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Voorwoord
Het Meander College is een reguliere school voor mavo, havo en atheneum. Wij bieden uitdagend,
gevarieerd en inspirerend onderwijs binnen een veilige en uitnodigende leeromgeving. Hierbij staat
voorop dat elke leerling een diploma haalt dat bij hem/haar past.
Leerlingen ervaren de sfeer op onze school als prettig; het stimuleert hen om tot goede resultaten te
komen. Op persoonlijke en betrokken wijze dagen wij leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Ons motto is dan ook ’Podium voor jouw talent!’ waarbij interesse en motivatie uitgangspunt zijn.
We zijn er trots op dat onze leerlingen tot prestaties komen waar ze zelf versteld van staan!
Het Meander is een open christelijke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis
voelen en leren om hun weg in het leven te vinden. We hebben aandacht voor zingevingsvragen en
stimuleren elkaar om eigen keuzes te maken. Ons aanbod bestaat uit meer dan ‘schoolse’ vakken.
We bieden onze leerlingen een rijk palet aan vorming, zodat zij zich breed kunnen ontwikkelen tot
zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers.
In deze schoolgids vindt u veel praktische informatie over onze school. Heeft u na het lezen
ervan nog vragen? Stel ze vooral! Telefonisch (088-8507770) of per mail (info@meandercollege.nl).
Op de website van onze school vindt u overigens nog meer informatie.
Met vriendelijke groet,
John Odinot MBA
rector
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jcodinot@meandercollege.nl
088-8507794
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Visie en identiteit
Vanuit christelijke inspiratie dagen wij onze leerlingen en medewerkers uit om hun talenten te
ontwikkelen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten leidend voor ons denken en doen:
-

respect voor de eigenheid van alle mensen

-

ontmoeting

-

zingeving

-

verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Identiteit
Het Meander is een open christelijke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis
voelen en tot hun recht komen. Vanuit christelijke normen en waarden werken we samen aan de ontwikkeling van vaardigheden. Respect voor jezelf en elkaar is hierbij voorwaarde. ‘Ontmoeting’ is een
belangrijk woord op onze school. Wij komen elkaar graag tegen. In en buiten de lessen, tijdens het
dagelijkse bezinningsmoment en met diverse vieringen. We ontmoeten elkaar, ontdekken zo onze
verschillen en overeenkomsten en geven samen betekenis aan levensvragen. We nodigen elkaar uit
om mee te doen, zelf na te denken, eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor
onszelf, de ander én onze omgeving.
We laten ons inspireren door de Bijbelse boodschap en hechten waarde aan gedeelde (jaarlijkse)
rituelen en tradities. Tijdens het dagelijkse bezinningsmoment gaan we in gesprek met elkaar. In de
godsdienstlessen komt de oriëntatie op uiteenlopende levensbeschouwelijke stromingen aan bod.
Visie
Een rijke leeromgeving
We zijn ervan overtuigd dat elk mens een unieke combinatie van talenten (intelligenties) bezit die op
elkaar inwerken. De ontwikkeling ervan verschilt per persoon, verloopt dynamisch en gedijt het
beste binnen een rijke, veilige leeromgeving. Deze omgeving is interactief, levensecht en prikkelt de
nieuwsgierigheid. Op het Meander zetten we ons actief in om dergelijke leersituaties te creëren.

Actieve ontwikkeling
Vaardigheden en talenten ontwikkelen niet vanzelf. Leerlingen zijn gebaat bij activerende leervormen
als schrijven, onderzoeken, analyseren, redeneren, problemen oplossen en zelfmanagement. Deze
vormen de basis die nodig is om gedachten mee te omwikkelen en meer actief en dieper na te denken.
Hierbij schakelen we bewust tussen het geven van antwoorden en het zelf laten ontdekken.
Reflectie en feedback
Minstens zo belangrijk als het vinden van de juiste antwoorden en oplossingen is het leerproces zelf
en de reflectie hierop. We observeren, benoemen wat we waarnemen en geven feedback. Op deze
wijze leren leerlingen hun eigen leerproces beter begrijpen: er is (meer) bewustwording van eigen
gedrag, valkuilen en talenten, waardoor het zelfstandig reguleren van het eigen leerproces bevordert
wordt.
Creativiteit
Op het Meander is ruime aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming, hetgeen inspireert en
uitnodigt tot zelfontplooiing. Leerlingen van onze school zijn opvallend goed in:
•

zich presenteren

•

zichzelf durven laten zien

•

zich kwetsbaar opstellen

•

communiceren

•

zichzelf zijn

Van oudsher biedt het Meander
unieke theaterproducties, inspirerende
kerst- en paasvieringen en een bruisende Meander Bigband. Het leuke is dat die altijd aanwezige
sfeer van actieve creativiteit op het gebied van kunst
en cultuur aanstekelijk blijkt te werken voor andere vakgebieden. En dat is een groot voordeel. Creativiteit draagt
bij aan de ontwikkeling als mens. Zo kan elke leerling het
beste uit zichzelf halen! Op een creatieve manier worden
niet
alleen de leerlingen gekend, gezien en gehoord,
maar ook hun talenten, op welk gebied dan
ook. En wat is er stimulerender
dan erkenning!

Ethiek
Ook ethiek speelt een rol in de begeleiding van leerlingen in hun leer- en groeiproces. Als school maken we afspraken, bieden structuur en schenken aandacht aan de deugden: goede eigenschappen die
een leerling heeft en (verder) kan ontwikkelen. Om als mens van betekenis te zijn, is de ander onmisbaar (als spiegel of steen des aanstoots).
Samen
Leren doe je vooral samen: in overleg en discussie bijvoorbeeld en door middel van observatie en
feedback. Het leren op onze school gaat daarom in alle richtingen; we leren samen en iedereen is
betrokken.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, volgen we nauwlettend onze onderwijsopbrengsten.
Regelmatig vragen we onze leerlingen of ze tevreden zijn met de school en het geboden onderwijs.
Ook maken we gebruik van digitale vragenlijsten om de mening van ouders/verzorgers in kaart te
brengen. Daarnaast worden we jaarlijks bezocht door medewerkers van andere scholen die verslag
doen van onze goede en onze verbeterpunten.

Lessentabel
Klas

M1

MH1

M2

MH2

M3

MH3

Godsdienst

1,5

1,5

1

1

1

1

Maatschappijleer

M4

HA1

H2

H3

H4

1,5

1

1

1

2
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A1

A2

A3

A4

A5

1,5

1

1

1

1

2

Culturele en Kunstzinnige Vorming

2

1,5

(CKV)(Kv1)

A6

1

1

Lichamelijke Opvoeding (LO)

3

3

3

3

2

2

2

3

3

2

2

1

3

2

2

2

2

1

Nederlands

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

2

2

2

3

4

2

2

3

3

3

3

2

3

3

4

2

3

3

3

3

Frans

2

Duits

2
2

2

3

3

4

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

3

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

3

1

1

3

3

3

2

4

4

1

3

3

3

4

3

2

3

3

Economie
Bedrijfseconomie
Tekenen

1

1

1

Muziek

1

1

Drama

1

1

1

Handvaardigheid

1

1

Wiskunde

3

3

1

3

1

1

1

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

3

3

Wiskunde A

3

3

3

3

3

Wiskunde B

3

4

3

4

4

3

3

3

Wiskunde C
Natuur en Techniek

2

2

2

2

2

2

2

3

Natuurkunde / Nask1

3

3

4

2

4

4

2

3

3

3

Scheikunde / Nask2

2

2

4

2

3

3

2

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

Mens & Natuur

2

2

2

2

Biologie

2
2

2

2

4

2
1

Filosofie

Mentorles

1,5

1,5

1

1

1

Rekenen

1

1

0,5

0,5

1

Podiumvak

2

2

2

2

2

Toetsuur

2

2

2

2

Bijzondere onderwijsactiviteiten

1,1

1,1

1,1

1,1

TOTAAL (onderbouw)

33,1

35,1

33,6

35,6

1

4

3

3

3

1

1,5

1

1

1

0,5

1

0,5

0,5

1

2

2

2

2

2

2

1,1

1,1

1,1

2

1,5

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,9

0,9

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

34,9

35,4

36,4

35,1

35,6

36,6

0,9

0,5

0,9

Inrichting van ons onderwijs
Vaklessen
Elke klassikale les duurt 50 minuten en wordt gegeven door een vakdocent. Naast uitleg van de lesstof
biedt de docent afwisselende werkvormen. Zo wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uiteenlopende
leerstijlen van leerlingen. Tijdens de les wordt huiswerk opgegeven dat thuis gemaakt en/of geleerd
moet worden.

