Informatieboekje voor de 1 e klas leerlingen en hun ouders
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Voor nadere informatie over onze school kunt u terecht op onze website op
www.devosvlaardingen.nl

VOORWOORD
Aan de ouders/verzorgers van onze nieuwe eerste klas leerlingen.
Geachte heer/mevrouw,
Vanaf 1 augustus 2017 is uw zoon of dochter ingeschreven als leerling van De Mavo
Vos. Daarmee is straks de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een feit. De medewerkers van De Mavo Vos doen er alles aan om die
overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat is één van de redenen waarom
uw zoon of dochter al vóór de zomervakantie wordt uitgenodigd voor een eerste
contact met de mentor. De kinderen leren elkaar en hun mentor kennen op de
kennismakingsmiddag van 21 juni in ons gebouw aan de Korhoenlaan.
De Mavo Vos is een kleinschalige locatie met ruim 400 leerlingen. Het is er gezellig,
maar ook degelijk en strikt met inhoudelijk modern onderwijs. Er heerst een
veilige sfeer, iedere coach kent alle kinderen en ook bij de conciërges kunnen de
leerlingen altijd terecht.
De coach onderhoudt een warme band met de klas en heeft, waar nodig, intensief
contact met de ouders.
Leerlingen krijgen bij ons de kans hun eigen talenten te ontdekken en te
ontwikkelen en worden gewaardeerd voor hun talenten. De leerlingen worden
voorbereid op beroepsonderwijs en ook doorstroom naar onze Havo behoort tot de
mogelijkheden. Het onderwijs vindt niet alleen in de klaslokalen plaats, maar ook
op locatie: bij bedrijven, instellingen of op het MBO. We zijn meer dan Mavo.
Kinderen hebben bij ons een 7e examenvak.
Na de zomervakantie komt uw zoon of dochter in een klas met veel nieuwe
gezichten, maar er zijn vast ook wel kinderen die ze kennen van de sportvereniging
of uit de wijk, die net als uw kind gekozen hebben voor De Mavo Vos. U zult
merken dat de nieuwe school snel vertrouwd zal zijn. Aan tafel zult u binnenkort
de namen horen van nieuwe, nog onbekende coaches. Al gauw zullen de mensen
die bij die namen horen u bekend gaan voorkomen.
De Mavo Vos zorgt ervoor om vanaf het eerste begin de jongens en meisjes op een
vertrouwde manier op te vangen. Daarom is het belangrijk u bijtijds van de nodige
gegevens te voorzien. In dit boekje staat veel over de start van het nieuwe
schooljaar.
Ik wens alle nieuwe leerlingen een heel prettige schooltijd toe op De Mavo Vos.

De heer M. Toebosch
Locatiedirecteur De Mavo Vos
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De Mavo Vos
Korhoenlaan 4
Postbus 6040
3130 DA Vlaardingen
Tel: 010 – 8503500
Email:info@demavovos.nl

INLEIDING
Dit boekje is bedoeld om u te informeren over het eerste nieuwe schooljaar op De
Mavo Vos.
U krijgt informatie over:
De klassen
De kennismakingsdagen
Lijst met aan te schaffen materialen
Ouderraad
Op De Mavo Vos hechten we veel belang aan goede communicatie met de
ouder(s)/verzorger(s). Een deel van de informatie zal u via de post of via de mail
bereiken. Soms krijgt u informatie via uw kind mee in de vorm van een brochure,
een brief of via magister.
Op onze website ( www.demavovos.nl ) vindt u het jaaroverzicht, belangrijke
gebeurtenissen, actuele zaken en het rooster.
Voor excursies die niet langer dan twee lesuren duren, krijgt u geen brief. Uw kind
wordt wel van te voren op de hoogte gesteld, dat er een excursie of buitenlesactiviteit is. Steeds vaker zal de mentor belangrijke informatie mailen.
Indien u of wij dat nodig vinden, hebben we persoonlijk of telefonisch contact met
elkaar.
De mentor van uw kind is de contactpersoon tussen school en thuis. Via de
administratie kunt u een afspraak met de mentor maken of direct via de mail.
De administratie is te bereiken onder telefoonnummer: 010-8503570.

