
Schoolgids  |   CSG Anna Maria van Schurman  |     Vereniging  

 1 

f  



Schoolgids  |   CSG Anna Maria van Schurman  |     Vereniging 2 

  

Administratie en schoolgegevens: 

Hoofdvestiging en It Finster 
(ook het algemeen postadres) 
Cort van der Lindenstraat 1 
8802 RX  Franeker 
Telefoon: 0517-395900 
 
Einstein Class 
Galjoen 29 
Franeker     
Telefoon: 0517-760109 
 
Website: www.annamaria.nl 
 
E-mail: info@annamaria.nl 
 
Brinnummer: 14NS 
 
KvK Friesland nr: 01098068 Vereniging voor CVO in Noord- en West-Fryslân 
 vestigingsnummer 000022916725 CSG Anna Maria van Schurman 
 
Bevoegd gezag: Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân 
 
Aanmeldingen:  Uw zoon/dochter van groep 8 van de basisschool kunt u voor het nieuwe schooljaar aanmelden op de 

aanmeldpagina van de scholen van CVO-nwf, te vinden via onze website: www.annamaria.nl  
(Menu > Informatie > Aanmelden voor klas 1). 
Leerlingen voor klas 2 t/m 5 kunt u aanmelden via onze administratie. De teamleider neemt 

vervolgens contact met u op. Dit geldt ook voor aanmeldingen voor klas 1 tijdens het schooljaar. 

Voor aanmeldingen voor de Einstein Class neemt u contact op met de leidinggevende, de heer 

Haarsma. (www.einsteinclass.nl)  

Meer informatie:  Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de teamleiders. 

http://www.annamaria.nl/
mailto:info@annamaria.nl
http://www.annamaria.nl/
http://www.einsteinclass.nl/
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INLEIDING 
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“Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving!” 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke en niet eenvoudige keuze. Scholen 

verschillen als het gaat om onderwijsconcept, identiteit, sfeer, kwaliteit, ondersteuning en resultaten van de 

leerlingen. CSG Anna Maria van Schurman (AMS) is een brede christelijke school met een regionale functie en 

biedt een breed onderwijsconcept. We bereiden de leerlingen zo goed mogelijk voor op het vinden van hun 

eigen plek in onze multiculturele samenleving.  

Volop mogelijkheden: de leerling staat voorop 
Naast het reguliere havo- en vmbo-onderwijs bieden we onderwijs in havo-plus-klassen, die toegang geven tot 

vwo-4. In het beroepsgerichte onderwijs (de ‘Vakmanschapsroute’) hebben we bewust gekozen voor een 

profielpakket dat per profiel de diepte in gaat als het gaat om vakspecifieke kennis en vaardigheden. En dat 

werkt! Veel van onze leerlingen krijgen tijdens hun stage al een baan aangeboden als ze kiezen voor een leer-

werktraject. Bij ons kunnen leerlingen kiezen uit de profielen MVI (Media, Vormgeving en ICT), BWI (Bouwen, 

Wonen en Interieur), PIE (Produceren, Installeren en Energie) en Groen. Voor leerlingen die zich juist breder 

willen oriënteren, bieden we daarnaast ook het profiel D&P (Dienstverlening en Producten) met de vele 

modulaire keuzemogelijkheden. 

LTS 2.0 
Vanaf dit schooljaar 2022-2023 starten de CSG Anna Maria van Schurman en Campus Middelsee in Sint 
Annaparochie vanaf leerjaar 1 een echte Techniekklas. Met de start van deze klas spelen deze scholen in op de 
grote vraag naar technisch personeel vanuit het bedrijfsleven in de regio. Op deze wijze hopen we het 
enthousiasme voor de techniek en de aansluiting met het beroepsonderwijs terug te brengen en te versterken. 
Een unieke samenwerking van deze scholen van CVO-nwf , mede mogelijk gemaakt door de overheid middels 
het programma Sterk Techniek Onderwijs. 
 

AMS GROW 
Binnen ons onderwijsconcept AMS GROW staat de persoonlijke groei op het gebied van leren en de eigen 
ontwikkeling van de leerlingen centraal. In de eerste twee leerjaren van het VMBO en de drie leerjaren van de 
HAVO bieden we dit talentonderwijs naast een vast deel van het onderwijs aan in het wekelijkse rooster, 
aangevuld met keuzes voor extra ondersteuning in Op Maat-lessen. Bij AMS GROW maken leerlingen, na een 
kennismakingscarrousel, zelf keuzes voor lessen waar hun interesse ligt.  
Zo ontwikkelen ze zich op een manier die precies bij hen past. 
 

Ontwikkelen en leren via persoonlijke begeleiding 
Op de AMS verwerven leerlingen kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de volgende stap in hun 
onderwijsloopbaan richting het MBO of HBO. Ons motto daarbij is ‘ontwikkelen en leren via persoonlijke 
begeleiding’. 
De mentor/coach behartigt de belangen van de leerlingen en is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en 
de ouders/verzorgers. De mentor/coach gaat met de leerling in gesprek over zijn of haar ontwikkeling en de te 
maken keuzes in de onderwijscarrière.  
Daarnaast kunnen leerlingen en ouders/verzorgers een beroep doen op de vakdocenten, de coördinator 
leerlingondersteuning, de teamleiders en de directeur. 
 

De sfeer 
De sfeer op school is de basis voor kwalitatief goed onderwijs. We willen dat de leerlingen zich veilig voelen bij 
ons op school, plezier hebben in het onderwijsprogramma en zich bewust worden van kaders en grenzen, 
normen en waarden. Het contact met de leerlingen speelt daarbij een grote rol.  
Maar ook de structuur RRR -  rust, reinheid en regelmaat - vinden we van groot belang. 
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Communicatie 
Een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers, leerlingen en de school is onmisbaar om tot goede 

resultaten te komen. We besteden daarom veel aandacht aan communicatie, zowel met de leerlingen als de 

ouders/verzorgers. We houden van korte lijnen en snelle oplossingen, waarbij de ontwikkeling van de leerling 

altijd centraal staat.  

Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat leerlingen een plezierige schooltijd tegemoet gaan en later met plezier terugkijken op 

hun tijd op de AMS.  

We maken uw en jullie vertrouwen graag waar! Want SAMEN maken we het SUCCES! 

E. Bruinsma, 

directeur 
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1 .  DE SCHOOL 
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Missie, visie en overige kenmerken 

De Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman (AMS) is sinds augustus 2020 onderdeel van de 

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân.  

Verder participeert AMS vanuit CVO-nwf in de coöperatieve vereniging Fricolore. Deze vereniging bestaat uit 

vijftien scholen voor christelijk en interconfessioneel voortgezet onderwijs in Friesland, de Noordoostpolder en 

op Urk. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen. Meer 

informatie over Fricolore: www.fricolore.nl. 

Op dit moment werken op AMS ruim honderd mensen en heeft de school ruim 800 leerlingen. 

Missie  

 

CSG Anna Maria van Schurman is een christelijke scholengemeenschap die voortgezet onderwijs biedt aan 

leerlingen uit de regio. Onze taak is het begeleiden van leerlingen bij het behalen van zo goed mogelijke 

resultaten om hun opleiding in het vervolgonderwijs succesvol te kunnen vervolgen, het sociaal vaardig maken 

van onze leerlingen, zodat zij een volwaardige plek in de maatschappij kunnen innemen, en het leveren van een 

bijdrage aan het verder ontwikkelen van hun talenten in brede zin.  

Onze school is een open christelijke scholengemeenschap: wij verzorgen onderwijs aan iedereen die dat wil, 

ook aan mensen met een andere achtergrond. In ons onderwijs leren wij leerlingen ook respect te hebben voor 

andersdenkenden. Het openstaan voor verschillen tussen leerlingen levert een meerwaarde voor hun 

ontwikkeling. 

  

De Bijbel is voor ons de grondslag en een belangrijke inspiratiebron, vooral als het gaat over normen en 

waarden. We uiten ons geloof specifiek in dagopeningen en vieringen, en daarnaast in de manier waarop we 

met elkaar omgaan. Belangrijke waarden die we op de leerlingen willen overdragen zijn respect, betrokkenheid 

en eerlijkheid. 

We bieden onderwijs in een boeiende en kleurrijke omgeving, waarin kinderen zich veilig voelen en waarin ze 

worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. 