Activiteitenweek
Vier keer per schooljaar is er in de onderbouw een activiteitenweek met een andersoortige invulling
van de schooldag. Dit kan een excursie, sporttoernooi, project, workshop of bijvoorbeeld (groeps)
presentatie zijn.

PLUSweken
Twee keer per schooljaar is er een PLUSweek voor de atheneumklassen onderbouw. Tijdens deze week
onderzoeken de leerlingen een door henzelf gekozen onderwerp. De vaardigheden om een dergelijk
onderzoek te doen, worden vanaf atheneum 1 stapsgewijs aangeleerd. De PLUSweek wordt afgesloten
met een openbare presentatie over het gekozen onderwerp.

Academische vaardigheden
Binnen de PLUSweek ontwikkelen de leerlingen academische vaardigheden die van pas komen in de
bovenbouw en tijdens een vervolgstudie. Bijvoorbeeld het omgaan met informatiebronnen, het uitvoeren van een onderzoek of proef en het verwerken en presenteren van de uitkomsten.

Magister
Het Meander College maakt gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS), genaamd Magister.
Elke leerling en ouder/verzorger heeft een persoonlijk account dat zowel online als via een app voor
mobiele telefoon en tablet is in te zien. Nieuwe (brugklas)leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen de inloggegevens van dit account aan het begin van het schooljaar.
Binnen Magister hebben leerlingen toegang tot het lesrooster, het opgegeven huiswerk, gegevens
m.b.t. aanwezigheid/absentie, behaalde cijfers, beschikbare digitale boeken en studiewijzers (de elektronische leeromgeving, genaamd ELO). Daarnaast is er de optie ‘Berichten’. Het Meander College
heeft er voor gekozen om alle digitale communicatie met leerlingen via deze optie in Magister te laten
verlopen. Van onze leerlingen verwachten wij dan ook dat ze dagelijks hun Magister inbox checken.
Ook de weekplanners voor de onderbouw staan in Magister. Hiermee bieden we meer structuur voor
het plannen van huiswerk. Per vak wordt het huiswerk voor de komende, nieuwe week op vrijdagmiddag (voor 15.00 uur) in Magister gezet. Zo kan elke leerling, op elk gewenst moment zelfstandig
werken en leert de leerling plannen.

Wanneer een leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt, vervalt automatisch de toegang voor
ouders/verzorgers. De leerling in kwestie kan deze toegang zelf weer toekennen aan ouders/
verzorgers via de web-versie van Magister.
Indien het wachtwoord van het Magister-account zoek raakt/vergeten is, kan de gebruiker kiezen voor
de optie ‘Wachtwoord vergeten’. Magister stuurt dan instructies voor het wijzigen van het wachtwoord
naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan het bijbehorende Magister-account. Voor leerlingen is dit
het e-mailadres van het Meander College (@leerling.meandercollege.nl), voor ouders/verzorgers is dit
het e-mailadres dat bekend is bij onze administratie. Het is daarom van belang dat u een juist e-mailadres in Magister hebt staan.

Papieren agenda
Op het Meander verplichten wij onze leerlingen in de onderbouw om elke les een papieren agenda bij
zich te hebben. Tijdens de mentorlessen in de onderbouw wordt aandacht besteed aan het agendagebruik en uitleg gegeven over de bijbehorende planningsmethode.

Zesjarige havo
Twee jaar geleden zijn we gestart met de zesjarige havo. Een leerroute voor de ambitieuze mavoleerling die graag naar het hbo wil en extra uitdaging aankan. De zesjarige havo is bedoeld voor leerlingen
met een mavo/havo advies.

Deze leerling heeft waarschijnlijk voldoende capaciteiten + een havo-ambitie, maar is gebaat bij een
rustiger onderwijstempo. Op de zesjarige havo krijgen leerlingen langer de tijd om kennis op te doen,
vaardigheden te ontwikkelen en toe te werken naar het havodiploma. Dit realiseren we door leerlingen
een havo onderwijsprogramma aan te bieden waarbij de moeilijkste stof achterwege gelaten wordt.
De toetsen zijn aangepast aan het niveau van de mavo-havo leerling. De zesjarige havo laat zich nog
het beste omschrijven als “havo light”.
Tijdens de lessen wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van

studie- en meta-

cognitieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afronding van de havo
en de doorstroom naar het hbo. De leerlingen hebben standaard 7 mavo eindexamenvakken en worden tot en met klas 3 (aangepast) getoetst op havo niveau. In klas 4 ligt de focus enkel op de mavo om deze leerlingen goed voor te bereiden om hun mavo examen.
Alle leerlingen binnen de leerroute doen na vier jaar mavo-examen. Na afloop van het examen (in juni)
volgen zij, tot aan de zomervakantie, een aangepast onderwijsprogramma ter voorbereiding op het
vierde leerjaar van de havo. Degenen die het vierde leerjaar van de zesjarige havo succesvol afsluiten
met het behalen van een diploma hebben hiermee automatisch toegang tot havo 4.

Blended learning
Het Meander College biedt onderwijs dat aansluit bij de ontwikkelingen in onze maatschappij. Iedere
leerling heeft ICT-vaardigheden nodig. ICT vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt. Vrijwel alle
leerlingen op het Meander College nemen dagelijks een device mee naar school. Inmiddels hebben
we dan ook ruime ervaring met blended learning: een mengvorm van traditionele en digitale lesmaterialen. Niet in elke les word ICT ingezet. We gaan bewust om met het gebruik en zetten het in ter
ondersteuning van het leren. Op het Meander werken we dus ook met tekst- en werkboeken. Het
device wordt onder andere ingezet voor tekstverwerking, het versturen van mail en het gebruik van
vakspecifieke applicaties, internet en programma’s met activerende werkvormen. Een juiste inzet
van ICT leidt tot meer intrinsieke motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces. Daarnaast kan het device ondersteuning bieden bij auditieve-, visuele- en/of dyslexieproblemen. En met
een device kan een leerling altijd het lesrooster raadplegen, communiceren met docenten en cijfers
inzien.
Het Meander College adviseert haar leerlingen om tijdens de les gebruik te maken van een iPad. De
keuze voor dit device is gemaakt, omdat het een veilig apparaat van goede kwaliteit is. Daarnaast
gaat de accu meer dan een volle lesdag mee, waardoor het niet nodig is om het apparaat tussentijds
op te laden. Wij adviseren een recent model iPad met een minimale opslagcapaciteit van 32 GB.
Binnen onze hele school kunnen leerlingen gebruik maken van een snel, draadloos netwerk.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het gebruik van de iPad binnen onze school?
Mail dan naar: expertgroepdd@meandercollege.nl

Maatschappelijke stage (MaS)
Het verrichten van vrijwilligerswerk is onderdeel van het curriculum van onze school. Met het lopen
van een MaS zetten leerlingen zich belangeloos in voor een ander/de maatschappij. Hierdoor ontstaat
(meer) betrokkenheid bij de samenleving. De leerling ervaart dat hij/zij mede verantwoordelijk is en
leert verder kijken dan zichzelf en school. Daarnaast kan met de MaS kennis en ervaring worden opgedaan die richting geeft aan de keuze voor een toekomstige studie/beroep. Meer informatie over de
MaS, waaronder de door het Meander gehanteerde uitgangspunten vindt u op onze website.

Lesuitval
Onder onderwijstijd wordt alle ingeplande tijd verstaan die wordt gebruikt voor het onderwijsprogramma. De onderwijstijd wordt verzorgd door bevoegd personeel en docenten in opleiding (onder begeleiding van ervaren docenten). Het Meander College programmeert jaarlijks 3% meer onderwijstijd om
eventuele lesuitval op te vangen. Bij lesuitval wordt actie ondernomen om vervanging te realiseren en
zo mogelijk de gemiste tijd in te halen. In eerste instantie door eigen personeel, bij langdurige uitval
ook door externe docenten. In de brugklas wordt uitval zoveel mogelijk opgevangen door hiervoor
ingeroosterde docenten. Dit noemen wij ‘stipuren’.
Per leerjaar wordt een gemiddelde norm gehanteerd van 1000 klokuren (examenklas 700 uur) verplichte onderwijstijd voor elke leerling. Aldus heeft een leerling recht op de volgende onderwijstijd:

Stroom

Klokuren

mavo

3700

havo

4700

vwo

5700

De onderwijstijd geldt voor de gehele schoolloopbaan en betreft gerealiseerde tijd.
Leerlingen die sneller door de stof gaan, mogen dat, op individuele basis, in minder uren doen (behoudens de leerplicht). Maatwerkuren worden alleen opgenomen in de onderwijstijd als ze daadwerkelijk
worden gevolgd door de leerlingen onder begeleiding van een docent.
In principe zijn alle leerlingen verplicht om voor elke les naar school te komen, ook wanneer het
slechts om één of twee lessen per dag gaat. In overleg met de teamleider kan voor leerlingen uit de
‘buitengebieden’ afgeweken worden van deze regel.
Het Meander werkt met een vast basisrooster dat dagelijks door de roostermakers wordt geactualiseerd. Bijvoorbeeld in verband met wijzigingen door schoolactiviteiten, (ziekte), verloven, etc.. Aanpassingen op het basisrooster worden automatisch doorgevoerd in het persoonlijke rooster dat via
Magister is in te zien.

