
	5.7 Klachtenregeling
	De vertrouwenspersoon
	Commissie van beroep voor examens


	Financiën en verzekeringen
	6.1 Ouderbijdrage en kosten extra-curriculaire activiteiten
	6.2 Betaling
	6.3 Boeken
	6.4 Restitutie
	6.5 Verzekeringen
	Ziektekostenverzekering
	Ongevallenverzekering
	Aansprakelijkheidsverzekering
	Reisverzekering


	Inschrijving en bewaartermijn gegevens
	7.1 Procedure inschrijven
	Leerjaar 1
	Andere leerjaren
	Leerlingen met een specifieke zorgvraag

	7.2 Bewaartermijn van leerlinggegevens
	Bewaartermijn van toetsen


	Resultaten
	8.1 Geslaagde leerlingen per afdeling
	8.2 Voortijdige schoolverlaters
	8.3 Opbrengstenkaart
	8.4 Belangrijke data

	Bijlage schoolregels (ad 5.6)
	Veilig in school