Visie  

Ruimte en aandacht voor talent 
Wij halen het beste uit iedere leerling. Hiermee bedoelen we dat de resultaten zo goed mogelijk zijn, passend 

bij de mogelijkheden van de individuele leerling. Het betekent ook actief werken aan een brede vorming en 

aan talentontwikkeling van iedere leerling. Onze onderwijsvisie realiseren wij door het bieden van een 

contextrijk, uitdagend en ambitieus onderwijsaanbod.  

Omdat we oog hebben voor verschillen, zorgen we ervoor dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, 

capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We begeleiden de 

leerlingen intensief in het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot de volgende stappen in hun 

onderwijsloopbaan. 

Sociaal krachtig 
Op onze school is ruime aandacht voor de sociale component van het leren en de sociaal-emotionele vorming 

van de leerlingen. We bieden onderwijs in een veilige omgeving, waarin we de leerlingen begeleiden in hun 

ontwikkeling tot zelfstandige en sociaal vaardige burgers. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. 
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Midden in de maatschappij 
Buitenschools leren is een kenmerkend onderdeel van ons onderwijsaanbod: we maken zoveel mogelijk 
gebruik van mogelijkheden die de omgeving biedt en staan actief in verbinding met bedrijven, organisaties en 
overheden.  
 
Overige kenmerken 

Kwaliteit 
Onze leerlingen zijn meer dan gemiddeld succesvol. Leerlingen en ouders/verzorgers waarderen ons onderwijs 

bovengemiddeld als het gaat om de resultaten, de processen (de lessen en de begeleiding) en het klimaat van 

de school. Deze thema’s worden regelmatig gemeten.  

Cultuur 
AMS is een school met een professionele cultuur, waar medewerkers erop gericht zijn om samen steeds betere 

professionals te worden. We werken met kwaliteitsprocessen waar evaluatie en reflectie deel van uitmaken.  

Onze cultuur is gericht op leren: leren van elkaar, van ervaringen en leren door scholing. Iedere medewerker 

van AMS neemt deel aan collegiale consultaties, lesbezoeken en het geven en ontvangen van feedback. 

Minimaal één keer per jaar bespreekt elke medewerker zijn of haar functioneren en ontwikkeling met de 

leidinggevende. 

Identiteit 
Alle leerlingen volgen de lessen levensbeschouwelijke vorming en doen mee aan de dagopeningen. Gedurende 
het jaar besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen, waaronder Kerstmis en Pasen. 
 

RVT (Raad van Toezicht) 
 

Het toezicht bestaat uit het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en 

West-Fryslân (CVO-nwf). AMS participeert sinds augustus 2020 naast CSG Comenius, CSG Ulbe van Houten en 

het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in deze vereniging. De vereniging gaat bij haar werk uit van de visie 

van Jezus Christus, zoals die verwoord is in de Evangeliën. De vereniging vraagt van allen die bij het bestuur of 

het onderwijs betrokken zijn, respect voor dit uitgangspunt en de consequenties daarvan voor het onderwijs 

en de omgang met elkaar. 

Iedere ouder/verzorger van een leerling van één van de scholen binnen de vereniging kan lid worden van CVO-

nwf. Interesse voor een lidmaatschap dient schriftelijk bij het bestuur te worden aangegeven. Ook andere 

geïnteresseerden kunnen zich bij de vereniging aanmelden. Zij moeten hierbij de uitgangspunten van de 

vereniging onderschrijven, minimaal 18 jaar oud zijn en geen dienstverband hebben binnen CVO-nwf. Het 

bestuur beslist binnen een maand over de aanmelding. 

De contributie voor het lidmaatschap wordt in de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld. Voor het jaar 2022 is 

deze vastgesteld op € 10,- per jaar. Ouders/verzorgers met een of meerdere kinderen op één van de scholen 

binnen CVO Noord- en West-Fryslân worden vrijgesteld van contributiebetaling. Voor meer informatie over de 

vereniging en het lidmaatschap verwijzen wij u naar de website www.cvo-nf.nl. 

  

http://www.cvo-nf.nl/


Schoolgids  |   CSG Anna Maria van Schurman  |     Vereniging  

 11 

Managementteam   

Directeur dhr. E. Bruinsma e.bruinsma@cvo-nf.nl   

Teamleider leerjaren 1 en 2 vmbo-BL/KL  mevr. B. Terpstra-Berghuis b.terpstra@cvo-nf.nl  

Teamleider leerjaren 1 en 2 vmbo-TL en havo/havo+ mevr. M. Kingma-Pultrum m.kingma@cvo-nf.nl  

Teamleider leerjaren 3 en 4 vmbo-BL/KL/TL mevr. S. de Wit-Dijkstra s.dewit@cvo-nf.nl    

Teamleider leerjaren 3, 4 en 5 havo  mevr. I. ten Kate  i.tenkate@cvo-nf.nl   

Leidinggevende Einstein Class dhr. T. Haarsma t.haarsma@cvo-nf.nl  

 

Coördinatoren 
Leerjaren 3, 4 en 5 havo  mevr. K. Landsmeer  k.landsmeer@cvo-nf.nl   

   

Loopbaancoördinatoren dhr. J. Bilker j.bilker@cvo-nf.nl  

 mevr. I. Bangma i.bangma@cvo-nf.nl    

 dhr. K. Kooistra k.kooistra@cvo-nf.nl  

 mevr. S. Prins  s.prins@cvo-nf.nl  

   

Examensecretarissen  dhr. N. Vos (vmbo)  n.vos@cvo-nf.nl  

    dhr. J. Luurs (havo)   j.luurs@cvo-nf.nl    

 

Ondersteuningsstructuur  

   

Coördinator Leerlingondersteuning  dhr. A. van Brug a.vanbrug@cvo-nf.nl  

   

Counselors  mevr. T. de Boer  t.deboer@cvo-nf.nl   

    mevr. K. Nieuwlaat k.nieuwlaat@cvo-nf.nl  

    mevr. J. Abma j.abma@cvo-nf.nl  

    dhr. C. Garretsen c.garretsen@cvo-nf.nl 

      

Trainers (faalangstreductie, SOVA, weerbaarheid) mevr. J. Abma j.abma@cvo-nf.nl   

    mevr. D. de Jager d.dejager@cvo-nf.nl 

   

Rekencoach dhr. J. Siccama j.siccama@cvo-nf.nl  

   

 Dyslexiecoaches  mevr. M. Siccama m.siccama@cvo-nf.nl  

 mevr. A. Rijpstra  a.rijpstra@cvo-nf.nl  

 mevr. T. Bergema  t.bergema@cvo-nf.nl  

   

Vertrouwenspersonen/contactpersonen in   mevr. J. de Haan j.dehaan@cvo-nf.nl  

geval van ongewenst gedrag  dhr. M. Oudega  m.oudega@cvo-nf.nl  

   

NT2 onderwijs mevr. Jihan Belgnaoui j.belgnaoui@cvo-nf.nl  

 mevr. Teats de Vries t.devries@cvo-nf.nl  

   

Examenvreestraining mevr. Kiara Nieuwlaat k.nieuwlaat@cvo-nf.nl  
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Contact met school 
Met wie kunnen ouders/verzorgers en leerlingen contact opnemen bij vragen? 

1. De mentor heeft een centrale plaats in de leerlingbegeleiding; hij of zij is de schakel tussen de leerling en 

de school, medeleerlingen en ouders/verzorgers. De mentor is uitvoerend in de eerste lijn. 

2. De teamleiders zijn eindverantwoordelijk voor hun afdeling. Voor leerlingzaken zijn - na de mentoren - de 

coördinatoren/teamleiders het eerste aanspreekpunt (zie eerder). 

Wijzigingen m.b.t. adres, telefoon of emailadres 
Wij verzoeken u om wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de leerlingadministratie door te geven, bij voorkeur via 

het e-mailadres:  lla@cvo-nf.nl  

 

Informatievoorziening 
Informatie op leerjaar- of klassenniveau ontvangt u in de meeste gevallen via e-mail. Het is daarom belangrijk 

dat wij beschikken over het juiste e-mailadres. U kunt dit zelf controleren in het oudergedeelte van Magister, 

waarvoor u een inlogcode heeft ontvangen. Klopt het e-mailadres niet (meer), neemt u dan contact op met de 

leerlingadministratie van de vereniging:  lla@cvo-nf.nl 

Mededelingen over het rooster vindt u ook in Magister. Op onze website www.annamaria.nl vindt u algemene 

informatie over AMS. Ook houden we u via onze website op de hoogte van nieuws en activiteiten. Verder 

informeren we u met enige regelmaat via een nieuwsbrief. 