OVERZICHT coaches
Hoofdcoaches:
M1A KBL/MAVO
M1B KBL/MAVO
M1C MAVO
M1D LIFTKLAS KGTH

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

De Wit
Lauwigi en mevr. Van der Meer
de Winter en mevr. Dijkstra
Anul en mevr. de Bruin

Onderwijsdirecteur:
De heer J.L.M. van Beek
Locatiedirecteur:
De heer M. Toebosch
Afdelingsleider onderbouw:
Mevrouw K. de Jong (dejong@demavovos.nl)
Leerling coördinator:
De heer R. Radder
Zorg coördinator/Intern begeleider:
Mevrouw V. Koppelle
Counselor onderbouw:
Mevrouw J. Dijkstra
Dyslexie coach:
Mevrouw S. Yekhlef
Vakcoaches onderbouw:
De heer R. Philip
Mevrouw L. Valkenburg
Mevrouw S. Yekhlef
Mevrouw D. Ergin
Mevrouw M. de Wit
De heer R. Radder
Mevrouw J. van der Meer
De heer J. Klepke
De heer A. Hobijn
Mevrouw J. Dijkstra
Mevrouw D.C. van den Berg
De heer R. Groen
Mevrouw S. de Winter
Mevrouw L. Lauwigi
De heer M. van Schelven
De heer M. van der Drift
Mevrouw S. Blom
De heer S. Yigit

PHI
VAL
YEK
DER
MWT
RAD
VDM
KLP
AHO
DYS
DCB
RGR
SWI
LLA
MSC
MDR
BLO
DUI

Cultuur
Engels
MM
Wiskunde
MM
Wiskunde
MN
Lichamelijke oefening
Lichamelijke oefening
Beeldende vorming
MN
Lichamelijke oefening
Nederlands
Nederlands
Engels
MN
Rekenen
Duits

MM = Mens & Maatschappij

MN = Mens & Natuur

KENNISMAKINGSDAGEN
Nadat er een kennismaking is geweest op 21 juni, komen de nieuwe leerlingen,
voordat ze echt beginnen aan het begin van het schooljaar een paar dagen naar
school om kennis te maken met:
•
•
•
•
•
•
•

hun klasgenoten
hun hoofdcoach(es)
het rooster
het gebouw en de lokalen
de vakcoaches
de school
en gewoon om te wennen

Kennismaken doen we op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus.
Maandag 21 augustus zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag van de
docenten.
De introductie op en buiten school zal plaatsvinden op dinsdag 22 en woensdag 23
augustus. Het programma zal u ontvangen aan het eind van de vakantie.
Donderdag 24 augustus zullen de lessen volgens rooster beginnen.

KLUISJES
De school zorgt ervoor dat op elk gebouw voldoende kluisjes aanwezig zijn voor het
opbergen van boeken, materialen en vooral waardevolle zaken van de leerling. In
ons gebouw is het gebruik van een kluisje verplicht.
Bij verlies van de sleutel moeten de leerlingen aan de conciërge een bedrag van
7,50 euro betalen en zal er een duplicaat gemaakt worden van de sleutel.
BOEKEN
Boeken kunt u bestellen bij van Dijk. Uw zoon/dochter krijgt een envelop mee met
de benodigde informatie.
OVERIGE STUDIEKOSTEN
Een deel van de kosten van buitenles- activiteiten en het klein boekenfonds wordt
als voorschot verrekend bij het betalen van de boeken. Dit geldt ook voor de
vrijwillige ouderbijdrage à 30 euro.
Medio september 2017 krijgt u een acceptgiro voor de kosten van de buitenlesactiviteiten. Dit bedrag zal 200 euro bedragen.
Voor de sportklas zal een extra bedrag worden gevraagd van 125 euro en voor de
Kunstklas en Scienceklas 100 euro.
ZIEKMELDING
Als een leerling door ziekte of een andere geldige reden niet naar school kan
komen, dient u dezelfde dag tussen 8.00 en 8.15 uur te bellen naar de
administratie. Indien het verzuim van te voren bekend is kunt u ook eerder bellen.
U kunt bellen naar 010-8503570.
ROOSTERWIJZIGINGEN
Als er wijzigingen zijn in het dagelijkse lesrooster kunnen de leerlingen dit vinden
op de website van De Mavo Vos, www.demavosvlaardingen.nl.
Wijzigingen voor het eerste lesuur op de desbetreffende dag worden per sms aan
de leerlingen verstuurd. Andere wijzigingen staan op het mededelingenbord en op
de site van de school, onder het kopje roosters.
AAN TE SCHAFFEN MATERIALEN
Hieronder vindt u een overzicht van de door u aan te schaffen materialen. De
schoolboeken staan hierbij niet vermeld; deze worden verstrekt door de
boekenleverancier.

