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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarboekje van het Da Vinci College voor het schooljaar 2020-2021. 

 

Naast het geven van goed onderwijs aan de leerlingen vinden we het belangrijk om 

als school mee te werken aan de gezamenlijke opvoeding van kinderen tot volwassen 

mensen. We doen dit door een klimaat te scheppen waarin leerlingen zich kunnen 

ontwikkelen in vrijheid en met verantwoordelijkheid. Leren gebeurt niet alleen binnen 

de les; ook ‘buitenschools’ valt veel te leren en kunnen leerlingen hun talenten 

ontplooien. 

 

In dit boekje vinden leerlingen, hun ouders/verzorgers en de medewerkers informatie 

over verschillende onderwerpen; van het tweetalig onderwijs (TTO), de leefregels die 

op school gelden, onze visie (de uitgangspunten) tot allerlei praktische schoolzaken, 

zoals de kosten die verbonden zijn aan het volgen van onderwijs op het Da Vinci 

College. 

 

De mentoren zullen op de eerste ouderavond met u afspraken maken over hoe het 

contact tussen mentor en ouder kan gaan verlopen. Naast het contact dat u heeft met 

de mentor communiceert het Da Vinci College ook veel digitaal. Mededelingen voor u 

als ouder maar ook voor de leerling gaan  grotendeels via de mail en daarnaast kunt u 

ons volgen via onze site: https://davinci.psg.nl.  

Op deze manier proberen wij de communicatie  

met u en de leerlingen zo optimaal mogelijk te  

laten verlopen. 

 

Mocht u de volledige tekst van het  

leerlingenstatuut, het pestprotocol,  

het veiligheidsconvenant of de klachtenregeling  

willen lezen, dan verwijzen wij u naar onze site. 

 

De schoolleiding wenst iedereen een goed  

en leerzaam jaar toe! 



   6 

Waar staat het Da Vinci College voor? 
 

Het Da Vinci College staat voor goed onderwijs. Daarom hebben we uitgangspunten 

vastgelegd die richting geven aan ons onderwijs. Ons onderwijskundig didactisch 

concept kan worden beschreven als adaptief onderwijs. 

 

Dit onderwijs gaat er kortweg van uit dat een persoon pas gemotiveerd is om te leren 

als aan drie voorwaarden is voldaan: 

§ Relatie (veilig, respectvol, menselijk); 

§ Competentie (taak is aansprekend, is moeilijk, maar je kunt het); 

§ Autonomie (je hebt invloed/keuze op wat je leert). 

 

Wij verwachten van al onze medewerkers dat zij zich tot het uiterste inspannen om 

aan deze drie voorwaarden te voldoen. Verder vinden wij de volgende 

uitgangspunten belangrijk: 

§ Er is ruimte voor ondersteuning bij het ontwikkelen van talenten 

§ De leerstof en de activiteiten worden uitdagen en betekenisvol aangeboden. 

§ Er wordt in samenhang geleerd. 

§ Er wordt geleerd keuzes te maken. 

§ Leren houdt niet op bij de deur van het lokaal, maar gebeurt overal en altijd. 

§ We zijn maatschappelijk betrokken; regionaal, nationaal en mondiaal. 

§ We vieren regelmatig onze betrokkenheid bij ontwikkelingen die voortvloeien 

uit onze identiteit. 

§ Onze basishouding ten aanzien van leren is open en kritisch en er is ruimte 

voor reflectie. 

§ Onderwijs en begeleiding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

 

Wij, de schoolleiding en de medewerkers, willen voor onze leerlingen een goede 

opleiding. We willen meewerken aan hun opvoeding tot volwassen mensen en hen 

begeleiden in hun zelfontplooiing. 
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Dat doen we door een klimaat te scheppen waarin onze leerlingen kunnen groeien in 

vrijheid en met verantwoordelijkheid. Belangrijk is de manier waarop we met elkaar 

omgaan. We vinden dat zeker zo belangrijk als het vakkundig lesgeven. Die omgang 

met elkaar vinden we in zaken als samenwerking, begrip en respect voor elkaar. 

Natuurlijk hechten we grote waarde aan resultaten, maar meer nog vinden we dat de 

leerlingen zich gesteund moeten voelen bij het ontdekken en bereiken van hun 

idealen, waarbij verantwoordelijkheid een grote rol speelt. Daarom willen we op onze 

school een inspirerende sfeer scheppen waarin leerlingen worden aangemoedigd om 

hun kennis te vergroten en met elkaar samen te werken. Iets van die inspiratie vinden 

we in de waarden en personen die we in ons leven als echt en eerlijk hebben ervaren. 

 

Vanuit onze, van oorsprong, interconfessionele identiteit geven wij leerlingen 

waarden mee die aan bod komen tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming. 

Dat wil zeggen dat wij aandacht besteden aan elke geloofsovertuiging. Wij zullen de 

leerlingen tijdens de les(sen) levensbeschouwelijke vorming kennis laten maken met 

verschillende geloofsovertuigingen en leren hen hiervoor respect te hebben. 

 

Daarnaast staat het Da Vinci College voor duurzaamheid. Zorg voor jezelf, elkaar en de 

omgeving, zijn daarbij belangrijk. Wij leren de leerlingen oog en hart te hebben voor 

onze wereld en onze natuur. Wij zijn een Globe school en een gecertificeerde Eco-

school. Zo hebben wij een gezonde kantine en doen we mee aan klimaat- en 

duurzaamheidsprojecten. 

 

We zijn ons er echter van bewust dat het bereiken van al het bovengenoemde 

voortbouwt op wat de ouders, gedurende meer jaren en veel ingrijpender dan wij, aan 

hun kinderen hebben meegegeven. Wij zijn ons er ook van bewust dat het voorgaande 

nogal theoretisch klinkt, maar een school laat zich niet kennen via een 

informatieboekje of statuten. Een school leer je het beste kennen door mee te maken 

wat er dagelijks gebeurt. Om elkaar een houvast te bieden zijn er een aantal ‘leefregels’ 

opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we die met elkaar. We rekenen 

op de inzet van allen die bij de school betrokken zijn om van papier praktijk te maken. 
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Tweetalig atheneum en havo 
 
Tweetalig onderwijs (TTO) is grensverleggend onderwijs. Het heeft niet alleen als 

doel de leerling een uitstekende kennis van het Engels mee te geven, maar het is ook 

bedoeld voor diegenen die bij hun vervolgstudie het maximale uit hun opleiding willen 

halen. Het richt zich op leerlingen die, nu en later, verder willen kijken dan alleen in 

Nederland en opent internationale deuren. Bij TTO worden leerlingen vanaf het begin 

als het ware ondergedompeld in de Engelse taal. 

 

Daarom is bij zeven van de niet-talenvakken het Engels de spreek- en werktaal. De 

leerling leert het Engels dus bijna spelenderwijs. De vakken die in het Engels worden 

gegeven zijn: geschiedenis (History), aardrijkskunde (Geography), Muziek (Music), 

biologie (Biology), wiskunde (Mathematics), lichamelijke opvoeding (Physical 

Education) en tekenen (Art and Crafts) en EIO (Europese Internationale Oriëntatie). 