Ouderbetrokkenheid 
We hebben u als ouders/verzorgers nodig om ervoor te zorgen dat uw kind een goede en plezierige 

schoolperiode beleeft.  Goed contact tussen u en de school is dan ook heel belangrijk. We organiseren diverse 

informatieavonden en rond het eerste rapport zijn er ouderspreekavonden. Ouders/verzorgers hebben zitting 

in het bestuur en de medezeggenschapsraad. Verder gaan we in een ouderpanel een aantal keer per jaar met 

ouders/verzorgers in gesprek over hoe wij ons onderwijs organiseren en zo mogelijk kunnen verbeteren. 

Medezeggenschapsraad 
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers, het personeel en de 

leerlingen. Voor een aantal belangrijke beslissingen over schoolzaken heeft het bevoegd gezag voorafgaand 

advies of instemming van de MR nodig. Ook ongevraagd kan de MR adviseren. De vergaderingen van de MR 

zijn openbaar.  

Berichtgeving vanuit de MR vindt plaats via mail of de nieuwsbrief van de school. Iedereen kan te bespreken 

aandachtspunten voorleggen aan de MR.  

Het e-mailadres van de MR: mr-ams@cvo-nwf.nl    

De MR is met 2 leden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke MR van de Vereniging. 

Onderwijsinspectie 
De missie van de Inspectie van het Onderwijs is ‘effectief toezicht voor beter onderwijs’. Elk kind heeft recht op 

goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een 

school goed is. Leraren, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in. 

Meer informatie over de onderwijsinspectie kunt u vinden op de website: www.onderwijsinspectie.nl   

mailto:lla@cvo-nf.nl
mailto:lla@cvo-nf.nl
mailto:mr-ams@cvo-nwf.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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2 .  DE INRICHTING VAN 

  

ONS ONDERWIJS 
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Inleiding 
De huidige tijd kenmerkt zich door snel opeenvolgende veranderingen op sociaal, economisch en technologisch 

gebied. Voor het onderwijs betekenen deze veranderingen dat er andere eisen worden gesteld aan wat 

leerlingen moeten weten en kunnen. 

Sleutelwoord in ons onderwijs is het begrip ‘maatwerk', omdat we denken dat leerlingen het meest worden 

uitgedaagd als ze met veel verschillende werkvormen kennismaken, waarbij vaardigheden als samenwerken, 

presenteren en zelfstandig werken centraal staan op individueel niveau. Natuurlijk geven we ook nog steeds 

‘traditionele’ lessen. 

Niet alle leerlingen hebben hetzelfde nodig. Daarom kunnen leerlingen op AMS zelf keuzes maken, passend bij 

hun leerbehoefte en interesses. In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het talentonderwijs, onder de 

naam AMS GROW. In dit onderwijsconcept krijgen alle leerlingen in de eerste twee/drie leerjaren keuzes 

aangeboden in een programma. Daarnaast krijgen de leerlingen maatlessen aangeboden op basis van hun 

leerbehoefte. 

AMS biedt de volgende vormen van voortgezet onderwijs: 

• Leerjaren 1 en 2 vmbo en havo/havo-plus 

• Leerjaar 3: vmbo en havo/havo-plus 

• Leerjaar 4 vmbo 

• Leerjaren 4 en 5 havo 

 

 

 

 

 

 

De Onderbouw  

AMS kent een tweejarige brugperiode. Gedurende deze twee jaren kan een leerling laten zien waar hij/zij goed 

in is en wat hij/zij allemaal in huis heeft om eventueel bevorderd te worden naar een passender niveau. Door 

ruim de tijd te nemen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze brugklasleerlingen, zijn wij in staat om het 

juiste opleidingsniveau voor elke leerling te bepalen. 

 

  

Overzicht van de onderwijsmogelijkheden op AMS 

MBO 2+3 

Opleiding 
vmbo / LTS2.0 
vakmanschap  

m/v ) ( 

Adviezen PO: 
 BL - 
 BL / KL - 

-  KL 

Adviezen PO: 
 KL / TL - 

-  TL 

Adviezen PO: 
 TL / havo - 
 havo - 

Adviezen PO: 
-  havo / vwo 
-  vwo 

MBO (3+)4 

Opleiding 
vmbo  

theoretisch 

HBO 

Opleiding 
Havo 

WO 

Opleiding 
Havo- plus 

KL = kaderberoepsgerichte leerweg 

BL = basisberoepsgerichte leerweg 

TL = theoretische leerweg 
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In ons schoolmodel zijn er in de eerste twee leerjaren vier soorten klassen: 

• Onderbouw vmbo-BL/KL 

• Onderbouw vmbo-KL/TL 

• Onderbouw vmbo-TL/havo 

• Onderbouw havo/havo-plus 

In diverse klassen kan sprake zijn van leerwegondersteuning. 

Bij de plaatsing van leerlingen maken wij gebruik van de provinciale plaatsingswijzer (leerlingvolgsysteem). 

De opleiding Vakmanschap (onderbouw vmbo-BL/KL) is bedoeld voor vmbo-leerlingen met de volgende 

adviezen van de basisschool: basisberoepsgerichte leerweg, basis-/kaderberoepsgerichte leerweg 

(dubbeladvies) of kaderberoepsgerichte leerweg. Bij de opleiding Vakmanschap is er naast de traditionele 

beroepen veel aandacht voor hedendaagse ambachten waarbinnen met de nieuwste technieken wordt 

gewerkt, zoals bijvoorbeeld interieurstyling of gamedesign. We werken met praktische, beroepsgerichte 

opdrachten. De beroepsgerichte en de algemeen vormende vakken worden geïntegreerd gegeven. 

In de onderbouw van het vmbo-TL komen leerlingen die op de basisschool het dubbeladvies kader/theoretisch 

of theoretisch hebben gekregen. De basisschool stelt dit advies, zoals gebruikelijk, vast op grond van eigen 

ervaringen met de leerling (het leerlingvolgsysteem), eventueel gecombineerd met het testresultaat.  De 

vmbo-TL-leerlingen kunnen na twee jaar doorstromen naar de theoretische leerweg (TL) of de 

kaderberoepsgerichte leerweg (KL). De diploma’s geven toegang tot diverse vormen van middelbaar 

beroepsonderwijs. Het diploma van de theoretische leerweg geeft, onder voorwaarden, ook toegang tot 

leerjaar 4 van de havo. 

In de onderbouw van de havo/havoplus komen leerlingen die een dubbeladvies TL/H of havo-advies hebben 

gekregen. We kennen een TL/havo-klas en havo- en havo-plus-klassen. De havo-plus-klas is voor leerlingen die 

behoefte hebben aan wat extra uitdaging.  

Meertalig voortgezet onderwijs (mvo) 

AMS leidt leerlingen graag op tot wereldburgers.  
Naast lessen in de reguliere vakken kunnen leerlingen die  TL of havo in de onderbouw doen daarom op AMS 
het Meertalig Voortgezet Onderwijs (MVO) volgen.   
Ze volgen dan verschillende vakken in het Engels en in het Fries. 
 
Vanaf dit schooljaar zal het Meertalig Voortgezet Onderwijs voor klas 1 binnen GROW XL georganiseerd 
worden, naast dat het zijn vervolg nog steeds vindt in de reguliere mvo-lessen. 
Alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in talen kunnen, ongeacht hun niveau, aan het einde van het eerste 
tijdvak kiezen voor de talentstroom Travel Academy.  
De leerlingen uit de havo- en TL-klassen die voor deze talentstroom kiezen, krijgen vanaf het tweede tijdvak tot 
en met het einde van de onderbouw daarnaast ook reguliere vakken in het Engels en in het Fries.   

 

Vmbo-bovenbouw (leerjaar 3 en 4)  

Leerwegen 
De leerlingen die in het derde leerjaar van het vmbo komen, moeten een keuze maken voor een leerweg. 