Vakanties en vrije dagen 2018 - 2019
Herfstvakantie		 maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Kerstvakantie 		 maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Voorjaarsvakantie 		 maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
Goede Vrijdag

		 vrijdag 19 april

Meivakantie 		 maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei
		
(inclusief 2e paasdag en koningsdag)
Hemelvaart + 1 dag

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

Tweede pinksterdag

maandag 10 juni

Zomervakantie		 maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus
Lesvrije dagen		 maandag 3 september
		 dinsdag 2 oktober
		 donderdag 8 november
		 dinsdag 15 januari
		 maandag 4 februari
		 vrijdag 29 maart, vrijdag 5 juli

regulier rooster

vip-rooster

				
1e        08:15 - 09:05

1e

08:15 - 08:45

2e        09:05 - 09:55

2e

08:45 - 09:15

3e        09:55 - 10:45

3e

09:15 - 09:45

4e

09:45 - 10:15

Pauze

10:45 - 11:05
Pauze

10:15 - 10:30

4e        11:05 - 11:55
5e        11:55 - 12:45

5e

10:30 - 11:00

6e        12:45 - 13:35

6e

11:00 - 11:30

7e

11:30 - 12:00

8e

12:00 - 12:30

Pauze

13:35 - 14:00

7e        14:00 - 14:50

het 9e uur vervalt

8e        14:50 - 15:40
9e        15:40 - 16:30
Gedurende het schooljaar zijn leerlingen verplicht om hun agenda tijdens lesweken van

Bovenstaande, incidentele lestijden worden

08.10 uur t/m 16.30 uur vrij te houden voor

VIP-rooster (Very Important Program) genoemd op het

school(activiteiten). Incidenteel kan er van

Meander. Dit rooster wordt gehanteerd wanneer er

deze tijden worden afgeweken, bijvoorbeeld

’s middags activiteiten als bijvoorbeeld rapportvergaderingen

in geval van excursies. Afwijkende tijden

gepland staan.

worden tijdig gecommuniceerd.

Podium voor jouw talent!
Talenten
Het Meander College biedt muzikale, sportieve en andere, talentvolle leerlingen de mogelijkheid om
onderwijs en hun talent te combineren. We bieden ondersteuning, bijvoorbeeld bij het plannen van
huiswerk, zodat onderwijs en talentontwikkeling goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Bij belangrijke wedstrijden, uitvoeringen e.d. volgt de leerling een aangepast lesrooster en is er hulp bij het
wegwerken van eventuele achterstanden. Zo scheppen we de voorwaarden voor een optimale prestatie. Om voor deze vorm van onderwijs in aanmerking te komen, dient een leerling te excelleren op
het gebied van zijn/haar talent.

Eigen initiatief
Onze school biedt goed onderwijs in de vorm van een breed vakkenaanbod met specifieke mogelijkheden voor de uiteenlopende interesses en talenten van leerlingen. Kernwoorden hierbij zijn uitdaging,
ontdekken en plezier. Daarnaast stimuleren we leerlingen om zelf initiatieven te ontwikkelen. Dit kan
in samenwerking met de leerlingenraad, alleen of met medeleerlingen.
Zo nodigen bovenbouwleerlingen onder de noemer “Goochem” sinds vier jaar op eigen initiatief sprekers uit waar belangstellende leerlingen zich voor in kunnen schrijven. Dit heeft inmiddels onder andere geresulteerd in een bezoek van onze burgemeester Henk Jan Meijer, volksfilosoof Bas Haring en
Volkskrant misdaadjournaliste Wil Thijssen.
We zijn er van overtuigd dat de ideeën van leerlingen een mooie aanvulling vormen op ons onderwijs
en dat zij met meer plezier naar school gaan wanneer hun talent gezien wordt en een podium krijgt.
En dat komt weer ten goede aan de resultaten.

De podiumvakken
Naast de gewone vakken bieden we elke leerling graag de mogelijkheid om een vak naar interesse te
kiezen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit de volgende vakken:
• Podium Beeldend
• Podium Sport
• Podium Muziek
• Podium Theater
• Podium Techniek
Elke leerling in de onderbouw volgt dit vak twee uur per week met de eigen jaarlaag. De keuze voor
het podiumvak is in principe voor drie jaar. Aan het einde van klas 1 bieden wij eenmalig de mogelijkheid om te switchen. Daarna gaan we de diepte in en bouwen we verder op wat eerder is geleerd.
Twee keer per jaar is er een Podiumdag. Tijdens de eerste Podiumdag kan er gekozen worden uit
diverse workshops en is er een professionele theatervoorstelling op school. Tijdens de tweede Podiumdag gaan de leerlingen op excursie of spelen ze een eigen voorstelling voor publiek (Podium Theater). Voor de podiumvakken wordt een eigen bijdrage van € 50,- per jaar gevraagd.
Meer informatie over onze podiumvakken? Klik hier voor onze brochure en hier voor een filmpje.

CultuurProfielSchool
Het Meander College is een erkende Cultuurprofielschool. Dit betekent dat wij geaccrediteerd zijn
door de vereniging van cultuurprofielscholen. In de eerste plaats zijn we echter een gewone school
voor middelbaar onderwijs, waarbij het leveren van kwaliteit centraal staat. We zien creativiteit als
een invalshoek van waaruit jongeren de wereld kunnen verkennen en leren begrijpen. Daarnaast
dagen we getalenteerde leerlingen op hun niveau uit waar het de kunstvakken betreft.
Cultuurtraject in de onderbouw
Het cultuurtraject in de onderbouw laat leerlingen kennismaken met allerlei uitingen van kunst en
cultuur. Gedurende drie jaar komen alle kunstdisciplines aan bod. Leerlingen komen zowel actief (zelf
doen) als passief (toeschouwend) in aanraking met dans, beeldende kunst, muziek en theater. Deze
culturele activiteiten (voorstellingen en workshops) vinden plaats buiten de lessen. We nodigen hiervoor kunstenaars en professionele (theater)gezelschappen uit. De ene keer staat kennismaking met
zoveel mogelijk disciplines centraal. Een ander moment is er juist sprake van verdieping in één discipline. Ook binnen de reguliere schoolvakken ontmoeten leerlingen “zomaar” kunst en cultuur. Vanaf
klas 4 wordt er meer zelfstandigheid gevraagd van de leerlingen; dan bezoeken zij bijvoorbeeld zelf
een voorstelling of expositie.
Cultuurcoördinator
Om kunst, cultuur en in bredere zin, creativiteit te verankeren binnen het curriculum van onze school
hebben wij een cultuurcoörinator, mevrouw Visscher. Wilt u meer weten over bovenstaande dan kunt
u mailen naar: svisscher@meandercollege.nl.
Samenwerking met (culturele) organisaties
Voor veel van onze activiteiten werken we samen met culturele instellingen en vervolgopleidingen
voor kunstvakken. Partners zijn onder meer de Stadkamer (voorheen Muzerie), de Kunstuitleen, de
Bibliotheek Zwolle, De Fundatie, Hedon, Cibap en ArtEZ.

Meander Cultuurtraject
Het Meander Cultuurtraject wordt jaarlijks (aan het einde van het schooljaar) vastgesteld voor het
komende cursusjaar. Het cultuurtraject voor het schooljaar 2018 - 2019 zal medio september in deze
schoolgids worden opgenomen. Om een idee te schetsen van hoe dit traject eruit kan zien, volgt hieronder het huidige aanbod.