Later komen daar ook economie (Economics) en scheikunde (Chemistry) bij. 

 

Daarnaast speelt het vak Engels uiteraard een belangrijke rol; in plaats van drie uur 

krijgen de TTO-leerlingen vijf uur Engels in het eerste jaar. Natuurlijk is er een 

gewenningsperiode en gebruiken de docenten Nederlands als ‘hulptaal’ als dat nodig 

is. 

 

De TTO-leerlingen doen gedurende de opleiding verschillende extra examens. In het 

derde leerjaar, havo en atheneum, is dit het Anglia-examen, in het vierde jaar van het 

atheneum, het Cambridge Advanced examen (CAE), in klas 4 en 5 havo het Business 

English Certificate (BEC) en in het zesde leerjaar atheneum sluiten de TTO-leerlingen 

hun extra programma af met het examen Internationaal Baccalaureaat. Dit is het 

hoogste niveau Engels voor non native speakers. 

 

Naast het volgen van een groot deel van de vakken in het Engels, speelt GC (Global 

Citizenship) een grote rol binnen het tweetalig onderwijs. Zo leren leerlingen veel over 

Europa en Europese kwesties, zijn er mailuitwisselingen met leerlingen uit scholen 

buiten Nederland en wordt er via Skype gedebatteerd.  
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Tevens vindt er in klas 3 ook een fysieke uitwisseling plaats. Dat betekent dat wij nauwe 

contacten hebben met een aantal scholen in Europa, waaronder Denemarken, 

Frankrijk, Duitsland en Spanje. Bij de uitwisseling zullen onze leerlingen bij 

gastgezinnen komen van leerlingen die verbonden zijn aan de betreffende scholen en 

vice versa. De leerlingen zullen bij elkaar op school lessen volgen maar er zullen ook 

educatieve excursies plaatsvinden. 

 

Tijdens deze uitwisselingen gelden er duidelijke regels. Zo is er een avondklok en zijn 

er regels omtrent uitgaan ‘s avonds. Alle betrokken partijen houden zich aan deze 

regels. 

 
Extra eisen voor deelnemers TTO 
 
TTO vraagt meer dan het “gewone” havo- of atheneumprogramma. Het is geschikt 

voor de goede en gemotiveerde leerlingen. Natuurlijk is taalgevoel belangrijk, omdat 

de Engelse taal binnen korte tijd geleerd moet worden. 

 

Maar vooral enthousiasme, nieuwsgierigheid en een brede belangstelling voor 

Europese onderwerpen zijn van belang. TTO moet als een bijzondere uitdaging 

worden gezien voor goede en enthousiaste leerlingen. Gedurende het schooljaar 

vinden er, naast het cijfermatig rapport, beoordeling door de TTO-docenten plaats. 

Het gaat hierbij om extra inspanningen op het gebied van lezen, schrijven en 

onderzoek, de bereidheid Engels te spreken als voertaal en een algemeen positieve 

houding ten opzichte van het tweetalig onderwijs. Ook het door de leerlingen zelf 

opgebouwde GC en taalportfolio is onderdeel van deze beoordeling. 

 

Het TTO brengt voor de school extra kosten met zich mee. Deze extra kosten zullen 

bij ouders in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan per jaarlaag verschillen. Deze 

kosten zijn voor buitenlandse excursies, extra leermiddelen en de verschillende 

internationale examens Engels. De kosten van de extra lessen Engels neemt de 

school voor haar rekening. 
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Met ingang van het schooljaar 2019-2020 moeten de leerlingen van de eerste 

klassen TTO een laptop meenemen naar school. Ouders zijn zelf verantwoordelijk 

voor de aanschaf van een laptop. Aan de laptop worden de volgende eisen gesteld: 

§ Processor I3 of I5 (geen Celeron) 

§ Geheugen: 8GB RAM 

§ Opslag: 128GB SSD 

§ Wifi: abgn (5 en 2.4 Ghz) 

§ Batterijduur: 8 uur 

§ Besturingssysteem: Windows 10 Home of Pro / MacOS Mojave 

§ Video-uitgang HDMI 

 

Leerlingen mogen een Windows-laptop of een Apple Macbook gebruiken, maar geen 

Google Chromebook. Dit in verband met de beperkt beschikbare software. Het is de 

bedoeling dat de laptop zelf verzekerd wordt; de school voorziet hier niet in. 

 

CAE voor 4 atheneum en BEC voor havo 4 en 5 regulier 

Ook niet –TTO leerlingen krijgen in klas 4 (atheneum) en klas 4 en 5 (havo) de 

gelegenheid om het CAE en BEC te volgen en daar ook examen in af te 

leggen. Het mooie van het CAE en BEC is dat deze examens op verschillende 

niveaus kunnen worden afgelegd. Het CAE en BEC zijn internationaal 

erkende kwalificaties. Daarmee kan worden aangetoond dat er een 

behoorlijke standaard is behaald, te weten het B2- of C1 niveau, wat 

gebruikt kan worden in een professionele context maar ook voor 

vervolgstudies waar steeds vaker Engels de voer- of leestaal is. 

 

Om als niet-TTO leerling in aanmerking te komen voor het CAE (4 atheneum) 

of BEC ( 4 en 5 havo) moet er een goede basiskennis van de Engelse taal zijn, 

terug te zien in de cijfers voor proefwerken Engels. Verder is er een positief 

advies van de huidige docent Engels nodig. Aan het CAE en BEC Program 

zijn extra kosten verbonden voor lesmateriaal, excursies en de examens die 

afgenomen worden door de British Council in Amsterdam. 
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Talentgebieden 
 

Op het Da Vinci College hebben we extra aandacht voor de podiumkunsten (we 

bezitten een eigen theater), bètascience, en internationalisering; de zogenaamde 

talentgebieden. Tevens zijn wij officieel erkend als gezonde school met het 

themacertificaat Bewegen en Sport en wordt er veel aandacht gegeven aan 

sportactiviteiten. 

 

Omdat we het belangrijk vinden dat leren op school maar ook buiten school 

plaatsvindt, hebben we vaste weken met projecten en excursies: de Da Vinci weken. 

Deze weken zijn in de jaaragenda opgenomen. Per leerjaar en onderwijssoort is er 

een verschillend aanbod aan excursies en projecten. 

 

Het Da Vinci College steunt goede doelen 
 

We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Binnen de school, 

maar ook daarbuiten. Eén van de manieren waarop we dat doen is het financieel 

ondersteunen van een goed doel. Van elk verkocht kaartje van de schoolfeesten 

gaat een vast bedrag naar een goed doel. De opbrengst van de docentenmusical 

gaat ook naar een goed doel. 

 

In het kader van BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) doet onze school 

regelmatig mee aan acties welke elk jaar opnieuw worden vastgesteld. Tijdens deze 

acties wordt geld ingezameld voor het goede doel. In de eerste klas is er een 

antidiscriminatie project waarbij de opbrengt van de avond voor Masechaba (een 

weeshuis voor kinderen met aids in Zuid-Afrika) is. 
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Leefregels voor het Da Vinci College 
 

Wij vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Als je je 

op school veilig voelt, kun je ook beter leren en werken. Dat geldt voor leerlingen en 

docenten, onderwijsondersteunend personeel, de schoolleiding en alle anderen die 

bij de school betrokken zijn. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je 

elkaar, stimuleer je elkaar en werk je samen. Een veilige school is dus een leefbare 

school. 