Er zijn drie leerwegen: 

• Theoretische leerweg (TL) 

• Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) 

• Basisberoepsgerichte leerweg (BL) 
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De Theoretische Leerweg 
In de theoretische leerweg kiezen de leerlingen voor de derde klas een profiel. Met deze keuze staat voor een 

groot deel ook het vakkenpakket vast. Hiermee wordt voorkomen dat leerlingen een diploma halen met een 

vakkenpakket dat niet aansluit op het vervolgonderwijs. 

Er zijn vier profielen: 

• Techniek 

• Zorg en welzijn 

• Economie 

• Landbouw  

Binnen de theoretische leerweg wordt in leerjaar 3 uitgebreid aandacht besteed aan (praktische) 

loopbaanoriëntatie en -begeleiding en worden de leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs. 

In het vierde leerjaar maken de leerlingen een profielwerkstuk, waarvan het eindresultaat gepresenteerd 

wordt aan medeleerlingen, docenten en ouders/verzorgers. Het resultaat voor het profielwerkstuk moet 

minimaal voldoende zijn om een diploma te kunnen krijgen. 

Met een diploma voor de theoretische leerweg kunnen leerlingen naar niveau 3 en 4 op het aansluitend 

middelbaar beroepsonderwijs. Ook biedt dit diploma toegang tot de havo (leerjaar 4); hiervoor heeft de 

leerling wel een passend vakkenpakket nodig voor een van de havo-profielen. 

De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
De leerlingen krijgen les in de gebruikelijke vakken van een vmbo-opleiding. Naast Nederlands, Engels, 

wiskunde of economie (alleen voor DVPR) en natuurkunde of biologie wordt er lesgegeven in godsdienst, 

maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding. 

De leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen kiezen voor het derde leerjaar een van de volgende afdelingen: 

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

• Groen (GRN) 

• Media, Vormgeving en ICT (MVI) 

• Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

• Dienstverlening & Producten (DVPR) 

Het onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen bestaat uit een kern, vier profielmodules en vier keuzevakken. 

De kern richt zich op algemene kennis en vaardigheden, en op loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling.  

Het diploma voor de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg geeft de leerlingen toegang tot niveau 3 of 4 van het 

aansluitend beroepsonderwijs (afhankelijk van de opleiding).  

Het diploma voor de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg geeft de leerlingen toegang tot niveau 2 van het 

aansluitend beroepsonderwijs. 

In de derde en vierde klas van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen ook kiezen voor het leer-

werktraject (lwt). Ze volgen dan op school het onderwijs in de beroepsvoorbereidende vakken (bvv) en 

Nederlands, en doen daar ook eindexamen in. Deze vakken moeten met een voldoende worden afgesloten. 

Daarnaast moeten deze leerlingen het rekenexamen maken. 

De overige tijd werken de lwt-leerlingen bij een bedrijf, waar ze allerlei praktijkopdrachten doen die ook 

beoordeeld worden. Leerlingen die baat hebben bij meer praktijk en die naar de mening van de school 

beschikken over voldoende praktische en sociale vaardigheden, komen voor het leer-werktraject in 

aanmerking.  
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Havo-bovenbouw 

Leerjaar 3 havo/havo-plus 

Na de onderbouw is leerjaar 3 van de havo/havo-plus het jaar waarin de leerling een breed scala aan vakken 

krijgt aangeboden ter voorbereiding op de bovenbouw van de havo. Naast het kerncurriculum kan de leerling 

binnen AMS GROW keuzes maken uit ‘op maat’-lessen en Grow XL-modules. 

Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan de profielkeuze en worden de leerlingen voorbereid op hun 

mogelijkheden in de bovenbouw van de havo, met een verantwoorde keuze als uiteindelijk doel. In de loop van 

het jaar krijgen zij een advies met betrekking tot de voortzetting van hun studie. 

Een atheneum-advies: de Havo-plus-leerlingen die dit advies krijgen, kunnen direct doorstromen naar 

leerjaar 4 van het atheneum op scholen in de omgeving. Met een aantal scholen is 

hierover afspraken gemaakt. De ervaringen met deze overstap zijn positief. 

Een havo-advies: leerlingen die aan de overgangsnorm voldoen, kunnen hun studie voortzetten in 

leerjaar 4 van de havo op AMS. 

Een vmbo-TL-advies:   leerlingen die niet aan de overgangsnorm voldoen, worden bij de 

rapportenvergadering besproken. Er wordt goed overwogen wat het beste is: 

doubleren van havo 3 of overgaan naar leerjaar 4 van het vmbo-TL. 

Aan het eind van leerjaar 3 havo/havo-plus bepaalt de leerling in overleg met de mentor en de decaan zijn of 

haar uiteindelijke profielkeuze. 

Leerjaar 4 en 5 havo 
Het programma in havo 4 en 5 bouwt voort op de kerndoelen van de onderbouw en leidt tot een goede 

aansluiting op het hoger beroepsonderwijs. 

Een gangbaar begrip in de havo-bovenbouw is ‘studielast’. De studielast geeft aan hoeveel klokuren in de 

tweede fase aan een vak moeten worden besteed. De studielast per vak is vastgesteld door de overheid. Iedere 

school maakt eigen keuzes met betrekking tot de verhouding tussen het aantal begeleide uren (contacturen) 

en het aantal niet-begeleide uren (studie-uren). 

Op onze school begeleiden we de leerlingen zo goed mogelijk. Daarom hebben ook de leerlingen in de 

bovenbouw van de havo tot en met het examen een mentor en een vast ingeroosterd mentoruur. Tijdens dit 

uur is er veel aandacht voor studievaardigheden, reflectie en oriëntatie op studies en beroepen. We willen 

voorkomen dat leerlingen het gevoel krijgen in het diepe gegooid te worden als ze nog niet goed kunnen 

zwemmen. Geleidelijk en begeleid toegroeien naar zelfstandig studeren is ons streven. Dat hierbij een 

belangrijke rol is weggelegd voor de mentor, ligt gezien onze traditie van intensieve leerlingbegeleiding voor de 

hand. 

In havo 4 en havo 5 is het onderwijs niet ‘one size fits all’. Daarom staat naast het mentoruur ook ‘Op Maat’ op 

het rooster. De Op Maat-uren worden op het eerste lesuur gegeven voor leerlingen die een onvoldoende staan 

voor een vak. Als leerlingen een voldoende hebben mogen ze in overleg met de teamleider naar de Op Maat-

uren. Tijdens de Op Maat-uren worden de leerlingen die een bepaald vak moeilijk vinden door een vakdocent 

ondersteund. Ook kan een leerling ervoor kiezen om tijdens Op Maat een extra vak te volgen, zodat de 

opleiding breder wordt.  

 

Het is mogelijk om al in havo 4 voor een vak examen te doen.  
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Vier profielen 
Aan het eind van de derde klas kiest de leerling een van de volgende profielen: 

• Cultuur en Maatschappij 

• Economie en Maatschappij 

• Natuur en Gezondheid 

• Natuur en Techniek 

In ieder profiel volgt de leerling lessen in specifieke profielvakken (het profieldeel). Naast het profieldeel 

bestaat het onderwijsprogramma uit een gemeenschappelijk deel en een vrij deel. In het gemeenschappelijk 

deel zitten de vakken die verplicht zijn voor alle leerlingen, in het vrije deel kan de leerling vakken kiezen die 

zijn of haar doorstroommogelijkheden naar het hbo vergroten. 

Toelatingsbeleid tussentijdse instroom 
Leerlingen die klas 3 van de havo/havo-plus of de theoretische leerweg van het vmbo met succes hebben 

doorlopen, kunnen doorstromen naar leerjaar 4 van de havo. Vmbo-TL-leerlingen die door willen stromen naar 

de havo, moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het 

eindexamen vormen. Voor vmbo-TL-leerlingen die geen examen hebben gedaan in een extra vak gelden 

speciale toelatingseisen; voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met de heer Bilker, 

loopbaanbegeleider voor leerjaar 3, 4 en 5 van de havo (het e-mailadres vindt u in hoofdstuk 1 van deze 

schoolgids). Vmbo-TL leerlingen die naar havo 4 gaan en wiskunde in hun vakkenpakket hebben, volgen na hun 

examen een aansluitingsmodule. 