Klas 1
Theatervoorstelling ‘Zomaar een dag’ van theatergroep Isis in de aula op school
Podiumdag 1:

workshops vanuit diverse kunstdisciplines i.s.m. cultuurbureau ‘Klein Kunstig’

Podiumdag 2:

specifieke excursie per Podiumvak buiten school

Klas 2
Theatervoorstelling: ‘Robot’ van theatergroep Vis à Vis
Podiumdag 1:

workshops vanuit diverse kunstdisciplines i.s.m. cultuurbureau ‘Klein Kunstig’

Podiumdag 2:

specifieke excursie per Podiumvak buiten school

Klas 3
Theatervoorstelling: ‘Kids’ door Toneelgroep Oostpool
in een trailer op de parkeerplaats van onze school
Podiumdag 1:

workshops vanuit diverse kunstdisciplines i.s.m. cultuurbureau ‘Klein Kunstig’

Cultuureducatiefestival WOEST, workshops en voorstelling i.s.m. met ‘Stadkamer’ in Zwolle
Klas 4
Theatervoorstelling: ‘Game over’ door Toneelgroep Oostpool
in een trailer op de parkeerplaats van onze school
Schrijversbezoek:

Özcan Akyol

Klas 5 en 6
Keuze uit verschillende voorstellingen (cabaret, musical en toneel) die gedurende het jaar in theater
De Spiegel worden opgevoerd. De inschrijving hiervoor is via Magister en start in september.

Buitenschoolse activiteiten
School is meer dan leren alleen. Ook buiten de lessen zijn er verschillende leuke, leerzame en culturele
activiteiten. Het zijn vaak die activiteiten die de leerlingen het langst bij blijven!
Gezellig

Cultureel en creatief

• klassenavonden

• workshops in en buiten de lessen

• leerlingenvereniging (o.a. disco’s

• tentoonstellingen met werk van leerlingen

en activiteiten rond thema’s als

• het Meander Cultuurtraject

Sinterklaas en Valentijn)

• culturele podiumavonden (Meander’s Got Talent)
• licht- en geluidploeg

Maatschappelijk & betrokken

• jaarlijkse theaterproductie

• leerlingenraad
• acties voor goede doelen

Sportieve activiteiten

• internationale contacten met scholen

• interscolaire sporttoernooien

in het buitenland
• Paarse vrijdag

• Mission Olympic in Amsterdam: NK Veldloop voor scholen
• schaatsen op natuurijs of op de kunstijsbaan in Deventer
• deelname Aa-landenloop

Wetenschappelijk

• ski-reis

• elektronicaclub

• De Athenespelen in Groningen

• deelname olympiades
• deelname LEGO League

Christelijke vieringen

• deelname competities

Op het Meander besteden we speciale aandacht aan de grote

sector-/profielwerkstuk

christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. Samen met de
leerlingen bereiden docenten een gezamenlijke viering in de

Muzikaal

aula voor. Elke viering is een bijzonder gebeuren waar veel

• de Meander Bigband

mensen aan meewerken. Het thema/accent van een viering

• de Meander Junior Bigband

wisselt jaarlijks.

• het Meander Vocaal A en B
• het Meander Strijkensemble

Schoolkosten
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken.
Voor een aantal, ons inziens waardevolle voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, ontvangt de school geen rijksvergoeding. Om deze extra’s aan te kunnen bieden, vragen
we van ouders/verzorgers een bijdrage in de vorm van algemene schoolkosten en specifieke schoolkosten. De betaling hiervan is vrijwillig. Ook zonder betaling van deze bijdrages kan iedereen op het
Meander volwaardig onderwijs volgen. Aan het begin van elk schooljaar worden ouders/verzorgers
geïnformeerd over de verschillende kosten in dat jaar. Een volledig overzicht hiervan (per niveau/
leerjaar) vindt u op pagina ???????? .
Algemene schoolkosten
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten en voorzieningen die wij zinvol en wenselijk achten voor onze leerlingen. Voor het schooljaar 2018-2019 vraagt het Meander College een
vrijwillige bijdrage van € 80,00 per leerling. Voor leerlingen wiens ouders/verzorgers financieel niet
in staat zijn om onze schoolactiviteiten (geheel) te bekostigen is er een solidariteitsfonds. Voor meer
informatie over gebruikmaking van dit fonds kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind.
Op het Meander College kiezen we ervoor om geen enkel kind uit te sluiten van onze activiteiten. We
vragen u dan ook nadrukkelijk om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.
Na afloop van het schooljaar verantwoorden wij de gedane uitgaven aan de leden van de ouderraad.

Overzicht schoolkosten 2018 - 2019

culturele activiteiten / CJP-pas		

€ 25,-

gebruik kluisjes				

€ 10,-

introductie / projecten / sportdagen

€ 20,-

bezinningsmateriaal,
uitvoering Kerst- en Paasviering		

€ 7,50

verbruiksmateriaal / drukwerk		

€ 5,-

bibliotheekgebruik				€ 5,leerlingenraad & leerlingenvereniging

€ 5,-

solidariteitsfonds				€ 2,50

Specifieke schoolkosten
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een overzicht van kosten die specifiek betrekking hebben op de klas waar hun kind in zit. Het gaat hierbij om kosten voor bijvoorbeeld
excursies, (culturele) activiteiten, schoolreizen, etc.. De activiteiten zijn verbonden aan ons onderwijsprogramma, deelname is echter niet verplicht. Indien ouders/verzorgers ervoor kiezen om niet te
betalen voor één of meerdere activiteiten kan de school besluiten om de leerling niet aan de activiteit
deel te laten nemen en een vervangende opdracht aan te bieden.
Excursies
Per leerjaar organiseert het Meander gemiddeld twee betaalde excursies. De invulling van deze excursies is gekoppeld aan de reguliere lesstof van één of meerdere vakken. Daarnaast worden in de
bovenbouw enkele, vakspecifieke excursies georganiseerd. Leerlingen die niet deelnemen aan deze
activiteiten zullen gedurende de betreffende activiteiten werken aan een alternatieve opdracht.
Meerdaagse reizen
Dit jaar staan de volgende meerdaagse reizen op het programma:
Uitwisseling Coesfeldt Cloppenburg

atheneum 2

€ 75,-

Uitwisseling Dresden 			

atheneum 4

€ 250,-

Cultuurreis Barcelona 			

mavo 4 		

€ 400,-

Buitensportkamp Ardennen		

havo 4 		

€ 190,-

Cultuurreis Praag 				

havo 5 		

€ 350,-

Practicumreis natuurkunde		

atheneum 6

€ 235,-

Podiumvakken
Het Meander College voert het keurmerk van de (door het Ministerie van OCW geaccrediteerde)
landelijke vereniging van cultuurprofielscholen. Wij geven onder andere uiting aan dit keurmerk door
in klas 1, 2 en 3 een extra vak naar keuze aan te bieden, het zogenaamde podiumvak. Hiermee geven
we uiting aan ons motto “Podium voor jouw talent!” en onderscheiden wij ons van de andere Zwolse
scholen. Om dit podiumvak aan te kunnen bieden vragen we € 50,- onkostenvergoeding.
Facturatie
Het Meander College is onderdeel van Landstede Groep. Voor de facturering van schoolkosten maakt
Landstede Groep gebruik van het digitale facturatiesysteem WIS Collect. Ouders/verzorgers ontvangen een mail met daarin een link naar een factuur. Middels het klikken op de link, komt u in de veilige
omgeving van dit betaalsysteem. Hier kan gekozen worden voor betaling via IDEAL of voor betaling
door overboeking. Tevens kan er gekozen worden voor betaling in termijnen. Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen is online beschikbaar.
Betalingsregeling / Scholierenregeling
Indien het voor u als ouder/verzorger lastig is om een factuur in één keer te betalen, kunt u contact opnemen met school door een mailtje te sturen aan: info@meandercollege.nl. Meestal is het
mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Verder attenderen we u er graag op dat er in veel gemeenten, waaronder Zwolle, een “scholierenregeling” wordt aangeboden. Deze is bedoeld voor een
tegemoetkoming in diverse schoolkosten. Informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente. Klik hier voor die van de gemeente Zwolle.

Tegemoetkoming in de schoolkosten
Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling (vanaf 18 jaar) een tegemoetkoming in de schoolkosten
voor scholieren krijgen. Meer informatie over deze tegemoetkoming vindt u hier.

Schoolkosten 2018 - 2019

De extra, vakspecifieke excursies/meerdaagse reizen die in de bovenbouw worden aangeboden, zijn
niet in dit schema opgenomen, omdat deze kosten alleen gelden voor de leerlingen die het betreffende
vak volgen.