ALGEMEEN:
-

-

een stevige schooltas/rugzak
agenda
een etui met daarin: pennen, 2 potloden (HB en 2H), gum,
tenminste zes kleurpotloden (in ieder geval rood, blauw en
groen),plakkaatverf ( rood, geel, blauw, wit en zwart, kwasten 10 en 20
en een penseel, puntenslijper, schaartje, lijmstift, geodriehoek met basis
van 15 cm, passer en kroontjespen en een klein potje met Oost-Indische
inkt. Deze etui blijft op school in de kluis.
1 multomap 23 rings met bladvulling, tabbladen en insteekhoezen( te
gebruiken voor Project, MM, MN, NE, EN en DU)
snelhechters ( 10 stuks)
USB-stick
oordopjes

LET OP
Je hoeft niet voor alle vakken een aparte 23-rings ringband aan te schaffen. Alleen
voor de vakken die genoemd zijn. Wel zijn gekleurde tabbladen noodzakelijk. Het
is ook handig thuis een ordner of een extra ringband te hebben, waarin gebruikte
bladen na een eindtoets opgeborgen kunnen worden. De ringbanden barsten anders
uit elkaar en je schooltas wordt er ook lichter van.
LET OP
Voor de volgende vakken dient u nog extra aan te schaffen:
NEDERLANDS
-

lidmaatschap van de bibliotheek

WISKUNDE
-

A4 - schrift ruitjespapier 1cm x 1cm
rekenmachine Casio fx-82 ES PLUS

LICHAMELIJKE OPVOEDING
Je krijgt via school een gym shirt.
Zelf dient u aan te schaffen: een blauw sportbroekje-, sportschoenen en –sokken.
Voor de sportklas wordt er in overleg met de docenten van de SportKlas extra
gymkleding aangeschaft.

LAPTOP
Alle eerste klas leerlingen gebruiken een laptop op school. Naast de kosten voor
het boekenpakket wordt hiervoor een bijdrage van ongeveer € 120 – 150 per jaar
gevraagd. Er wordt met u en uw kind een gebruiksovereenkomst opgesteld. Ook
ondertekent uw kind het ICT Protocol, waarin staat hoe de laptop gebruikt gaat
worden. Op school wordt gewerkt vanuit magister, een elektronische leeromgeving.
Alle software van school en van uitgeverijen kunnen van hieruit worden gebruikt.
De leerlingen wordt geleerd om vaardig te worden in het gebruik van de laptop en
het gebruik van de media op de juiste manier.

SCHOOLREGELS
-

-

We gaan respectvol met elkaar om:
We schelden en schreeuwen niet
We pesten niet
We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten
We praten uitsluitend Nederlands met elkaar
Tijdens de lessen heb je altijd de benodigde spullen bij je.
We bezoeken het toilet tijdens de pauze of de leswisseling.
Zorg dat je op tijd in de les bent.
Mobiele telefoons en andere apparatuur zijn in de les uit het zicht en staan
uit.
Jassen en hoofddeksels bewaren we in onze kluis of hangen we op aan de
kapstok.
We eten en drinken uitsluitend in de kantine of op het terras.
We houden de school en de omgeving schoon en opgeruimd.