Toekomstmogelijkheden 
De profielen zijn onder andere ingevoerd om de aansluiting tussen de havo en het vervolgonderwijs te 

verbeteren. De namen van de diverse profielen geven al min of meer aan voor welk vervolgonderwijs zij 

opleiden: 

• Het profiel Cultuur en Maatschappij is bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor onderwijs, culturele 

en maatschappelijke zaken. 

• Het profiel Economie en Maatschappij is bedoeld voor leerlingen die in economische studierichtingen en de 

zakenwereld verder willen gaan. 

• Het profiel Natuur en Gezondheid richt zich met name op de gezondheidszorg en de natuurlijke omgeving. 

• Het profiel Natuur en Techniek is vooral bedoeld voor exacte en technische studierichtingen.  
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3 . DE DAGELIJKSE  

  

ONDERWIJSPRAKTIJK 
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De lestijden   
Het rooster is opgebouwd uit lesuren en contactmomenten in eenheden van zestig minuten. Bij de meeste 

vakken werken we met zestig minuten.  

Onder een lesdag verstaan we de periode vanaf 08.15 uur ’s morgens tot ongeveer 15.30 uur ’s middags. We 

starten iedere ochtend om 08.15 u. tot 09.00 u. met 'Op Maat'-lessen. Pauzemomenten zijn er halverwege de 

ochtend en tussen de middag. Wanneer die pauzes zijn, vindt u in het persoonlijke rooster van uw zoon of 

dochter in Magister.  

Soms is het noodzakelijk het rooster in de loop van het schooljaar aan te passen. Leerlingen moeten bij het 

maken van afspraken (baantjes, muziekles etc.) daar rekening mee houden. Halverwege het schooljaar maken 

we een nieuw rooster voor het tweede half jaar. 

Dinsdagmiddag is de vaste vergadermiddag van AMS. Ook scholing van de docenten vindt dan zoveel mogelijk 

plaats. Op dinsdagmiddag kunnen wel afspraken worden gemaakt met individuele leerlingen en worden 

activiteiten gepland met betrekking tot modules zoals LOB (loopbaanoriëntatiebegeleiding), SOK 

(sportoriëntatie en -keuze), ECDL (digitale vaardigheden) en drama. 

 

Later in de les of eerder uit de les voor de bus 
AMS is een school met een regiofunctie. We realiseren ons dat leerlingen die gebruik moeten maken van het 

openbaar vervoer, niet altijd een ideale aansluiting hebben op het lesrooster. Passend bij de 

onderwijsontwikkeling die we voorstaan (AMS GROW) gaan we samen met de leerling voor de best mogelijke 

oplossing en bieden we zo mogelijk maatwerk.  

Ziekmelden en ander lesverzuim 
Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter ziek is. Wij verzoeken u om iedere dag dat uw kind afwezig is ’s 

ochtends te bellen met school.  

Tussen 08.00-12.00 uur kunt u dagelijks bellen naar telefoonnummer (0517) 39 59 00.  

Wanneer uw kind weer beter is en de lessen kan volgen horen wij dit ook graag.  

Het spreekt voor zich dat afspraken bij een arts, tandarts, specialist en dergelijke zo gemaakt worden dat ze 

buiten de lestijden vallen. Is een afspraak toch onder schooltijd, dan dient u dit telefonisch te melden op 

bovenstaand telefoonnummer. 

 

Leerlingen die zich in de loop van de dag willen ziekmelden, doen dat bij hun teamleider. 

 

Te laat komen 
Is een leerling te laat? Dan gaat hij of zij zo snel mogelijk naar de les. De docent noteert de leerling als te laat. 

Bij herhaaldelijk te laat komen worden maatregelen genomen. 
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Rapportages 
We houden u als ouders/verzorgers regelmatig op de hoogte van de vorderingen van uw kind, onder andere via 

de rapportage halverwege het schooljaar en voor de zomervakantie. In Magister kunt u de vorderingen continu 

volgen. In alle klassen werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Naar aanleiding van de rapportage 

halverwege het schooljaar stellen we u als ouders/verzorgers in de gelegenheid om met de mentor of 

vakdocenten te spreken over de resultaten van uw kind. 

Examenregelingen (PTA) 
Voor 1 oktober wordt op onze website het programma van toetsing en afsluiting (PTA) bekendgemaakt. In dit 

PTA staat alle informatie die voor examenkandidaten van belang is: een overzicht van de leerstof voor elk vak 

voor het schoolexamen, aanwijzingen voor het afleggen van tentamens en examens, uitslagregels en verdere 

noodzakelijke informatie. 

Algemene schoolregels  
Uiteraard gelden in onze scholengemeenschap algemene fatsoensnormen. Dit betekent dat bepaalde 

gedragingen en uitingen niet worden geaccepteerd, zoals vormen van discriminatie, schuttingtaal, grof 

taalgebruik, uitdagende kleding en verregaande intimiteiten. Daarnaast hanteren we bepaalde leefregels om 

de leefbaarheid en veiligheid van iedereen op school te vergroten. 

1. Alle leerlingen zetten hun fiets of brommer/scooter zorgvuldig in de daarvoor bestemde stalling. Voor 

beschadigingen die in de stalling zijn toegebracht, is niet de school, maar de dader aansprakelijk. Uiteraard 

houden we zoveel mogelijk toezicht via camerabeveiliging. Er mag in de stalling niet gefietst of ’gebromd’ 

worden. Het is verboden onnodig in de stalling aanwezig te  zijn. De leerlingen in de leerjaren 1 en 2 zetten 

hun fiets in de stalling op het plein bij It Finster.  

  Wordt een fiets beschadigd of zelfs gestolen, dan is het van belang dit meteen te melden bij de conciërge 

en - in geval van diefstal - bij een van de teamleiders of de directie. Er wordt dan afgesproken wanneer de 

camerabeelden kunnen worden bekeken om erachter te komen wie iets met de beschadiging of diefstal 

te maken heeft.  

2. Omwonenden van het schoolgebouw mogen in geen enkel opzicht overlast van leerlingen ondervinden. 

3. Uit de les gestuurde leerlingen melden zich meteen in de mediatheek. De medewerker van de mediatheek 

neemt contact op met de teamleider, die beslist wat de leerling moet gaan doen. Direct na afloop van de les 

meldt de leerling zich bij de docent die hem of haar uit de les verwijderd heeft. Bij herhaaldelijke 

verwijdering uit de les worden maatregelen genomen. 

4. Leerlingen die tijdens de lesdag ziek worden, melden zich af bij hun teamleider. 

5. De schoolboeken en andere door de school in bruikleen gegeven materialen worden door de leerling 

vervoerd in een goede en stevige schooltas of rugzak. 

6. In openbare gebouwen mag niet worden gerookt, dus ook niet in ons schoolgebouw. Ook op het 

schoolterrein mag niet meer worden gerookt. Hiermee zijn wij een rookvrije school.  

7. Snoepen gedurende de lessen doen we niet. 

8. Het dragen van jassen en hoofddeksels is alleen toegestaan in de kantine en de garderobe. Een hoofddeksel 

wordt tijdens de lessen alleen gedoogd wanneer religieuze motieven een rol spelen en/of wanneer 

fatsoensnormen niet in het geding zijn. Bij het dragen van een hoofddeksel is het gezicht volledig zichtbaar. 

Het dragen van een hoofddeksel mag geen risico’s met zich meebrengen. Dit alles ter beoordeling van de 

school. 

9. Het gebruik van smartphones en dergelijke is alleen toegestaan in de kantine. In de klas is het gebruik 

alleen toegestaan als de docent daar, voor functioneel gebruik, uitdrukkelijk toestemming voor geeft. In alle 

andere gevallen bergen de leerlingen hun smartphones op in hun tas of in de ‘phone bag’ (telefoontas) in 

het klaslokaal.  
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10. Tijdens roostervrije dagdelen (bijvoorbeeld in verband met rapportbesprekingen) is er geen les. Leerlingen 

kunnen op die dagen wel verplicht worden op school te komen als er sprake is van het inhalen van 

proefwerken, toetsen, tentamens of ander schoolwerk, of om disciplinaire redenen. 

Doe je fiets, brommer of scooter altijd op slot als je hem achterlaat. Laat geen waardevolle spullen achter in de 

kleedkamers.  Gebruik altijd de kluisjes. 

Gedragscode voor leerlingen 
Bovenstaande schoolregels maken deel uit van de gedragscode voor leerlingen, die u vindt u op onze website. 