Begeleiding
Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met onze leerlingen. Daarom bieden we verschillende
vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld bij:
-

het verbeteren van studieresultaten

-

sociaal-emotionele problemen

-

het kiezen van een vakkenpakket

-

het kiezen van een vervolgstudie

De mentor
Tot en met leerjaar 4 heeft het Meander een klassenmentoraat. In klas 5 en 6 kiezen de leerlingen een
persoonlijke mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerling.
Hij/zij is contactpersoon tussen school en thuis en als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding van
de leerling. Niet alleen wat betreft onderwijs (huiswerk, studieresultaten), maar ook voor andere,
meer persoonlijke zaken. Naast een vak geeft de mentor invulling aan de wekelijkse mentorlessen aan
de hand van de mentormethode en door middel van (individuele) mentorgesprekken. Indien nodig kan
de mentor, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), een leerling aanmelden voor ondersteuning. Dit gebeurt door middel van een signaalbrief.

Signaalbrief
Een signaalbrief wordt uitsluitend met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en leerling ingevuld.
De inhoud ervan wordt besproken tijdens het zorgoverleg dat wekelijks plaatsvindt. Tijdens dit overleg
wordt bepaald welke hulp de leerling nodig heeft van de docenten en het ondersteuningsteam. Dit
wordt besproken met de mentor.

Huiswerkbegeleiding
Voortgezet onderwijs vraagt veel zelfredzaamheid waaronder het zelf maken van huiswerk. Het Meander helpt hier op diverse manieren bij. Zo wordt er tijdens de mentorlessen aandacht besteed aan het
plannen, leren en maken van huiswerk. Een leerling die meer hulp bij het huiswerk maken nodig heeft,
kan, tegen betaling, gebruik maken van de diensten van huiswerkinstituut Lyceo dat op onze locatie
huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles, coaching en examenbegeleiding biedt. De begeleiding is
bedoeld voor alle leerlingen van klas 1 tot en met klas 6 en van vmbo tot en met vwo. Het doel van
deze begeleiding is: zelfstandig leren werken, met meer motivatie naar school gaan en het verbeteren
van resultaten. Zie onze website voor meer informatie en een kostenoverzicht.

Extra ondersteuning
In de brugklas wordt elke leerling getest op spelling en leestempo. Indien dit onvoldoende is, krijgt de
leerling spellinglessen aangeboden.

Decanen
Elke stroom (mavo, havo en atheneum) heeft een eigen decaan:
mavo

meneer G.J. Barneveld		

gbarneveld@meandercollege.nl

havo

mevrouw L.M. Meekers		

lmeekers@meandercollege.nl

atheneum

mevrouw F.C. Brons		

fbrons@meandercollege.nl

Samen organiseren zij allerlei activiteiten rondom vakkenpakket- en studiekeuze.

Teamleiders
Het Meander College heeft vier teamleiders, 3 voor de verschillende niveaus en 1 voor het onderwijsondersteunend personeel.
teamleider vwo		

dhr. drs. R.G.J. Doornekamp

rdoornekamp@meandercollege.nl

teamleider havo		

dhr. E. van Amelsfort		

evanamelsfort@meandercollege.nl

teamleider mavo		

mevr. W.M.R. Baars- Soppe

rbaars@meandercollege.n

teamleider OOP		

mevr. C.M. den Hertog		

tdenhertog@meandercollege.nl

Elke leerstroom heeft dus een eigen vertrouwd gezicht waar leerlingen terecht kunnen.
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Het trainingsaanbod
Voor leerlingen met een ondersteuningsvraag bieden wij het volgende:
BOSS-training		

(Beter Omgaan met Spanningsvolle Schoolsituaties)

In een aantal sessies krijgt de leerling meer inzicht in eigen handelen. De leerling krijgt ‘tips & tricks’
om beter om te kunnen gaan met stressvolle situaties.
Examenvreestraining
In een aantal sessies krijgt de leerling meer inzicht in eigen handelen en ‘tips & tricks’ om beter om te
kunnen gaan met stress tijdens het schoolexamen.
Dyslexie
Zowel in de onder- als bovenbouw kan de leerling DYVA (Dyslexie Vaardigheids) training volgen. Bij
aanvang van het eindexamenjaar is er een voorlichtingsmiddag voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over de examenfaciliteiten. Op de website van onze school vindt u ons dyslexieprotocol met meer
informatie.
Rekenen/Dyscalculie
Bij dyscalculie en structurele problemen met rekenen, bieden we naast rekenlessen in het eerste jaar
en in het voorexamenjaar extra begeleidingsmomenten aan. Daarnaast kan de leerling in aanmerking
komen voor een aangepaste rekentoets. Op de website van onze school vindt u ons dyscalculieprotocol
met meer informatie.

Het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de interne zorg & begeleiding
en verwijst door naar externe instanties indien nodig. Het ondersteuningsteam bestaat uit:
Zorgcoördinator
De zorgcoördinator (dhr. Kuper, gkuper@meandercollege.nl) draagt zorg voor extra begeleiding bij
persoonlijke en/of leerproblemen. Dit kan op verzoek van de leerling zelf of indien de mentor, docent,
decaan of ouders/verzorgers dit nodig achten. De zorgcoördinator organiseert de hulp en kan hier ook
deskundigen buiten de school voor inschakelen.

Remedial teacher
Begeleidt leerlingen met taal- (dyslexie), reken- (dyscalculie) of andere leerproblemen.
Orthopedagoog
Diagnosticeert en denkt mee met ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor over een passend traject
op het Meander.
Schoolcoach
Begeleidt leerlingen met een extra onderwijsbehoefte.
Schoolmaatschappelijk werk
Biedt een luisterend oor en schakelt eventueel verdere externe hulp in. Bijvoorbeeld wanneer er thuis
of op school problemen zijn of wanneer een leerling niet lekker in zijn vel zit.
Leerplichtambtenaar
Roept de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op voor een gesprek bij veelvuldig verzuim.
Jeugdarts
Onderzoekt de gezondheid en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4. De jeugdverpleegkundige is
verbonden aan de Jeugdgezondheidszorg van de GGD IJsselland. Ouder(s)/verzorger(s) en kind krijgen per post een uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek, alsmede een uitnodiging voor een
persoonlijk gesprek. Bij frequent of langdurig ziekteverzuim is het gebruikelijk dat school de jeugdarts
om advies vraagt. De arts kan u vervolgens samen met uw kind uitnodigen op het spreekuur. Wij bespreken dit vanuit school altijd eerst met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).
Vertrouwenspersoon
Spreekt in vertrouwen met een leerling over een situatie/gebeurtenis die hem/haar niet loslaat. De
leerling kan rechtstreeks of via de mentor contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen,
dhr. Hamming (ehamming@meandercollege.nl) of mevr. Dekker (bdekker@meandercollege.nl).

Verwijsindex risicojongeren (VIR)
Alle scholen in de regio maken gebruik van de verwijsindex risicojongeren. Een digitaal systeem dat
signalen van hulpverleners van jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Het gebeurt regelmatig dat
verschillende instanties zich tegelijkertijd over een kind ontfermen zonder dit van elkaar te weten.
Indien meerdere professionals een melding doen, zorgt het systeem ervoor dat deze mensen met elkaar in contact komen. Zo kan de zorg rondom een jongere op een goede manier worden gecoördineerd. Indien er risicosignalen zijn (aanwijzingen dat er echt iets aan de hand is) kan school een
melding doen. Hierbij gaat het om leerlingen die bij de zorgcoördinator van de school bekend zijn en
ondersteuning krijgen. In principe is het mogelijk dat er zonder toestemming van de leerling of ouder(s)/verzorger(s) melding wordt gedaan. Echter, het Meander College werkt nauw samen met ouders/verzorgers en leerlingen. Verontrustende signalen proberen we vroegtijdig te signaleren en met
elkaar te bespreken. Een melding in de VIR wordt na een jaar automatisch gewist, tenzij de zorg om/
voor een leerling nog steeds actueel is.

Doorstroomcijfers
Onze doorstroomcijfers van het schooljaar 2017 - 2018 zijn als volgt:

Leerjaar

Aantal leerlingen op 1
juni 2018

Bevorderd (zelfde
opleiding binnen
Meander College)

Niet bevorderd (zelfde
opleiding binnen
Meander College)

Andere opleiding
binnen Meander
College (opstroom)

Andere opleiding
binnen Meander
College (afstroom)

1

217

196

5

16

2 mavo (vmbo-tl)

53

48

2 mavo/havo

25

22

2 havo

62

56

1

5

2 ath

59

48

2

9

3 mavo (vmbo-tl)

87

84

2

3 havo

70

67

3 ath

59

57

0

4 havo

150

136

6

4 ath

61

59

1

5 ath

55

51

3

5
3

1
3
2

1
1

Resultaten
Onze slagingspercentages voor het schooljaar 2017 - 2018 zijn als volgt:

Aantal
kandidaten

Aantal
geslaagden

Percentage geslaagden

4 mavo

80

77

96%

5 havo

103

95

92%

6 ath

51

49

96%

* gespreid examen

1
8

903

Examen 2018

Vertrokken naar andere school/locatie

Communicatie en meepraten
Als school vinden we het belangrijk dat zowel leerlingen, als ouders/verzorgers op de hoogte zijn van
de voortgang, ontwikkelingen en mogelijkheden op het Meander. Daarnaast streven we naar een zo
groot mogelijke betrokkenheid bij de (dagelijkse) gang van zaken. We besteden dan ook veel aandacht
aan goede communicatie en inspraak.