LEERLING BEMIDDELING
Bij leerling bemiddeling worden leerlingen ingezet bij het oplossen van "conflicten"
tussen medeleerlingen. De kinderen die dit doen, de "Mediators" worden hiervoor
door een van onze docenten. Tijdens deze cursus worden veel voorkomende
situaties geoefend.
Een bemiddelingsgesprek wordt altijd gehouden door twee mediators. Dit om
elkaar te kunnen ondersteunen. Het gesprek vindt altijd volgens een vast
stappenplan plaats. Het is niet de bedoeling dat de mediators de ruzie oplossen. Ze

proberen eerder de kinderen met een conflict samen tot een oplossing te laten
komen.
LESTIJDEN OP DE MAVO VOS
Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende lestijden:
klassen 1 en 2
1
08.15 –
09.05
2
09.05 –
09.55
pauze 09.55 –
10.10 (15)
3
10.10 –
11.00
4
11.00 –
11.50
pauze 11.50 –
12.15 (25)
5
12.15 –
13.05
6
13.05 –
13.55
pauze 13.55 –
14.10 (15)
7
14.10 –
15.00
8
15.00 15.50
LESSENTABEL LEERJAAR 1
KBL|MAVO
Nederlands
2
Engels
2
Wiskunde
2
Mens & natuur
2
Mens & maatschappij
2
Beeldende vorming
2
Lichamelijke Opvoeding 2
Cultuur
2
BCP
6
KeuzeWerkTijd
6
Duits
Rekenen
1
totaal
29

Mavo
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
1
1
30

Sportklasleerlingen hebben boven de reguliere lessentabel nog 4 uur extra Sport
oriëntatie per week. Zij draaien dus een week van 33/34 uur. Datzelfde geldt ook
voor de leerlingen van de KunstKlas en de Scienceklas. Zij draaien drie uur extra,
dus een week van 32/33 uur.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn op zoek naar nieuwe ouder(s)/verzorger(s) voor de Ouderraad.
*Wilt u betrokken zijn bij de school van uw kind(eren) ?
*Gevraagd en ongevraagd de schoolleiding adviseren?
*Belangen van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) behartigen?
Dan bent u van harte welkom! U kunt vrijblijvend een keer aansluiten bij onze vergadering.
Ouderraad
De Ouderraad (OR) van de Vos heeft als doel de belangen van ouders van leerlingen van deze school te
behartigen. Daartoe komen wij, vertegenwoordigers van ouder(s)/verzorger(s), één keer in de 2 maanden bij
elkaar op het Lyceum VOS aan de Koninginnelaan om te overleggen met de schoolleiding.
De OR heeft grofweg drie hoofdtaken:
*Het onderhouden van contacten tussen schoolleiding en ouder(s)/verzorger(s). De OR signaleert eventuele
problemen of zaken die beter zouden kunnen, bespreekt die, zoekt met elkaar naar een oplossing en adviseert de
schoolleiding of geeft de informatie door aan de medezeggenschapsraad (MR).
*Het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen. Dit is een bijdrage in de kosten voor activiteiten en materiële
zaken die niet uit het reguliere budget van de school bekostigd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld extra sporten culturele activiteiten). Ook extraatjes voor de leerlingen bij de eindejaarsviering of de diploma-uitreiking
worden uit dit potje betaald.
*Verder organiseert de OR thema avonden over een actueel thema dat verband houdt met opvoeding en/of
schoolzaken. Voorbeelden hiervan zijn puberbrein, coma-zuipen en sociale veiligheid.
Samenstelling ouderraad
We streven naar een brede samenstelling van de OR, waarin ouder(s)/verzorger(s) van alle locaties van de school
vertegenwoordigd zijn. Er gebeurt heel veel op school en de OR is daarom altijd op zoek naar enthousiaste
ouder(s)/verzorger(s) die willen meedenken. Heeft u interesse, stuur dan een mailtje naar het onderstaande email adres.
U bent van harte welkom!
Contact
Mocht u contact willen opnemen met de OR dan kan dit via e-mail: ouders@vosouders.nl. De secretaris of de
voorzitter van de OR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

NOTITIES

DE MAVO VOS
De school van de toekomst
Leren is leuk
Veel activiteiten
Nieuw gebouw
Leuke docenten