Leerlingenstatuut 
In het leerlingenstatuut worden de rechten en plichten van leerlingen omschreven en geregeld. Het statuut 

vindt u op onze website. Mede via dit statuut bewaken we de kwaliteit van het onderwijs- en het 

vormingsproces.  

Reglement met betrekking tot de garderobekluis   
1. Het gebruik van de garderobekluis door de leerling is verplicht. 

2. De vergoeding voor het gebruik van de garderobekluis maakt deel uit van de ouderbijdrage. 

3. Bij uitschrijving moet de sleutel worden ingeleverd. 

4. Bij verlies van de sleutel wordt € 10,00 in rekening gebracht voor een nieuw(e) sleutel/slot. 

5. Twee à drie keer per jaar kan de garderobekluis door een schoolmedewerker en een leidinggevende op 

inhoud en gebruik worden gecontroleerd. 

6. Deze controle kan bij constatering van oneigenlijk gebruik - dit ter beoordeling van de directie - aanleiding 

geven tot het nemen van maatregelen. 

7. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie. 

Schoolpas 
Alle leerlingen krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar een schoolpas met daarop een streepjescode. 

De leerlingen moeten deze schoolpas iedere dag bij zich hebben. De pas geeft onder andere toegang tot de 

computers in de mediatheek en de uitleen van boeken. Verder kunnen de leerlingen de pas gebruiken als 

toegangskaart voor bijzondere schoolactiviteiten.  

Printen en kopiëren 
Leerlingen kunnen met hun schoolpas printen en kopiëren. Vanuit de organisatie krijgen de leerlingen een 

eerste tegoed op hun schoolpas. Is dit tegoed verbruikt dan kan de leerling de pas opwaarderen. 

Mediatheek 
De mediatheek speelt een belangrijke rol in het onderwijsproces. Leerlingen kunnen er tijdens de openingsuren 

informatie verzamelen, boeken lenen met hun schoolpas en werken aan hun opdrachten. De medewerkers van 

de mediatheek helpen leerlingen bij het goed formuleren van hun zoekvraag en de selectie van de juiste 

bronnen, zodat ze relevante informatie krijgen. In de studieruimte bij de mediatheek kunnen leerlingen in alle 

rust studeren, onder toezicht van het mediatheekpersoneel. 

Bij afwezigheid van de medewerkers is er geen uitleen van boeken mogelijk. 

Computergebruik 
Alle leerlingen krijgen een account en een wachtwoord om gebruik te kunnen maken van het schoolnetwerk, 

de elektronische leeromgeving en de schoolwebsite. Via deze website kunnen leerlingen ook hun cijfers 

bekijken. Tijdens het inloggen op het schoolnetwerk accepteren de leerlingen de gedragsregels voor het 

gebruik van computers op school. 
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Kantine 
We willen graag dat onze kantines gezellige en leefbare ruimtes zijn. Van de leerlingen verwachten we 

minimaal dat zij hun eigen afval opruimen. Ook kunnen conciërges leerlingen vragen even mee te helpen met 

opruimen aan het einde van de lunchpauze. In de kantine zijn verschillende eet- en drinkproducten te koop in 

het kader van De Gezonde School. 
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4 . LEERLINGBEGELEIDING 



Schoolgids  |   CSG Anna Maria van Schurman  |     Vereniging  

 25 

Uitgangspunten van leerlingbegeleiding 
Een veilig leef- en leerklimaat is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om tot optimale prestaties te 

komen. Met andere woorden: de leerlingen moeten zich thuis voelen op school. Om dat te bereiken, hebben 

we gekozen voor een preventieve vorm van leerlingbegeleiding. Dit houdt in dat we niet alleen in actie komen 

als er problemen zijn ontstaan, maar dat we ook werken aan leer- en sociaal-emotionele vaardigheden om 

problemen te voorkomen. 

De mentor speelt in dit proces een centrale rol. Tijdens de mentorlessen in de onderbouw werken we onder 

andere met de methode Tumult. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan normen en waarden. 

Ondersteuningsprofiel  
Per 1 augustus 2015 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. In het kader van deze wet moet iedere school 

aangeven welke ondersteuning ze kan bieden. Welke ondersteuning AMS biedt, staat in ons 

ondersteuningsprofiel, dat u vindt op de website van de school.  

Interne leerlingbegeleiding  

Mentoraat 

Om voor iedere leerling individuele aandacht en begeleiding mogelijk te maken, heeft iedere klas een eigen 

mentor. Bij de mentor kan de leerling altijd terecht met vragen en problemen. De mentor onderhoudt ook 

contacten met u als ouders/verzorgers. De mentor geeft mentorlessen, waarin onder andere samenwerken en 

omgaan met elkaar aan de orde komen. 

Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen waarvoor in de normale lessen geen tijd is, bijvoorbeeld het 

voorbereiden van een klassenavond. De mentoren zorgen er ook voor dat de nieuwe eersteklassers zich door 

middel van een korte kennismakingsperiode snel thuis kunnen voelen op school. In de tweede klas helpt de 

mentor bij het maken van een keuze voor het vervolgonderwijs. Alle klassen hebben wekelijks een mentoruur. 

LOB (Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding) 

Heeft het keuzeproces betrekking op de richting- en pakketkeuze en op het vervolgonderwijs dan is de 

coördinatie in handen van de loopbaancoördinatoren, vanuit het LeerWerkBureau. 

De LOB-coördinatoren verzorgen onder meer: 

• voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers 

• activiteiten en informatie met betrekking tot het keuzeproces  

• excursies naar scholen voor het vervolgonderwijs 

Ouders/verzorgers die met een LOB-coördinator willen spreken, kunnen telefonisch of per e-mail een afspraak 

maken, bij voorkeur op donderdag. De e-mailadressen van de LOB-coördinatoren vindt u in hoofdstuk 1 van 

deze schoolgids. 

Dyslexiecoaches 

Sommige leerlingen hebben door hiaten of leermoeilijkheden extra hulp nodig. Die hulp wordt gegeven door 

onze dyslexiecoaches. Zij bekijken aan het begin van het schooljaar de taalvaardigheidsresultaten van die 

leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag uit leerjaar 1 of dyslexiecoaching nodig is. Op basis van deze 

resultaten wordt bij een aantal leerlingen zo nodig nader onderzoek gedaan, vooral gericht op specifieke 

taalvaardigheden. Uit de laatste groep wordt een selectie gemaakt van leerlingen die in aanmerking komen 

voor extra begeleiding. Bij vermoeden van dyslexie volgt een vooronderzoek dat naar de orthopedagoog gaat, 

die de leerling daarna uitnodigt voor een officieel dyslexie-onderzoek. Voor de dyslectische leerlingen is een 

dyslexieprotocol ontwikkeld. 
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Rekencoach 

Daarnaast is er hulp mogelijk voor leerlingen die een aantal rekenvaardigheden onvoldoende beheersen. 

De rekencoach verleent begeleiding en ondersteuning aan leerlingen met dyscalculie of ernstige 

rekenproblematiek. Deze hulp kan intern worden geboden. Met behulp van bestaande materialen, methodes 

en overige middelen wordt de ondersteuning vormgegeven in aansluiting op de reguliere lesstof van de 

leerling.  

De hulp van een dyslexie- en rekencoach wordt aangevraagd bij het zorgteam, na overleg met de mentor en de 

vakdocent. De hulp vindt veelal plaats onder schooltijd, tijdens Op Maat-lessen, tussenuren of aansluitend op 

de lessen. 

Sociaal-emotionele begeleiding 

Op AMS werken we met counselors/leerlingbegeleiders voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen.  

Voorbeelden van sociaal-emotionele problemen zijn faalangst, eetstoornissen en problemen bij 

rouwverwerking, echtscheiding en pestgedrag. De problemen kunnen dus zowel in de relationele als in de 

individuele sfeer liggen. Bij begeleiding op AMS moet het functioneren van de leerling op school in het geding 

zijn. 

Als de problematiek direct te maken heeft met de thuissituatie, dan wordt de leerling doorverwezen naar de 

schoolmaatschappelijk werker, die op AMS een wekelijks spreekuur heeft. Gaat het om lichamelijke klachten, 

dan wordt de leerling doorverwezen naar de schoolverpleegkundige of de schoolarts. In geval van 

handelingsverlegenheid vraagt de counselor advies aan de orthopedagoog of andere specialisten. De leerling 

krijgt zorg geboden in individuele gesprekken, maar ook groepstherapie (faalangst / training in sociale 

vaardigheden / examenvrees) is mogelijk. 