 

Bondig geformuleerd zijn de regels als volgt: 

§ We aanvaarden de ander zoals hij of zij is en discrimineren niemand. 

§ We schelden, pesten en roddelen niet. 

§ We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie. 

§ We blijven van elkaars spullen af. 

§ We bedreigen een ander niet. 

§ We nemen geen wapens (messen e.d.) mee naar school. 

§ We nemen geen drugs of alcohol mee naar school, ook het onder invloed zijn 

hiervan is verboden. 

§ We gebruiken binnen en buiten de school geen geweld. 

§ We houden de school en de omgeving van de school schoon. 

§ We hebben in alle leerjaren corveedienst. 

§ Zowel leerlingen als docenten zijn op tijd in de les. 

§ We hebben in de les altijd onze spullen mee. 

§ We drinken en eten alleen in de daartoe aangewezen ruimten. 

§ We zetten ons op school in om goede studieresultaten te behalen. 

§ We zijn beschikbaar voor school van 8.00 – 17.00 uur. 

§ We maken geen beeld- of geluidsopnames van elkaar of van medewerkers, 

tenzij daar toestemming voor is gegeven. 

§ Mobiele telefoons zijn in het hele gebouw toegelaten, m.u.v. het leslokaal. 

Alleen met toestemming van de docent mag hiervan gebruik gemaakt worden 

in het leslokaal. 

§ Bij het binnenkomen in de school worden petten in de kluisjes opgeborgen en 

verder niet toegestaan binnen de school. 
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§ Kaarten: alleen toegestaan in de aula. Niet voor geld. 

§ Studiepleinen: niet toegestaan te betreden voor recreatieve doeleinden. 

§ Eten en drinken in de klas is niet toegestaan. 

§ Het is niet toegestaan om op de tafels te zitten en met de voeten op de 

stoelen te zitten. 

 

Omgaan met pesten 
 

Het Da Vinci College heeft een anti-pestprotocol. Iedereen houdt zich aan de regels 

en herinnert anderen er zo nodig aan. Wanneer een leerling last heeft van anderen 

die zich niet aan de regels houden en zelf niet in staat is hier iets aan te doen, kan 

hulp inroepen van anderen zoals een mentor, leraar, conciërge, vertrouwenspersoon 

of schoolmaatschappelijk werker. 

 

Bij signalering of melding van pesten wordt er gehandeld volgens het 

antipestprotocol. Iedereen die werkzaam is op het Da Vinci College – en in het bijzonder 

de mentoren- hebben in dit protocol een belangrijke rol in het handhaven en borgen 

ven een veilig leer- en leefklimaat. 

 

Curatief door het actief signaleren en remediëren en preventief door 

invulling van de mentorlessen op het gebied van pesten en geweld. Hiervoor 

gebruiken we de door het ministerie van OCW erkende lesmethode “Spijt” 

van uitgeverij Prima, een uitgave van VeiligheidNL. 

 

Tevens worden in dit protocol handvatten en richtlijnen geboden voor 

individuele begeleiding van zowel het slachtoffer als pesters. Voor inzage 

van dit protocol verwijzen wij u naar onze site. 
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Regels voor meerdaagse buitenlandse reizen 
 

Het Da Vinci college zorgt voor: 
1. Verantwoorde programma’s; 

2. Goede voorlichting over de excursies; 

3. Een voorbereidingsprogramma; 

4. De organisatie van ververoer naar en in de bestemming en het verblijf aldaar; 

5. Toezicht op de deelnemende leerlingen tijdens verschillende activiteiten en 

duidelijke afspraken over het verblijf; 

6. Een reisverzekering. In de eerste instantie zal er echter altijd eerst een beroep 

op uw eigen verzekeringen worden gedaan. 

 

De leerlingen houden zich aan de volgende regels en richtlijnen: 
1. Iedere deelnemer aan een schoolactiviteit heeft de verplichting zich in te 

zetten voor het slagen van de activiteit waaraan wordt deelgenomen. 

2. Elke leerling zorgt ervoor door zijn gedrag de school, de begeleiders en 

medeleerlingen niet in diskrediet of gevaar te brengen. 

3. Elke leerling neemt deel aan de aangeboden programmaonderdelen. 

4. Leerlingen gaan er nooit alleen op uit, ook op vrije momenten is men altijd in 

een groepje van twee of meer leerlingen. 

5. De consumptie van alcohol en/of drugs is te allen tijde verboden. De leiding 

kan een deelnemer opdrachten een alcohol- of drugstest te doen. 

6. Elke leerling houdt zich aan de verdere afspraken die tijdens de reis gemaakt 

worden met de leiding. Denk aan afspraken over verzamelen, betijd, omgang 

etc. 

7. Een leerling die zich tussen inschrijving en vertrek van de reis niet aan de 

schoolregels houdt, kan alsnog van deelname worden uitgesloten. 

8. Een leerling die zich niet aan de regels houdt, kan door de excursieleiding 

naar huis worden gestuurd. Dit na overleg met schoolleiding en ouder(s). De 

kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling en zijn/haar ouder(s). In een 

dergelijk geval kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van de 

gehele, dan wel een gedeelte van de reissom. 
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Van de ouder(s)/verzorger(s) verwachten wij de volgende ondersteuning: 
1. Wijs uw kind op het belang van bovenstaande regels. 

2. Controleer uw eigen ziektepolis op dekking van de geneeskundige kosten in 

het buitenland. Vraag indien nodig ook om een buitenlandpas. 

3. Breng de leiding ruim voor de vertrekdatum op de hoogte van bijzonderheden 

die speciale aandacht van de begeleiding vragen. Zoals bijvoorbeeld diëten, 

medicijngebruik etc. 

4. Zorg voor geldige reisdocumenten. 

5. Indien de inschrijving is bevestigd, kan er niet meer worden afgezegd. Er zijn 

dan al kosten gemaakt. Een eventuele annuleringsverzekering moet door de 

ouder(s)/verzorger(s) zelf worden afgesloten. 

6. Het Da Vinci College kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een 

gehele of gedeeltelijke teruggave van de reissom als een reis geen doorgang 

kan vinden en de annuleringsverzekering niet voorziet in restitutie. 

 

Mochten zich situaties voordoen tijdens de reis waarin door dit reglement niet wordt 

voorzien, is de beslissing van de reisbegeleiders, zo nodig in overleg met de 

schoolleiding, altijd bindend. 

 
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier hebben ouder(s)/verzorger(s) en 

deelnemers zich bekend en akkoord verklaard met bovenstaande afspraken. 

 
Acceptatie regels 

In de bijlage staan meer afspraken over hoe wij op het Da Vinci College met elkaar 

omgaan. Inschrijving als leerling houdt in dat men de regels op school accepteert. In 

kwesties waar deze regelgeving niet of ten dele in voorziet, alsmede 

interpretatiekwesties, beslist de schoolleiding.  