Nieuwsbrief
Regelmatig versturen wij een digitale nieuwsbrief aan alle ouders/verzorgers. De meest recente
nieuwsbrief alsmede voorgaande edities zijn tevens in te zien via de website.
Aangezien de optie ‘Berichten’ niet bestaat voor ouders/verzorgers, hebben we er voor gekozen om
nieuwsbrieven en informatie per e-mail te verzenden. Vrijwel alle communicatie vanuit school geschiedt via de afzender nietantwoordenmagister@landstede.nl.

(Deel)Medezeggenschapsraad
Het Agnieten College waar onze school deel van uitmaakt, heeft een medezeggenschapsraad waarin
een vertegenwoordiging van onze school zitting neemt. Daarnaast heeft het Meander College een
eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR). Hierin zijn ouders/ verzorgers, drie leerlingen en zes personeelsleden van de school vertegenwoordigd. Samen zijn zij gesprekspartner voor de rector wat betreft
organisatorische en onderwijskundige zaken. De raad heeft advies- en instemmingsrecht.

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit enthousiaste leerlingen die zich samen inzetten voor een betere school.
De raad heeft regelmatig overleg met de schoolleiding en onderhoudt contact met het LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren). Door de leerlingen aangedragen onderwerpen worden besproken in de
teams en de medezeggenschapsraad. Maximaal 3 leerlingen van de leerlingenraad neemt zitting in de
deelmedezeggenschapsraad van de school. De leerlingenraad is per mail bereikbaar: leerlingenraad@
meandercollege.nl.

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit betrokken ouders/verzorgers. Zij behartigen de belangen van de
ouders/verzorgers en zetten zich in voor de bevordering van het leer- en leefklimaat op het Meander.
De ouderraad heeft zesmaal per jaar overleg met de rector. In tegenstelling tot de DMR heeft de ouderraad geen beslissingsbevoegdheid, wel kan zij de schoolleiding (gevraagd en ongevraagd) adviseren.
Belangrijke onderwerpen waarover de ouderraad geadviseerd heeft, zijn het gebruik van devices, het
pestprotocol, verbetering communicatie en profilering van de school. Maximaal 3 leden van de ouderraad nemen zitting in de deelmedezeggenschapsraad van de school.

Bereikbaarheid
Op het Meander is de afspraak dat medewerkers binnen 2 tot 3 werkdagen reageren op terugbelverzoeken en mail van ouders/verzorgers en leerlingen. Medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via het
algemene nummer van school: 088 - 850 7770. Onze teamleiders hebben een rechtstreeks nummer:
mevr. W.M.R. Baars- Soppe

mavo		

088 – 850 7789

dhr. E. van Amelsfort			

havo		

088 – 850 7788

dhr. R.G.J. Doornekamp		

vwo		

088 – 850 7790

Daarnaast kan er (bij voorkeur) per mail contact met medewerkers worden opgenomen. Bovendien
is een mailtje sneller, omdat een docent telefonisch vaak niet bereikbaar is i.v.m. lesgeven. Zie onze
website voor het e-mailadres van personeelsleden.
Helaas komt het regelmatig voor dat medewerkers ’s avonds (laat) worden gebeld met vragen en/of
opmerkingen. Wij vragen ouders/verzorgers en leerlingen om het contact met school te beperken tot
de reguliere werktijden (07.30 – 17.00 uur). In geval van nood kunt u bellen met de dienstdoende
contactpersoon. Bent u van mening dat een medewerker onvoldoende bereikbaar is of weet u niet bij
wie u moet zijn met een bepaalde vraag? Dan kunt u mailen of bellen met de teamleider van onze
administratie, mevrouw den Hertog. Zij is bereikbaar op: tdenhertog@meandercollege.nl, 088 – 850
7781. Bij aanvang van het schooljaar maakt de mentor tijdens de eerste ouderavond verdere afspraken over de communicatie.

Digitale berichtgeving
Per e-mail en op onze website wordt alle belangrijke informatie gecommuniceerd. Daarnaast deelt het
Meander nieuwtjes via diverse, digitale kanalen (Instagram, Facebook, Flickr, YouTube en Twitter).

Communicatie met gescheiden ouders
Ingeval van een scheiding streven we ernaar beide ouders te informeren over de studievoortgang en
ontwikkeling van hun kind. Volgens het Burgerlijk Wetboek is de school verplicht om beide ouders te
informeren evenals beide ouders verplicht zijn om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom
hun kind. In de praktijk betekent dit dat we verwachten dat beide ouders samen gebruikmaken van
ouder- en spreekavonden. Als blijkt dat de gesprekken en de informatieoverdracht niet goed verloopt,
kunnen ouders - in uitzonderlijke gevallen - met de schoolleiding hierover andere afspraken maken.

In sommige gevallen heeft één van de ouders het gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft
geen zeggenschap over het kind, maar meestal wel recht op informatie. In uitzonderlijke gevallen mag
de school weigeren om informatie te geven aan één of meer ouders. De school moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin
staat dat het recht op informatie voor ouders beperkt is. Wilt u meer weten over de regeling die door
de school wordt gehanteerd, dan verwijzen wij u naar het protocol Communicatie met gescheiden
ouders. Dit vindt u op onze website.

Voorlichtings- en contactavonden
Aan het begin van het schooljaar zijn er (voorlichtings)avonden waarop ouders/verzorgers kennis
kunnen maken met de mentor, informatie krijgen over het betreffende leerjaar, de voortgang, het
examenjaar en vervolgopleidingen. Hiervoor ontvangt u tijdig per mail een uitnodiging.

Spreekavonden
Een aantal maal per schooljaar bieden wij ouders/verzorgers de gelegenheid om met vakdocenten
en de mentor te spreken. Uiteraard kan er bij vragen of problemen ook tussentijds contact met hen
opgenomen worden.

Klachtenbehandeling
Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan
het voorkomen dat een leerling of ouder/verzorger het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets
niet goed gaat. Indien u een klacht heeft, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Samen wordt geprobeerd om met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. Wanneer dit niet lukt,
kan er een klacht worden ingediend bij de rector. Indien ook dit niet leidt tot een passende oplossing,
kan de klacht extern worden neergelegd. De klachtenprocedure en wijze van afhandeling vindt u op
onze website.

Veiligheidsbeleid
Het Meander College heeft een open en vriendelijk leef- en werkklimaat. We koesteren dit klimaat,
omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Tijdens de (mentor)lessen, excursies en
schoolactiviteiten bevorderen we doelgericht positief sociaal gedrag van onze leerlingen.
Ons veiligheidsbeleid komt tot uiting in:
•

een veilig en gezond leerklimaat

•

voorzieningen die de fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers waarborgen.

•

maatregelen die onze leerlingen en medewerkers beschermen tegen sociale onveiligheid
(als pesten).

Het Meander heeft een aantal functionarissen aangesteld die (periodiek) geschoold worden/zijn.
Samen geven zij het veiligheidsbeleid binnen de school vorm en inhoud, waaronder:
•

•

vertrouwenspersonen:
dhr. Hamming			

ehamming@meandercollege.nl

mevr. Dekker 			

bdekker@meandercollege.nl

een veiligheidscoördinator:
mevr. Smit			

•

een facilitair beheerder:

•

BHV-ers (Bedrijfshulpverleners)

•

EHBO-ers

dhr. Van Vilsteren		

msmit@meandercollege.nl
jvanvilsteren@meandercollege.nl

Ons veiligheidsbeleid staat tevens beschreven in een aantal documenten:
•

Handboek BHV

•

Pestprotocol

•

Schoolgids & leerlingenstatuut (schoolregels)

Ongevallen
Onze school houdt een ongevallenregistratie bij en om de vier jaar wordt er een Risico Inventarisatie
en Evaluatie scan uitgevoerd.