Hulp van de counselors wordt aangevraagd bij het zorgteam, na overleg met de mentor. 

Sociale vaardigheidstraining 

Deze training is bedoeld voor leerlingen die sociaal ‘handiger’ zouden kunnen optreden. In de training wordt 

hen geleerd te kijken naar het eigen gedrag en naar de gevolgen van dat gedrag voor de leerling zelf en 

anderen. De aanpak en intentie van de cursus worden met de ouders/verzorgers gedeeld, zodat de leerling de 

vaardigheden ook in de thuissituatie kan oefenen. 

Faalangstreductietraining 

AMS organiseert een training voor leerlingen van de tweede klas die last hebben van faalangst. Alle 

tweedeklassers worden in het begin van het schooljaar getest en aan de hand van een gesprek wordt 

uitgezocht welke leerlingen problemen ondervinden door faalangst. Na overleg met de ouders/verzorgers 

begint na de herfstvakantie een training van tien sessies van ongeveer zestig minuten, onder leiding van twee 

begeleiders. 

Weerbaarheidstraining 

Klas 1 krijgt na de herfstvakantie een weerbaarheidstraining aangeboden. Deze training bestaat uit één dag per 

klas. De training wordt extern ingekocht bij Menno Tuik.  

Deze training past binnen sociale veiligheid.  

Examenvreestraining 

Bij voldoende aanmeldingen kan voor de examenklassen een externe training worden ingekocht bij Zandstra 

Van der Meer. Hier vragen we een kleine vergoeding van de ouders voor. 

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard 

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Friesland (van Dokkum tot en met Vlieland en Terschelling) 

werken samen op het gebied van passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Op die 

manier kunnen we alle leerlingen een passende onderwijsplek en de noodzakelijke ondersteuning blijven 

bieden. Meer informatie is te vinden op www.swvfryslan-noard.nl.  
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Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 

Als een potentiële lwoo-leerling op AMS wordt aangemeld, volgt de aanvraag de normale route via de het 

Samenwerkingsverband. Wordt er voor de leerling een positieve beschikking afgegeven, dan kan het 

Samenwerkingsverband adviseren de leerling te plaatsen in een BL/KL- of een andere vmbo-klas op AMS. 

Zorgteam en ZAT (Zorgadviesteam).  

Het Zorgteam bestaat uit de coördinator leerlingondersteuning (voorzitter), de leerlingbegeleiders en de 

counselors. Eens per vier weken bespreken zij de leerlingen die ondersteuning nodig hebben en maken ze 

afspraken over de aanpak. Soms moet daarbij extra hulp worden ingeschakeld. De coördinator 

leerlingondersteuning neemt daarvoor contact op met externe deskundigen.  

Ook eens per vier weken is er een vergadering van het  Zorgadviesteam (ZAT). Hierin zitten ook externe 

deskundigen zoals de schoolmaatschappelijk werker, de sociaal verpleegkundige, de wijkagent, 

jongerenwerkers, de orthopedagoog van het Samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar van de 

gemeente. De voorzitter van dit team is de coördinator leerlingondersteuning van AMS. Leerlingen kunnen in 

het ZAT worden besproken met toestemming van de ouders/verzorgers. 

Orthopedagoog 

Vanuit het Samenwerkingsverband maken wij gebruik van de diensten van een eigen orthopedagoog. Deze 

orthopedagoog komt één dag per maand op school, heeft dan gesprekken met leerlingen en adviseert het 

zorgteam en de docenten. Afspraken met de orthopedagoog lopen via de coördinator leerlingondersteuning. 

Vertrouwenspersonen/contactpersonen in geval van ongewenst gedrag 

Op AMS zijn in het kader van de klachtenregeling een aantal contactpersonen aangesteld. Zij hebben slechts 

een doorverwijsfunctie en houden zich speciaal bezig met klachten aangaande ongewenst gedrag. Onder 

ongewenst gedrag wordt verstaan: ongewenste aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal 

gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, 

ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, als ongewenst en onplezierig ervaren. Als voorbeelden noemen we 

hier seksuele intimidatie, discriminatie, geweld en pesten. 

De contactpersonen/vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor de leerlingen. U kunt hierover per mail 

nadere informatie inwinnen (de mailadressen vindt u in hoofdstuk 1 van deze schoolgids). 

Een informatiefolder ligt in de mediatheek en is beschikbaar via de website van de school. 

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ook worden 

gemeld bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs, via 0900-111 3 111 (lokaal tarief). 

Einstein Class 

De Einstein Class is een specialistische voorziening voor leerlingen met 

autisme/angststoornissen en/of hoogbegaafdheid. Binnen de Einstein Class werken 

coaches vanuit het onderwijs en de zorg samen met orthopedagogen en 

gebiedsteammedewerkers. Er zijn vier arrangementen van lichte naar zware 

ondersteuning. De arrangementen 2&3 krijgen de begeleiding zoveel mogelijk in lokaal 103 

(Einstein-lokaal) van het hoofdgebouw en voor arrangement 4(+) is de begeleiding volledig 

in het Einstein-gebouw op de Galjoen 29.  

Deze Einstein Class is een samenwerking van Renn4, Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, AMS en 

Gemeente Waadhoeke. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website www.einsteinclass.nl  of 

naar de heer T. Haarsma.  

  

http://www.einsteinclass.nl/
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Externe Leerlingbegeleiding 
 

Jeugdgezondheidszorg/schoolarts (GGD) 

  
Uw kind en de jeugdgezondheidszorg (GGD) 

De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van jongeren van 

0 tot 18 jaar, in opdracht van de gemeente. Als school richten we ons op gezond 

opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Bij zorgen of problemen 

kunnen de leerlingen zo nodig kortdurende begeleiding krijgen van de 

jeugdverpleegkundige of kan in overleg met de ouders/verzorgers worden doorverwezen naar hulpverlening. 

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij hanteren deze regels en gaan 

zorgvuldig met persoonsgegevens om. Hoe precies? Zie ook de paragraaf ‘AVG/privacy’ in hoofdstuk 6 van 

deze schoolgids of op de website van de GGD. De GGD werkt samen met o.a. het gebiedsteam en het 

jongerenwerk. Door corona is dit schooljaar onze werkwijze op scholen aangepast 

  

Gezondheidsbevordering 

Naast de individuele onderzoeken en gesprekken ondersteunt de jeugdgezondheidszorg de school bij 

gezondheidsprojecten. De jeugdarts is beschikbaar voor consultatie in het Multidisciplinair 

Ondersteuningsteam van de school en voor medisch onderzoek op indicatie.  

  

Contact 

Ouders/verzorgers, leerlingen of de school (in overleg met de ouders/verzorgers) kunnen/kan bij vragen of 

zorgen altijd terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de 

jeugdverpleegkundige. Zo nodig wordt de jeugdarts geconsulteerd. 

Voor wijzigingen en afspraken kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met onderstaande verpleegkundige 

of met het algemene nummer van GGD Fryslân: 088 22 99 444. 

 

Het team jeugdgezondheidszorg op AMS bestaat uit: 

• Anneke Hoekstra, jeugdverpleegkundige, telefoon: 088 22 99 840, e-mail: a.hoekstra@ggdfryslan.nl  

• Aafke Kreuwel, jeugdarts, telefoon: 088 22 99 476, e-mail: a.kreuwel@ggdfryslan.nl 

 

Meer info vindt u op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding.  

 

Schoolmaatschappelijk werk  
Leerlingen die problemen hebben met zichzelf of met anderen, kunnen ook gebruikmaken van de mogelijkheid 

om te praten met onze schoolmaatschappelijk werker, de heer Wortel. Hij is één keer per week op school 

aanwezig. Leerlingen kunnen een afspraak met hem regelen via de coördinator leerlingondersteuning, de heer 

Van Brug. 

Diverse instanties 
Incidenteel zijn er contacten met diverse instellingen op het gebied van leerlingbegeleiding, zoals 

leerplichtambtenaren van de diverse gemeentes, gebiedsteams, politie en Geestelijke Gezondheidszorg 

Friesland. Deze contacten lopen altijd via de coördinator leerlingondersteuning. Contactgegevens kunt u 

opvragen bij de teamleiders of coördinator leerlingondersteuning, de heer Van Brug. 