Ouders en/of leerlingen die geconfronteerd worden met beslissingen en/of sancties die 

uit deze regelgeving voortvloeien, kunnen in laatste instantie een beroep doen op de 

klachtencommissie die is ingesteld voor de Purmerendse ScholenGroep.  
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Alle leerlingen, ouders en verzorgers worden geacht op de hoogte te zijn van 

de schoolregels. Deze staan vermeld in dit jaarboekje en in de Schoolgids 

van de PSG. De volledige tekst van de Schoolgids staat op de website van de 

PSG, waar de gids als digitaal bestand (pdf-formaat) beschikbaar is. 

 

Organisatie in kleinere eenheden 
 

Het Da Vinci College maakt onderdeel uit van de Purmerendse ScholenGroep. 

Iedere school beschikt over zijn eigen identiteit en organisatie. Op het Da Vinci 

College werken circa 110 medewerkers en zitten ongeveer 1400 leerlingen. Om de 

begeleiding en het welbevinden van de leerlingen zo goed mogelijk te laten verlopen 

hebben we de school opgesplitst in 5 kleinere teams. Deze teams, bestaande uit 

circa 20 docenten en een teamleider, komen meerdere malen per jaar samen om te 

vergaderen over de resultaten van de leerlingen en zo nodig bij te sturen. 

 

Mentoren 

De mentoren zijn de belangrijkste contactpersonen tussen de school enerzijds en de 

leerlingen van een klas en hun ouders anderzijds. De mentor houdt zich bezig met de 

persoonlijke en de klassikale begeleiding van de leerlingen van zijn/haar klas of groep. 

In alle klassen is er een extra uur in het rooster ingebouwd t.b.v. studiebegeleiding, 

keuzebegeleiding en andere begeleidende activiteiten. De mentor beschikt over de 

meeste gegevens betreffende studie, gedrag en werkhouding van de leerlingen. 

 

Schroomt u niet de mentor te bellen of te mailen als u inlichtingen wenst te geven of te 

krijgen, of als er onduidelijkheden zijn. U kunt beter een keer te veel bellen en mailen 

dan dat u te laat aan de bel trekt, of met vragen blijft rondlopen. U kunt altijd de school 

bellen en vragen of de mentor u wil terugbellen. Op de eerste ouderavond in het 

schooljaar kunt u kennismaken (of de kennismaking vernieuwen) met de mentor(en) 

van uw zoon/dochter. 

 

 

 



   18 

Decaan 
 

Op onze school werken twee decanen. Een decaan voor de onderbouw (dhr. P. de 

Graaf) en een decaan voor de bovenbouw (dhr. H. de Koning). De taak van de 

decaan bestaat o.a. uit het begeleiden van de leerlingen bij het kiezen van hun 

vakkenpakket, profielen en -in een later stadium- hun te adviseren bij de keuze van 

hun vervolgopleiding. 

 

De decaan organiseert informatiebijeenkomsten over profielkeuzes en 

vervolgopleidingen. Voor meer informatie kunnen leerlingen altijd terecht bij de 

decaan. De decaan beschikt daarnaast over folders en ander informatiemateriaal 

omtrent vervolgopleidingen. Ouders wordt verzocht eerst per mail of telefonisch een 

afspraak te maken. 

 

Speciale aandacht voor leerlingen 
 

Leerlingen helpen leerlingen 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze school. De band 

tussen brugklas en bovenbouw speelt daar een belangrijke rol in. Binnen het Da Vinci 

zetten bovenbouwers zich daarom actief in om het leven van onderbouwers op school 

wat makkelijker te maken. Dit is prettig voor de onderbouwers en een verrijkende 

ervaring voor de bovenbouwers. We onderscheiden twee vormen van ondersteuning: 

1. Hulpmentoren 

2. Helping Hand bijlessen 

 

Hulpmentoren 
Hulpmentoren zijn aanwezig om de nieuwe brugklassers te ontvangen en wegwijs te 

maken tijdens de kennismakingsdag met de klas en de mentor. Zij maken de 

brugklassers wegwijs in de school en helpen ze met van alles en nog wat, vanaf dag 

één. Zij zijn er het hele eerste jaar om brugklasleerlingen bij te staan en de mentor te 

ondersteunen.  
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Zo zijn ze bij de mentorles aanwezig en kunnen ze leerlingen helpen die moeilijkheden 

hebben met een bepaald vak. Ook bieden zij een luisterend oor en geven aandacht 

aan leerlingen die dat nodig hebben. Zij zijn een maatje voor de brugklasser en een 

steun voor de mentor. 

 

Helping Hand 

Helping Hand is de naam van het initiatief waar bovenbouwers vakgericht bijles geven 

aan een onderbouwer. De bijlessen vinden plaats op school en duren een standaard 

lesuur van 45 minuten. Kosten van de bijles zijn afhankelijk van de hoeveelheid 

lessen die worden afgenomen. 

 

De bijlessen staan open voor alle leerlingen uit de onderbouw en voor alle vakken. De 

bijlessen worden gegeven door leerlingen uit 5H, 5V en 6V die zich daarvoor hebben 

opgegeven en die daarvoor goedkeuring hebben gekregen van hun mentor en 

betreffende vakdocent. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het 

Da Vinci College. 

 

Vertrouwenspersonen 
 
Leerlingen met persoonlijke problemen kunnen zich, als zij dat willen, rechtstreeks tot 

één van de twee vertrouwenspersonen wenden of aan hun mentor te kennen geven dat 

zij een afspraak willen maken. 

 

De vertrouwenspersonen zijn mevrouw S. Sas en de heer S. Roosingh. Zij zijn beiden 

naast vertrouwenspersoon ook anti-pestcoördinator. Als vertrouwenspersoon/anti-

pestcoördinator leveren zij een bijdrage aan activiteiten die gericht zijn op het 

bewustwordingsproces, het behandelen en het voorkomen van ongewenst gedrag en 

omgangsvormen. Daarnaast begeleiden en ondersteunen zij medewerkers en 

leerlingen bij het behandelen van klachten en bij ongewenst gedrag. 
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Het ondersteuningsteam 
 
Als leerlingen door allerlei oorzaken binnen of buiten de school met problemen zitten 

die een negatieve uitwerking hebben op hun welbevinden, kunnen de studieresultaten 

daar ook onder lijden. De school rekent het zich ook tot taak om leerlingen bij deze 

problemen in hun schoolloopbaan te ondersteunen.  

Een mentor kan in dat geval een beroep doen op het ondersteuningsteam. 

Dit team bestaat uit: een zorgcoördinator, mevrouw L. van Teulingen, een 

schoolmaatschappelijk werker, begeleiders passend onderwijs en een 

dyslexie/rt deskundige. De zorgcoördinator bespreekt samen met de mentor 

welke extra zorg de school kan inzetten. De mentor meldt aan de ouders 

terug wat er in het ondersteuningsteam is afgesproken. Die extra 

ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: 

§ Gesprekken met een schoolmaatschappelijk werker 

§ Aanmelding voor een faalangstreductietraining 

§ Ondersteuning op het gebied van planning en organisatie van het 

school werk 

§ Verzuimbegeleiding 

§ Remediale ondersteuning (lees- en spellingsproblemen, 

rekenvaardigheidsproblemen). Deze remediale ondersteuning 

speelt vooral in klas 1 en 2 

§ Individuele ondersteuning bij leerproblemen door onze begeleiders 

passend onderwijs. 