Schorsing / verwijdering
Om de veiligheid op school te waarborgen, hanteren wij een schorsings- en verwijderingsbeleid. We
houden ons met elkaar aan de wet. In geval van overtreding (bijvoorbeeld diefstal, geweld, vandalisme en discriminatie) doen wij altijd aangifte.

Afspraken en regels
Het Meander wil een school zijn waar iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat. Dit doen
we met name ‘gewoon’ door respect en zorg te tonen voor elkaar, elkaars bezittingen en ons gebouw.
Daarnaast zijn er wettelijke kaders waarin duidelijke regels worden gesteld omtrent te laat komen en
afwezig zijn. Deze kaders zijn aangevuld met een aantal afspraken die wij zelf van belang achten voor
een goede gang van zaken.

Absentie
Indien een leerling wegens omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) niet (op tijd) op school kan zijn,
moet dit voor 08.15 uur telefonisch worden gemeld door de ouder/verzorger. Óok indien uw kind die
dag pas het tweede of derde uur les heeft. Dit in verband met de verwerking van absenten die dag.
Wanneer uw kind weer op school komt, meldt hij/zij zich bij de conciërge met een briefje van de ouder/
verzorger waarop de duur en reden van afwezigheid is vermeld.

Verzuimbeleid
Te laat
Voor elke leerling geldt dat hij/zij aan het begin van de dag en bij de leswisseling op tijd in het klaslokaal moet zijn. Leerlingen die na de ‘tweede bel’ binnenkomen, halen een briefje bij de conciërge
waarmee ze toegang krijgen tot de les.
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van de leerling. Indien een
leerling te laat is, is dit in principe ongeoorloofd, tenzij er een briefje van thuis met handtekening en
geldige reden kan worden overlegd. Als met zekerheid kan worden vastgesteld dat er sprake is van
overmacht, wordt de leerling geoorloofd te laat gemeld. Zie het verzuimprotocol op onze website voor
de consequenties bij (vaker) ongeoorloofd te laat komen.
In januari ‘vervallen’ alle meldingen. Leerlingen die bijvoorbeeld in de maanden augustus tot en met
december twee keer te laat zijn geweest, beginnen met een schone lei en krijgen opnieuw een waarschuwing wanneer ze te laat komen.
Verzuim
Elk tweede lesuur van de dag controleert de conciërge welke leerlingen absent genoteerd staan in het
leerlingvolgsysteem. Indien er geen telefonische, digitale of schriftelijke bevestiging van een absentie
is, belt de conciërge naar huis om te informeren naar de reden van het verzuim.
Zodra een leerling weer op school komt, neemt hij/zij een briefje mee van thuis met handtekening en
vermelding van de reden van afwezigheid. De leerling levert dit in bij de conciërge voor aanvang van
het voor de leerling geldende eerste lesuur. Indien de leerling voor aanvang van het vierde lesuur geen
briefje heeft ingeleverd, krijgt hij/zij een straf van één lesuur nakomen opgelegd.

Aan het einde van de dag worden alle klassen middels het leerlingvolgsysteem gecontroleerd op ongeoorloofde afwezigheid. Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen) moet de leerling per gemist uur twee
lesuren inhalen.
De conciërge houdt een logboek bij van frequent verzuim en te laat komen. Gedurende het periodiek
zorgoverleg bespreekt de zorgcoördinator leerlingen met veel verzuim. De zorgcoördinator koppelt de
uitkomsten van deze bespreking terug aan de conciërge, mentor en teamleider.
Spijbelen
Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de leerling. Indien een leerling
niet aanwezig kan zijn, is dit van tevoren kenbaar gemaakt bij de conciërge middels een brief met
handtekening.
Indien een leerling meer dan 30 minuten te laat is voor een les dan wordt dit lesuur (dubbel) ingehaald. Als er twee lesuren gemist worden door wisseling van rooster dan worden deze uren alsnog
ingehaald.
Bij drie uren ongeoorloofd afwezig nodigt de conciërge de leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit voor
het spreekuur van de leerplichtambtenaar.

Uit de klas gestuurd
De leerling meldt zich bij dhr. Huurman - Noord 21 en vult hier een ‘gele kaart’ in. De leerling beschrijft
wat er volgens hem/haar gebeurd is en gaat vervolgens op Noord 2 aan het werk of op het plein waar
hij/zij lesheeft. Aan het einde van het lesuur laat de leerling de kaart invullen door de betreffende docent. Deze beschrijft wat er volgens hem/haar gebeurd is en legt eventueel een sanctie op en/of maakt
afspraken. De leerling levert de gele kaart vervolgens in bij de leerlingcoördinator. Indien een leerling
meer dan 3x per schooljaar een gele kaart krijgt, volgt overleg tussen de teamleider en de mentor.
Eventueel kan er contact opgenomen worden met thuis.

Ziek naar huis
Een leerling meldt zich altijd eerst bij de leerlingcoördinator, dhr. Huurman - Noord 21. Is deze niet
aanwezig, dan meldt de leerling zich bij de eigen teamleider. Is deze ook absent dan bij één van de
andere teamleiders. De teamleider maakt op basis van de situatie een afspraak met de leerling.

Opvallend veel of ongeoorloofd afwezig
Indien een leerling vaak en/of ongeoorloofd afwezig is, is school verplicht om de leerplichtambtenaar
in te schakelen. Een ouder/verzorger kan in een aantal gevallen een beroep doen op vrijstelling van de
leerplicht. Zie voor meer informatie de site van de rijksoverheid.

Extra verlof
School mag een leerling extra verlof geven wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden,
zoals:
•

huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten

•

medische redenen

•

verhuizing

•

gezinsuitbreiding

•

vakantie (bij bijzondere omstandigheden)

•

kennelijke onredelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de rector verlof moet verlenen op andere gronden dan hierboven genoemd. Weigering van dit verlof zou kunnen leiden tot onredelijke situaties voor de ouder/
verzorger. Dit verlof dient ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.

Aanvraagformulier buitengewoon verlof
Het aanvraagformulier voor buitengewoon verlof vindt u op de website. De vrijstelling voor
vakantie - voor maximaal 10 dagen - kan alleen worden verleend indien ouders/verzorgers geen vrij
kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. Dit dient aannemelijk gemaakt te worden met bijvoorbeeld
een werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar.
Als een verzoek om verlof niet past binnen de wettelijke kaders kan er geen verlof worden gegeven.
Bij het al dan niet toekennen van verlof wordt het belang van de leerling en zijn/haar schoolopleiding
sterk betrokken.
De aanvraagprocedure is als volgt:
1.

Ouders/verzorgers dienen het verzoek vooraf schriftelijk in bij de teamleider, of indien dit onmogelijk, uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.

2.

De teamleider neemt een beslissing.

3.

Bij een negatief besluit kunnen ouders/verzorgers beroep aantekenen bij de rector.

4.

De afhandeling van dat beroep verloopt volgens een vaste procedure. U dient eerst een bezwaarschrift in bij de rector. Indien dit niet tot een oplossing leidt, legt u het bezwaar voor aan het
bestuur van de school.

5.

Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan kunt u in beroep gaan bij de (arrondissements)rechtbank.

Ouder dan 18 jaar
Vanaf 18 jaar is een leerling meerderjarig. Dit betekent dat een leerling, als hij/zij dat wil, alle
rechtshandelingen zelfstandig mag verrichten. Om één en ander goed te regelen, is er voor leerlingen
van 18 jaar en ouder een contract beschikbaar waarin de consequenties staan vermeld. Dit contract
kan worden opgehaald bij de betreffende teamleider en moet door de leerling worden ondertekend.

Schoolregels
Op het Meander College gelden uiteraard een aantal regels. Hieronder volgen de belangrijkste:
•

Fietsen worden binnen de schoolhekken en in de vakken gestald.

•

Voor personeelsfietsen en brommers zijn aparte vakken gereserveerd.

•

Op het schoolplein mag niet worden gebromd.

Voor leerlingen geldt een rook-, alcohol en drugsverbod. Dit houdt in dat er in de school, bij de ingangen en in de omgeving van de school niet mag worden gerookt, alcohol genuttigd of drugs worden
gebruikt. Ook het bezit van alcohol en drugs is verboden.
Indien wordt geconstateerd dat een leerling onder schooltijd onder invloed is van drugs of alcohol,
wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers en Tactus verslavingszorg. De leerling is verplicht
om mee te werken aan een gesprek met een medewerker van Tactus. Het protocol genotsmiddelen
staat op onze website.
Zonder toestemming mogen leerlingen niet eten en drinken in lokalen en op lespleinen. Daarnaast
mag er in de hele school geen kauwgom, chips, koek, gebak, ijs en pepernoten worden gegeten.
Als school zijn we graag een goede buur. Met de bibliotheek en de winkeliersvereniging hebben we
daarom diverse afspraken gemaakt. In de bibliotheek geldt een eet- en drinkverbod. De bibliotheek is
bedoeld als rustige werkplek. Ook in het winkelcentrum verwachten we van onze leerlingen dat ze zich
naar behoren gedragen. De nabijgelegen speeltuin is niet bestemd voor leerlingen van het Meander
College.
De regels rondom het gebruik van mobiele telefoon én eigen device staan op onze website.
In het algemeen gelden de volgende afspraken:
•

Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens, beeld- en geluidmateriaal van leerlingen en
medewerkers, zonder toestemming (op internet) te verspreiden.