 

Het ondersteuningsteam kan ook verwijzen naar externe instanties. 
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Dyslexie 
 

Leerlingen van wie er sterke vermoedens zijn dat zij dyslexie hebben, komen in 

aanmerking voor een vooronderzoek en zo nodig ook voor een dyslexieonderzoek. 

De mentor doet hiertoe een beargumenteerd verzoek aan de zorgcoördinator. 

Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben, krijgen een faciliteitenkaart 

waarop aangegeven staat van welke faciliteiten zij gebruik kunnen maken. U moet 

denken aan tijdverlenging bij toetsen, vergrote toetsen, werken met een laptop of 

daisyspeler. Ook wordt een korte cursus ‘omgaan met dyslexie’ gegeven. 

 

Passend onderwijs 
 

Vanaf 1 augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs van kracht. Pasend 

onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van leerlingen in plaats van eventuele 

beperkingen. Doel is om zoveel mogelijk leerlingen deel te laten nemen aan het 

reguliere voorgezet onderwijs. Dit vraagt mogelijk om extra ondersteuning binnen de 

school. Deze ondersteuning wordt gefinancierd door gelden vanuit het 

Samenwerkingsverband. Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar onze site, 

www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl of www.passendonderwijs.nl. 

 

Leerlingen met een beperking of ernstige 
gedragsproblematiek 
 

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op eigen initiatief of via de school ook een 

beroep doen op het JGZ team dat is verbonden aan de school. Bovendien kunnen 

ouders met hun zoon of dochter door het JGZ team worden opgeroepen voor een 

gezondheidsonderzoek. U bereikt het JGZ team via jgz@ggdzw.nl of via 0900-

2545454. 
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Inspectie van het onderwijs 
 

Voor vragen over het onderwijs kunt u terecht bij de Inspectie van het onderwijs: 

§ Telefoon: 1400 

§ E-mail: info@owinsp.nl 

§ Site: onderwijsinspectie.nl 

 

Vertrouwensinspectie 
 

Informatie over de vertrouwensinspectie kunt in de bijlage onder punt 9 vinden. 

 

Meepraten en meebeslissen 
 

In de bijlage onder punt 7 vindt u informatie over de structuur van de 

medezeggenschap. 

 

De leerlingenraad van het Da Vinci College 
Voor de behartiging van allerlei leerlingzaken heeft het Da Vinci College een 

leerlingenraad. Leerlingen kunnen hun ideeën en/of klachten in de bus van de 

leerlingenraad bij de loge stoppen. De leerlingenraad zorgt er dan voor dat deze 

ideeën/klachten bij de schoolleiding terechtkomen. Leerlingen (van klas 2 tot en met 

klas 6) kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de leerlingenraad. Pas bij 

overaanmelding zullen er verkiezingen plaatsvinden. Leerlingen van de 

leerlingenraad wordt ook gevraagd om plaats te nemen in verschillende “officiële” 

commissies waaronder de medenzeggenschapsraad. 

 

De ouderraad 
Op het Da Vinci College vormt de ouderraad een belangrijke pijler in de  
organisatie. Alle ouders (ook voogden en verzorgers), die één of meer kinderen 

hebben op het Da Vinci College, kunnen lid worden van de ouderraad. Meestal 

bestaat die ouderraad uit zes tot twaalf ouders. De ouderraad komt eenmaal per 

maand bijeen.  
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De vergaderingen zijn openbaar en na een mailtje naar de voorzitter 

(ouderraaddavinci@psg.nl) kunt u één of meer vergaderingen bijwonen. Bij deze 

vergaderingen is iemand van de schoolleiding aanwezig. In de ouderraad krijgen 

ouders de kans om met elkaar en de schoolleiding te overleggen. 
 

Jaarlijks wordt er een thema-avond door de ouderraad georganiseerd, waarbij een 

relevant en actueel onderwerp aan de orde komt, dat ouders van leerlingen in het 

voortgezet onderwijs interesseert. U wordt daarover van tevoren nader 

geïnformeerd. Belangrijke punten voor de ouderraad zijn zaken van pedagogische 

aard, welzijn en veiligheid voor leerlingen. De ouderraad zal altijd proberen de 

belangen van de leerlingen en ouders zo goed mogelijk te behartigen door: 

§ Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de 

schoolraad; 

§ De school advies te geven (gevraagd of ongevraagd); 

§ Onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen 

(drugs, koers van de school); 

§ Mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen; 

§ Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed 

schoolklimaat zoals sport en culturele evenementen, studiereizen en 

schoolfeesten; 

§ Beslissen over de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen. 

 

De ouderraad staat loyaal tegenover de interconfessionele beginselen van het Da 

Vinci College. Zo is de ouderraad lid van de Nederlandse Katholieke 

Oudervereniging en Ouders en C.O.O. (oudervereniging voor christelijk 

onderwijs). Ook wil de ouderraad activiteiten stimuleren, die tot doel hebben de 

saamhorigheid van de leerlingen in zijn geheel en de ontwikkeling van het individu te 

bevorderen. 

 

Hebt u ideeën, suggesties, vragen of wilt u zich opgeven voor de ouderraad? Dan 

kunt u mailen naar: ouderraaddavinci@psg.nl. 
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Klachtenregeling 
 

Elke leerling en ouder heeft klachtrecht. In de bijlage treft u onder punt 8 meer 

informatie aan over de klachtenregeling. 

 
(Bijzonder) verlof aanvragen 
 

Mocht u niet binnen de reguliere vakanties op vakantie kunnen, dan volgt onze 

school de regels die zijn voorgeschreven door de Rijksoverheid. Deze zijn hier te 

vinden. Een verlofformulier voor het aanvragen van vakantieverlof kan worden 

opgehaald bij de verzuimcoördinator. U dient dit formulier minimaal acht weken voor 

het geplande vakantieverlof in te leveren bij de rector. De rector beslist vervolgens 

over uw aanvraag en zal u hierover inlichten. 

 

Het aanvragen van bijzonder verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis dient 

ook te gebeuren via het verlofformulier dat u vervolgens indient bij de rector of 

teamleider van de desbetreffende afdeling waar uw zoon/dochter onder valt. 

 

Afwezigheid melden 
 

Als de leerling ziek is, moeten de ouders/verzorgers dit ’s morgens voor 08.30 uur bij 

de verzuimcoördinator dhr. Van Baar melden. U kunt de afwezigheid melden via 

https://afwezigmelden.psg.nl of via het telefoonnummer 0299-454260. Op de site kan 

ingelogd worden met dezelfde gegevens die ook gebruikt worden om in Magister te 

kunnen inloggen. 