•

Het is niet toegestaan om sociale media te gebruiken tijdens de les.

•

Digitale berichten zijn persoonlijk en bevatten respectvolle en nette taal. Het openen van berichten die voor anderen zijn bedoeld, is niet toegestaan.

•

Inloggegevens en wachtwoorden zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden
doorgegeven.

•

Het bezoeken van internetsites met een pornografische, racistische, discriminerende of intimiderende inhoud is niet toegestaan.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Als Meander College hechten wij veel waarde aan het integer omgaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement opgesteld op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit reglement beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze
worden geregistreerd.
Tijdens activiteiten als vieringen en excursies worden er regelmatig foto’s en/of filmopnames gemaakt.
We gebruiken deze foto’s voor de schoolgids, website en andere pr-uitingen. Daarnaast laten we iedereen graag meegenieten van al het moois dat er gebeurt op onze school via onze social media kanalen.
Dit mag alleen indien er vooraf toestemming door de leerling of ouder/verzorger (wanneer leerling <
16 jaar) is gegeven. Aan het begin van het schooljaar wordt hiertoe een toestemmingsformulier uitgereikt. Op dit formulier staat omschreven voor welke doeleinden er foto’s gemaakt worden en waar
deze worden gepubliceerd.

Persoonsgegevens
Naast

administratieve

gegevens

zoals

naam,

adres,

geboortedatum

en

dergelijke,

regis-

treert de school ook gegevens die nodig zijn voor een goed verloop van het onderwijs, het welzijn en de gezondheid van een leerling. Deze gegevens staan in het leerlingendossier. Dit dossier
is alleen toegankelijk voor personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun
taak, zoals docenten, medewerkers van de administratie, zorgfunctionarissen, teamleiders en
de schoolleiding. Zij hebben ervoor getekend zorgvuldig om te gaan met deze gegevens, overeenkomstig het Privacyreglement en de Wet op de bescherming van Persoonsgegevens. Het leerlingendossier kan altijd worden ingezien door ouders/verzorgers en leerlingen vanaf 16 jaar.
Volgens de wet heeft iedereen recht om zijn of haar eigen persoonsgegevens in te zien. Om van dit
recht gebruik te maken, kan er een email worden gestuurd naar privacy@landstede.nl. Het verzoek
wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen. Ook wanneer het gevoel bestaat dat er op een
onjuiste manier wordt omgegaan met persoonsgegevens, kan er een email gestuurd worden naar dit
mailadres.

Leerlingenstatuut
Leerlingen op het Meander College hebben rechten en plichten. Ze staan beschreven in het
leerlingenstatuut dat op de website staat.

Praktische zaken
Leermiddelen
Sinds 2009 ontvangt het voortgezet onderwijs geld van de overheid voor leerboeken, werkboeken en
digitaal lesmateriaal. De distributie van deze boeken wordt verzorgd door de firma Iddink. Na online
bestelling van een boekenpakket, wordt dit (voor aanvang van het cursusjaar) thuisbezorgd. Informatie over de bestelprocedure wordt per post door Iddink verstuurd en vindt u tevens hier. Indien een
leerling (tussentijds) van leerweg/vak verandert, dient rechtstreeks met de klantenservice van Iddink
contact opgenomen te worden.
Elke leerling draagt zelf zorg voor de overige leermiddelen die thuis en op school gebruikt worden,
zoals agenda, rekenmachine, schriften, pennen, sportkleding en woordenboeken. Zie onze website
voor een volledige overzicht.
Voor de boeken die school ter beschikking stelt, gelden de volgende voorwaarden:
•

De ouder/verzorger draagt verantwoordelijkheid voor een goede staat van de boeken.

•

De ouder/verzorger ziet toe op zorgvuldige behandeling door de leerling. Hieronder valt ook het
kaften van de boeken.

•

De ouder/verzorger verplicht zich tot vergoeding van schade, indien deze door de firma Iddink
wordt vastgesteld.

•

De ouder/verzorger controleert de boeken op gebreken/onvolkomenheden en neemt indien nodig
contact op met de klantenservice van de firma Iddink.

•

De ouder/verzorger zorgt voor inlevering van de boeken op de door de firma Iddink vastgestelde
tijden.

Vragen over het bestellen van boeken kunt u rechtstreeks stellen aan de firma Iddink. Voor leerlingen
met dyslexie, dyscalculie of andere (visuele) beperkingen moeten soms aangepaste lesmaterialen
worden aangeschaft. De school bepaalt welke aangepaste leermiddelen noodzakelijk zijn en stelt deze
gratis ter beschikking. Onze zorgcoördinator, de heer Kuper (gkuper@meandercollege.nl) kan helpen
bij een juiste keuze van materialen.

Ongevallenverzekering
Jaarlijks sluit het Meander een collectieve ongevallenverzekering af voor leerlingen. Het betreft een
aanvullende verzekering die schade dekt die niet door de eigen verzekering wordt vergoed. Materiële
schade aan fietsen, kleding, brillen, telefoons, devices, etc. valt hierbuiten. Toch verzoeken wij u deze
schade te melden met het incidentenregistratieformulier dat bij onze administratie verkrijgbaar is.
Indien er sprake is van een ongeval kan worden geïnformeerd of en in hoeverre de gevolgen ervan
door onze verzekering worden gedekt. De schoolongevallenverzekering is een aanvullende verzekering. Dit betekent dat de eigen verzekering eerst aangesproken dient te worden.

Aansprakelijkheid
Bij de vraag wie aansprakelijk is voor schade, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De
school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en verlies van en beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Dit geldt ook voor de gevolgen van het gebruik van de kluisjes, de fietsenstalling en de afgegeven voorwerpen aan onze gymdocenten. Elke leerling blijft zelf verantwoordelijk voor
zijn/haar eigendommen. Wij adviseren dan ook om geen kostbaarheden mee naar school te nemen en
gebruik te maken van het kluisje. In geval van vermoedens van ondeugdelijk gebruik kan een kluisje
in het bijzijn van de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger worden geopend.
De ongevallenverzekering geldt:
•

voor de weg van huis naar school en terug

•

voor het verblijf op school

•

voor alle activiteiten in schoolverband

•

alleen op schooldagen gedurende bepaalde uren

Kleinschalig, groot en verbonden
Om van betekenis te kunnen zijn, is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we onderdeel
van een grote organisatie (Landstede Groep) waardoor dingen tot stand gebracht kunnen worden die anders buiten bereik
blijven. De samenwerking met andere scholen die deel uitmaken van deze onderwijskoepel geeft kansen tot dialoog en
verdieping. Wat ons verbindt, is onze onderwijsvisie en protestants christelijke of katholieke achtergrond.

o=onderbouw b=bovenbouw
Onze scholen bieden ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Vmbo
bb / kb

Vmbo
gl / tl

Havo

Atheneum

Agnieten College
Nieuwleusen

0

0b

o

o

Agnieten College
Wezep

o

ob

o

o

Agnieten College
Zwartsluis

ob

ob

o

o

ob

ob

ob

ob

ob

ob

ob

Carolus Clusius College Zwolle
(ook Orfeo, internationaal
gymnasium)

Gymnasium

0

Centre for Sports &
Education, Zwolle

ob

ob

Christelijk vmbo,
Harderwijk

ob

ob

Ichthus College Kampen

ob

ob

ob

ob

ob

Ichthus College, Dronten
(ook UniqXL, onderwijs voor
hoogbegaafde leerlingen)

ob

ob

ob

ob

ob

JenaXL met Thomas a
Kempis College, Zwolle

ob

ob

ob

ob

ob

ob

ob

ob

Meander College, Zwolle
TalentStad Beroepscollege,
Zwolle

ob

ob

TalentStad Praktijkonderwijs,
Zwolle
Thomas a Kempis College,
Zwolle

Praktijkonderwijs

ob

ob

ob

ob

ob