 

Na ontvangst van de melding ontvangt de verstuurder een sms-bericht en een 

bevestigingsmail op het 06 nummer en e-mailadres dat in Magister is ingevoerd door 

de betreffende ouder/verzorger. De mogelijkheid bestaat dat een medewerker van 

school nog contact opneemt met de betreffende ouder/verzorger. Dit geldt ook als de 

leerling om een andere reden niet aanwezig kan zijn. Voor andere zaken gedurende de 

dag gebruikt u het algemene telefoonnummer: 0299-431711.  
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Hoe te handelen bij (on)geoorloofd verzuim of ziekte 

Iedereen zal beseffen dat een gemeenschap waarin zoveel mensen samenkomen 

enige regels nodig zijn om alles goed te laten verlopen. 

 

Bij te laat komen 
§ Als een leerling te laat komt, zal de docent deze leerling registreren als “te 

laat” in het systeem. 

 

Bij afwezigheid 
§ Ziekmeldingen dienen door de ouders of verzorgers online of telefonisch vòòr 

08.30 uur aan de school doorgegeven te worden. 

§ Bij terugkeer op school moet de leerling een absentiekaart met de reden van 

afwezigheid, ondertekend door één van de ouder(s) of verzorger(s), bij de 

verzuimcoördinator inleveren. 

§ Wanneer een leerling denkt een goede reden te hebben om afwezig te 

moeten zijn, dan wordt die van tevoren besproken met de desbetreffende 

teamleider en wordt vooraf een absentiekaart ingeleverd. 

§ Afspraken met dokters, tandartsen e.d. dienen zoveel mogelijk buiten de 

schooltijden te worden gemaakt. Valt een afspraak toch op een uur dat de 

leerling een toets heeft, dan moet dat ruim van tevoren bij de betrokken 

docent en verzuimcoördinator. Hierna zal een afspraak gemaakt worden 

wanneer de toets ingehaald wordt. Gebeurt dit niet, dan geldt datgene dat op 

de volgende bladzijde onder het kopje “maatregelen” onder punt 3 genoemd 

staat. De leerling moet zelf het initiatief nemen om een toets in te halen. Dit 

moet bij voorkeur binnen één week gebeuren. 

§ Afwezigheid bij lichamelijke opvoeding: wanneer een leerling op 

medische gronden niet aan de LO les kan meedoen, moet er een 

schriftelijke verklaring van ouders aanwezig zijn. Kan de leerling 

langer dan drie weken niet meedoen, dan kan er een schriftelijke 

verklaring van de arts gevraagd worden. Altijd vindt overleg met de 

LO docent plaats over de vraag hoe de lestijd het beste 

doorgebracht kan worden. In principe is de leerling, ook wanneer 

hij/zij geblesseerd is, bij de LO les aanwezig. De leerling is zelf 

verantwoordelijk voor vervoer richting de sportlocaties.  
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§ Afwezigheid buiten de officiële vakanties is niet toegestaan. Zie 

onder ‘melden van verzuim’ elders in dit jaarboekje. 

 

Bij uit de klas gestuurd worden 
De leerling meldt zich altijd bij de verzuimcoördinator. Daar zal hij/zij een briefje 

invullen met de reden van het uitsturen. Daarna gaat de leerling verder werken aan 

het vak waarbij hij/zij uit de klas gestuurd is. Na de les meldt de leerling zich met het 

uitstuurformulier bij de docent die hem/ haar uit de klas stuurde. De docent zal een 

afspraak met de leerling maken over de te nemen sanctie(s). De docent die de leerling 

verwijderd heeft, is verantwoordelijk voor de uit te voeren sancties. Wanneer een 

leerling vijfmaal uit de les verwijderd is, zal er actie ondernomen worden door de 

schoolleiding. 

 
Regels in en om het schoolgebouw 
 

§ Ten aanzien van eten en drinken e.d. geldt de regel dat dit alleen in de aula is 

toegestaan. 

§ Maak alleen gebruik van de fietsenstalling en van de ingang waar de lessen 

gevolgd worden. Op de schoolpleinen mag er niet onnodig met brommers 

worden gereden. Tijdens de lestijden mag de brommer niet op het schoolplein 

worden gestart of bereden. 

§ In de gebouwen en op het schoolplein mag niet gerookt worden. In de PSG 

geldt een algemeen rookverbod. 

§ In en om het gebouw mag er niet worden gekaart of gespeeld om geld. 

§ Het consumeren van fastfood zoals pizza’s, patat en ijs is niet toegestaan in 

het gebouw.  

§ Voor niet-leerlingen zijn de gebouwen en het schoolplein verboden terrein. 

Vrienden en vriendinnen dienen buiten het schoolplein te wachten. 

§ Voor en na de lessen, in tussenuren en pauzes verblijft de leerling op de 

daarvoor aangewezen plekken. De leerling is in principe alleen in het gebouw 

waar de lessen gevolgd worden. 

§ Verblijf in ruimtes waar gestudeerd wordt mag alleen als er geen overlast voor 

de studerenden wordt veroorzaakt. 
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§ De sectiekamers, de keuken, de medewerkerskamer en de administratie zijn 

niet vrij toegankelijk voor leerlingen. 

§ Voor de leerlingen van klas één geldt de regel dat zij op het schoolterrein 

blijven. 

§ Voor en na de lessen in tussenuren en in pauzes verblijft de leerling op de 

daarvoor aangewezen plekken. 

§ Als een docent 5 minuten na het begin van de lestijd nog niet aanwezig is, 

moet de klassenvertegenwoordiger of diens vervanger zich melden bij de 

roostermaker of teamleider. De andere leerlingen wachten dan bij het lokaal. 

§ Openen en sluiten van ramen en gordijnen en het bedienen van de 

zonweringen en radiatoren gebeurt alleen in overleg met de docent. 

§ We stimuleren een “kauwgomvrij” schoolgebouw. 

§ Leerlingen die met de auto naar school komen kunnen niet parkeren op het 

schoolterrein en zullen elders een plek moeten vinden. Het schoolterrein is 

alleen voor docenten en medewerkers van het Da Vinci College. 

 
Maatregelen 
 
Het zal af en toe nodig zijn om maatregelen te treffen omdat iemand zich niet aan de 

regels heeft gehouden. Onderstaande maatregelen zijn te verwachten. 

 

Bij veelvuldig te laat komen worden de volgende regels gehanteerd: 
§ Indien een leerling in het schooljaar te laat komt, dient hij/zij deze gemiste 

lestijd in te halen. De leerling dient zich de volgende dag om 08.00 uur te 

melden bij de verzuimcoördinator en neemt vervolgens plaats in de 

verzuimruimte. 
§ Indien een leerling vijf keer in het schooljaar te laat komt, neemt de 

verzuimcoördinator contact op met de ouder(s) en bespreekt dit met de 

leerling. 
§ Na acht keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een brief gestuurd 

naar de ouder(s)/verzorger(s). Tevens wordt de leerling uitgenodigd voor het 

spreekuur op school met de leerplichtambtenaar. 
§ Indien een leerling 12 keer te laat is gekomen of ongeoorloofd heeft verzuimd, 
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wordt er een melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Leerplicht zal 

vervolgens op school komen om met de desbetreffende leerling te praten. Aan 

de hand van dit gesprek zal leerplicht de ouder(s)/verzorger(s) een brief 

sturen. 
§ Bij 16 keer te laat komen of ongeoorloofd verzuimen wordt er een tweede 

melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en volgt er vanuit leerplicht een 

maatregels zoals een HALT-straf of boete. 
§ Indien er alsnog geen verbetering optreedt, worden de ouder(s)/verzorger(s) 

en de leerling voor een gesprek uitgenodigd om over de verdere toekomst op 

het Da Vinci College te praten. 
§ De leerling dien te allen tijde de gemiste lesuren in te halen. De hoeveelheid in 

te halen lesuren is te bepalen door de verzuimcoördinator. 
§ Indien een leerling zijn lesmateriaal niet bij zich heeft of bij herhaling zijn 

huiswerk niet maakt, zal dit worden geregistreerd in Magister (BV/HV). Bij 

herhaling zal een sanctie worden toegepast. Bij 10 keer volgt een 

waarschuwingsgesprek met de mentor. Bij 15 keer huiswerk of boeken 

vergeten zal de betreffende leerling in de opvolgende week 3 keer van 08.00-

17.00 uur op school moeten zijn. Hij/zij zal dan in de huiswerkklas geplaatst 

worden. Bij elke 5e opvolgende keer wordt deze strafmaatregel herhaald. 
 

Veelvuldig te laat komen is onacceptabel. Het verstoort het onderwijsleerproces in 

hoge mate en de leerling raakt achter. De ouders/ verzorgers wordt dan ook 

gevraagd de regeling thuis te bespreken, zodat van twee kanten wordt ingezet om te 

laat komen of verzuim tegen te gaan. 

 

Bij het uit de klas sturen: 
§ Indien een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt de leerling zich bij de 

verzuimcoördinator en verblijft gedurende het resterende uur in de 

verzuimruimte. Vervolgens gaat de leerling richting het einde van het 

lesuur met het uitstuurformulier terug naar de docent. Deze bepaalt de 

aard van de sanctie. De docent zal met de ouder(s)/verzorger(s) contact 

opnemen over de reden van verwijdering en de te nemen sanctie. 
§ Wordt de leerling veelvuldig uit de klas gestuurd dan zal de schoolleiding 

maatregelen nemen, bijvoorbeeld een aantal uren nakomen.  
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§ Is er sprake van veelvuldige lesverwijderingen dan zal in ieder geval 

contact worden opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) en kan eventueel 

tot schorsing (intern of extern) of tot verwijdering van school worden 

overgegaan. 
 
Bij onwettig schoolverzuim: 

§ Onder onwettig schoolverzuim verstaan we verzuim zonder geaccepteerde 

reden. Dit geldt ook voor absentiekaarten die niet door 

ouder(s)/verzorger(s) geaccordeerd zijn. De verzuimde tijd zal ingehaald 

moeten worden.  

§ Het is niet vanzelfsprekend dat gemiste toetsen kunnen worden ingehaald. 

Dat kan betekenen dat er door de schoolleiding wordt besloten om een 1,0 

toe te kennen voor de bewust gemiste toets. 

§ Van onwettig schoolverzuim wordt melding gemaakt bij de 

leerplichtambtenaar. 

§ Ieder uur dat er sprake is van onwettig schoolverzuim (spijbelen), wordt 

verdubbeld. Dat wil zeggen dat één gespijbeld uur dubbel wordt ingehaald 

voor en na schooltijd. In de ochtend is dit tussen 08.00-08.30 uur en in de 

middag na het laatste lesuur van de leerling. 

 

Bij het veroorzaken van schade: 
- Schade door leerlingen toegebracht aan meubilair en/of het schoolgebouw 

wordt op hun ouder(s)/verzorger(s) verhaald. Er kan een passende straf voor 

dit gedrag opgelegd worden. 
- Schade door leerlingen toegebracht aan eigendommen van medeleerlingen of 

medewerkers kan via aansprakelijkheidsstelling op ouder(s) of verzorger(s) 

verhaald worden. 
 
Bij het overtreden van de regels t.a.v. mobiele telefoons, het dragen van petten e.d. 

worden genoemde zaken voor korte of langere tijd in bewaring genomen. 
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Schorsing en verwijdering 

Bij ernstige incidenten of bij herhaling van kleinere incidenten kan de 

schoolleiding tot een schorsing besluiten. Dat betekent dat de leerling één of 

meerdere dagen de lessen niet mag volgen. Een schorsing is een zeer 

ernstige maatregel. Als een leerling meermalen geschorst wordt, dan kan er 

tot verwijdering van school besloten worden. Over schorsing voor één of 

meerdere dagen beslist de rector. Als ouders in bezwaar willen gaan tegen 

een schorsing, dan kan dat bij de rector. Over verwijdering van school 

beslist de directeur-bestuurder. Bezwaar is dan mogelijk bij het bestuur van 

de Purmerendse ScholenGroep. 

 

Als het handelen van een leerling strijdig is met de wet (bijv. wapenbezit, 

diefstal, handel of bezit van drugs) dan zal de schoolleiding, conform het 

veiligheidsconvenant, de politie inschakelen. 

 
Aangifte 
 

Bij misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. De ouder(s)/verzorger(s) 

worden daarvan op de hoogte gesteld. Een uitgebreidere omschrijving kan worden 

teruggevonden in de schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep. 

 

Voorzieningen voor leerlingen 
 

1. Voor vragen aan de administratie kan de leerling terecht bij de 

campusadministratie die gevestigd is op het Jan van Egmond Lyceum. De 

leerling kan niet zonder meer de administratie betreden en dient hiervoor 

toestemming te vragen. 

2. Fietsen moeten in de stalling worden geplaatst rondom het gebouw op de 

daarvoor aangewezen plekken. Ook brommers morgen alleen op de daarvoor 

aangewezen plekken neergezet worden. Fietsen of brommers dienen op slot 

te worden gezet. 

3. De leerlingen hebben een kluisje met twee kluissleutels tot hun beschikking. 
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4. In de pauzes kunnen de leerlingen bij de uitgiftebalie van de keuken 

verschillende soorten broodjes, gezonde snacks en zuivelproducten kopen. 

Onze schoolkantine bezit de gouden schaal voor een gezonde schoolkantine. 

5. De school beschikt over een tweetal computerlokalen en daarnaast over 

laptopkarren waar de leerlingen onder begeleiding van de docent gebruik van 

kunnen maken tijdens de lessen. 

6. We stimuleren leerlingen een eigen device mee te nemen zodat er in steeds 

meer lessen ook gebruik gemaakt kan worden van het digitale component. 

Gebruik van het device gaat volgens de richtlijnen van de desbetreffende 

docent. 

 

Docent afwezig 
 

Wanneer er een docent afwezig is, gelden de volgende punten: 

- We proberen zoveel mogelijk lessen doorgang te laten vinden onder 

begeleiding van een vakdocent dan wel een onderwijsassistent. 

- Als het mogelijk is, wordt er een uur door omzetting van het rooster, op een 

andere dag of tijdstip ingeroosterd. 

- Wanneer dit niet mogelijk is, werken de leerlingen onder leiding van een 

vervangende (vak)docent aan taken of werken aan de hand van hun 

studiewijzer verder. Leerlingen dienen lesboeken en een leesboek bij zich te 

hebben. 

 

Normen bij overgang en PTA/PTO 
 

Onze overgangsnormeringen, PTO en PTA van klas 1 tot en met 6 kunt u 

terugvinden op onze site. 
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Toelating 

Leerlingen in het eerste leerjaar worden toegelaten op basis van het advies van de 

basisschool. Voor leerlingen met een vmbo-t-diploma die willen overstappen naar 4 

havo, of leerlingen met een havodiploma die willen doorstromen naar 5 atheneum 

geldt het onderstaande. 

 

De leerling die wil doorstromen, moet een keuze maken uit één van de vier profielen: 

Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Techniek 

(NT), Natuur en Gezondheid (NG). Bij elk profiel hoort een aantal verplichte vakken en 

een aantal profielkeuzevakken. Met uitzondering van het profiel CM op de havo, maakt 

wiskunde deel uit van alle profielen. 

 

Daarnaast heeft elke leerling – ongeacht zijn profiel – de volgende vakken: Nederlands, 

Engels, culturele en kunstzinnige vorming, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en 

op het atheneum nog: Frans of Duits en algemene natuurwetenschappen (ANW). 

 

Onze indruk is dat de overstap nu moeilijker is dan vroeger en dat heeft vooral te 

maken met het feit dat er behoorlijk veel zelfstandig gedaan moet worden. Feit is ook 

dat je huidige vakkenpakket moet passen binnen de profielen. De decanen willen je 

met alle plezier informeren over de mogelijkheden van jouw pakket. Aanmelding 

geschiedt bij de decaan. 

 

De toelatingseisen voor respectievelijk 4 havo of 5 atheneum kunt u terugvinden op 

onze site. Voor atheneum en TTO verwachten wij daarbij dat het CITO-

leerlingvolgsysteem van de basisschool een beeld geeft van voornamelijk een A/A+ 

of 1/1+ score. 

 
Schoolfeesten 
Er worden ieder schooljaar schoolfeesten georganiseerd voor klas 1 tot en met 6. De 

data van deze feesten kunt u terugvinden op onze site. 
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Lestijden 

Het Da Vinci College heeft een 45-minutenrooster. Met dit rooster ontstaan er meer 

lesuren, waardoor er flexibeler geroosterd kan worden en er meer ruimte is voor 

differentiatie. Het 45-minutenrooster biedt daarom meer mogelijkheden om maatwerk 

te leveren. 

Xtra4U 

Wekelijks is er een bijlesuur op de dinsdag en woensdag het 1e uur van 08.15 tot 

09.00 uur. Leerlingen kunnen zichzelf hiervoor aanmelden via Magister of docenten 

kunnen leerlingen uitnodigen voor dit uur. De leerling maakt zelf een keuze bij welke 

docent hij Xtra4U gaat volgen. Van een leerling die zich ingeschreven heeft, wordt 

verwacht dat hij deze les ook bij zal wonen. 

Ondersteuningslessen 
Per schooljaar zijn er vier blokken van vier blokuren waarin ondersteuningslessen 

geboden wordt aan leerlingen die achterstanden hebben opgelopen of leerlingen die 

extra begeleiding voor een bepaald vak of bepaalde vaardigheid kunnen gebruiken. 

Anders dan bij Xtra4U bestaat het programma voor de ondersteuningslessen uit een 

reeks lessen met een samenhangend thema of samenhangende vaardigheid. De 

ondersteuningslessen zijn erop gericht om in een samenhangend lesprogramma de 

vaardigheden van de leerling en de kennis van het vak te verbeteren. 

Het volgen van ondersteuningslessen kan verplicht worden gesteld door de mentor 

en/of vakdocent. Een leerling die zich vrijwillig aanmeldt voor ondersteuningslessen, 

zal dit een heel blok moeten volgen. De ondersteuningslessen vinden plaats op 

dinsdagmiddag tussen 14.30-16.00 uur. 

 

Dinsdag Extra 
De Dinsdag Extra is in het leven geroepen om een leuk alternatief te bieden aan 

leerlingen die geen ondersteuningslessen hoeven te volgen. Leerlingen kiezen 

vrijwillig voor een project dat aansluit binnen onze talentgebieden kunst, 

internationalisering, bètascience en sport. Leerlingen volgen 5 of 10 keer een project 

dat aansluit bij hun interesses. Voorbeelden zijn basketbal of Spaans. 
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Lestabel 
De lestabel is terug te vinden op onze site. 

 

Jaaragenda 
De jaaragenda geeft een overzicht van al onze activiteiten op school. De jaaragenda 

is terug te vinden op onze site onder praktische informatie. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Scholen mogen ouders/verzorgers vragen om een vrijwillige bijdrage. Op elke school 

bepaalt de ouderraad in overleg met de schoolleiding de hoogte van deze vrijwillige 

ouderbijdrage. Deze bedraagt voor schooljaar 2020-2021 €60,-. 

 

Uit de ouderbijdrage worden zaken als excursies (niet langer dan één dag) of een 

museumbezoek betaald. In principe nemen alle leerlingen aan dergelijke activiteiten 

deel. Daarnaast wordt er een bedrag gevraagd van €21,50. Uit dit bedrag wordt de 

schoolpas, de verzekering en de kluishuur betaald. 

 

Voor de verplichte bijdrage TTO verwijzen wij u naar onze site. Elk schooljaar geldt 

een andere hoogte van de ouderbijdrage afhankelijk van de excursies en activiteiten. 

Deze kosten variëren tussen de €400 en €500 in de onderbouw en in de bovenbouw 

tussen de €150 en €275. Dit is inclusief buitenlandse excursies en internationale 

examens maar exclusief de kosten van uitwisselingsprojecten met het buitenland. 

 

Tevens zijn er voor de reguliere klassen ook extra kosten voor activiteiten die buiten 

het curriculum liggen zoals werkweken, meerdaagse en/of buitenlandse excursies of 

voor andere, langdurige activiteiten. Deelname is vrijwillig. De school biedt voor 

leerlingen die niet aan deze deelnemen een alternatief programma op school.  

 

Op onze site treft u een totaaloverzicht aan van de genoemde kosten voor schooljaar 

2020-2021. 
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Excursies 
Met de excursies gaan er altijd voldoende begeleiders mee. Ter plekke ondernemen 

leerlingen soms ook zelfstandig in kleine groepjes diverse activiteiten die binnen het 

programma vallen. 

 

Maatschappelijke stage 
Voor een overgang naar 5 havo of 5 vwo moet voldaan zijn aan de door school gestelde 

eisen aan de maatschappelijke stage (MAS). Dit houdt in dat de MAS aan het eind van 

het vierde jaar moet zijn afgerond. De coördinator voor de MAS is mevrouw 

MacDonald. 

 

Afspraken en regelingen in PSG verband 
De overkoepelende schoolgids van de Purmerendse Scholengroep (PSG) bevalt alle 

afspraken en regelingen in PSG-verband. In de schoolgids van de PSG vindt u onder 

andere informatie over de leerplicht, klachtenregeling, kledingcode, bescherming 

gegevens en kosten voor ouders/verzorgers. De schoolgids van de PSG is terug te 

vinden op onze site onder praktische informatie.  

 