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen 
Om de leerlingen goed te kunnen begeleiden, is het systematisch vastleggen van gegevens een vereiste. 

Hiermee beginnen we al vóór de leerling de school daadwerkelijk bezoekt, via vragenlijsten naar de 

basisscholen. 

mailto:a.hoekstra@ggdfryslan.nl
mailto:a.kreuwel@ggdfryslan.nl
http://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding
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Voorafgaand aan de rapportenvergaderingen krijgen de mentoren beknopte schriftelijke informatie van de 

vakdocenten over het functioneren van hun leerlingen in de klas en een overzicht van de behaalde resultaten. 

Mentoren kunnen op basis van deze gegevens bepalen welke leerlingen in ieder geval in de 

rapportenvergadering moeten worden besproken. De resultaten worden opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand. 

Leerlingbespreking 
Deze besprekingen vinden meestal plaats naar aanleiding van vragen van ouders/verzorgers en/of collega’s. De 

mentor maakt een inventarisatie en informeert waar nodig de betrokkenen. 

Preventie schoolverzuim 
Elke dag controleren we of er leerlingen ongeoorloofd afwezig zijn. Bij afwezigheid zonder bericht van de 

ouders/verzorgers gaat de teamleider met de leerling in gesprek als hij of zij de volgende dag weer op school is. 

Is dat niet het geval, dan neemt de teamleider contact op met de ouders/verzorgers. 

Het overleg in het ZAT is onder andere gericht op preventie van schoolverzuim. Met elkaar proberen we 

‘risicoleerlingen’ zo vroeg mogelijk te traceren en ze een begeleidingstraject aan te bieden. Deze vorm van 

samenwerking werkt goed en zorgt ervoor dat weinig leerlingen uitvallen en als zogenoemde ‘drop-outs’ geen 

onderwijs meer volgen. 

Eén keer per maand houdt de leerplichtambtenaar in het kader van preventie van schoolverzuim een 

spreekuur. Leerlingen worden door de coördinator leerlingondersteuning via een brief uitgenodigd voor dit 

spreekuur. 

Onderwijs aan zieke leerlingen 
Kan een leerling in verband met ziekte langere tijd niet naar school, dan bekijken we samen met de 

ouders/verzorgers hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruikmaken van de 

deskundigheid van consulenten die zich richten op onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen. Voor 

leerlingen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat consulenten van de educatieve 

voorziening, voor alle andere leerlingen zijn dat consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij of zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. 

Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de 

klasgenoten, de docenten en de mentor. De leerling moet weten en ervaren dat hij of zij ook dan meetelt en 

erbij hoort. Het voortzetten van het onderwijs, aangepast aan de specifieke problematiek, is onder andere 

belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand 

te houden. 

Wilt u meer weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt contact opnemen met de coördinator 

leerlingondersteuning, de heer Van Brug. 

Klachtenregeling 
Per 1 augustus 1998 is de Kwaliteitswet op het onderwijs in werking getreden. De kwaliteitswet heeft onder 

andere als doel de kwaliteit op scholen te toetsen en te waarborgen. In het kader van deze wet beschikt onze 

school over een wettelijke klachtenregeling, die met instemming van de medezeggenschapsraad door het 

bevoegd gezag is vastgesteld. Deze klachtenregeling vindt u via onderstaande link op de website van de 

Vereniging (scroll naar Documenten): Over CVO Noord-Fryslân | CVO Noord-Fryslân (cvo-nf.nl) 

De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich toch een klacht voordoen, 

dan moet deze op een effectieve en zorgvuldige manier worden opgelost. Wij gaan er hierbij vanuit dat 

klachten meestal eenvoudig van aard zijn en in principe binnenschools kunnen worden opgelost. De school 

heeft dit beschreven in hoofdstuk 1 van de klachtenregeling. Eventueel kan de landelijke klachtencommissie, 

waarbij wij zijn aangesloten, worden ingeschakeld. Deze handelt de klacht af zoals beschreven in hoofdstuk 2 

van de klachtenregeling.  

https://www.cvo-nf.nl/informatie/over-cvo-noord-fryslan
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Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 

Het adres van de klachtencommissie voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en BVE: 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 

Postbus 394, 3440 AJ Woerden 

Tel.: 070 386 16 97 

E-Mail: info@gcbo.nl  

  

mailto:info@gcbo.nl
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5 . KWALITEITSZORG 
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Verantwoording 
Vensters voor Verantwoording is een website waarop alle cijfermatige informatie is verzameld over scholen in 
het voorgezet onderwijs. De informatie op de site komt van de Dienst Uitvoerend Onderwijs, de 
Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. De scholen mogen de gepubliceerde informatie van toelichtingen 
voorzien. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u verschillende scholen goed vergelijken. 

Scholing 
De school schenkt voortdurend aandacht aan de kwaliteit van het onderwijsteam. Met alle personeelsleden op 

AMS worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd, die erop gericht zijn het functioneren te verbeteren. 

Ook vindt er regelmatig scholing plaats van medewerkers om op de hoogte te blijven van nieuwe kennis en 

ontwikkelingen in het algemeen en in hun vakgebied in het bijzonder. Op pedagogisch/didactisch gebied 

worden de docenten regelmatig bijgeschoold door middel van diverse cursussen.  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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6 . ALLERLEI 
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Buitenschoolse activiteiten 
Een paar keer per jaar besteden we tijd aan buitenschools leren en/of andere buitenschoolse activiteiten.  

Nadere informatie over werkweken, reizen, excursies, bijeenkomsten over identiteit en onze inzet voor goede 

doelen ontvangt u in de loop van het schooljaar. 

Arbeidsoriëntatie/stages 
Op de AMS is oog voor LOB (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding) en de loopbaankeuzes die de leerling 

doorloopt. De leerlingen in de derde klassen van het vmbo-TL en de havo/havo-plus volgen vijf dagen een 

arbeidsoriënterende stage bij een bedrijf, om zicht te krijgen op wat werken in de praktijk inhoudt.  

 

Stages in de beroepsgerichte klassen 
BVV-stage: stage BeroepsVoorbereidende Vakken. De leerlingen in de derde en vierde klassen van het 

beroepsgerichte vmbo lopen tien dagen (twee weken) stage in een aan hun opleiding verwant bedrijf.  

De leerlingen in de derde klassen die al een profielkeuze hebben gemaakt, lopen stage bij een bedrijf passend 

bij het gekozen profiel. In de vierde klas is een BVV-stage het liefst vakgericht en passend bij het profiel, maar 

dit mag ook een bedrijf naar eigen keuze zijn.  

 

Leermiddelen/boeken 
Het in- en uitleveren van het leermiddelenpakket (leerboeken) is uitbesteed aan Van Dijk in Kampen. U bestelt 

het pakket zelf,  via www.vandijk.nl. Het pakket wordt thuisbezorgd. Let op: aan de schoolboeken zijn geen 

kosten verbonden, aan andere schoolzaken die u bij Van Dijk bestelt wel. 

Aan het einde van het schooljaar wordt aangegeven welke boeken weer moeten worden ingeleverd. De 

boeken moeten met zorg worden behandeld, want ze zijn in bruikleen. Bij vermissing of beschadiging van 

boeken legt Van Dijk de leerling daarvoor een boete op. Het is daarom aan te bevelen om de boeken te kaften 

met stevig kaftpapier. 

Schoolkosten  
Onderwijs kost geld. Voor het verplichte programma geldt dat de Nederlandse overheid in principe deze kosten 
draagt en de school voor deze kosten gefinancierd wordt. Er zijn echter nog andere kosten die door de ouders 
worden gedragen of waarvoor aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd. Om alle kosten 
inzichtelijk te maken onderscheiden wij vier categorieën: 
 

Vier soorten schoolkosten 

Categorie 1 Deze kosten zijn voor de school Het gaat om hierbij leermiddelen die een 
leerling in een specifiek jaar nodig heeft, 
waaronder: leerboeken, werkboeken, 
project-boeken en tabellenboeken, eigen 
leermateriaal van de school en bijbehorende 
digitaal lesmateriaal. 

Categorie 2 Deze kosten zijn voor de ouders Het gaat hierbij om kosten voor 
voorgeschreven persoonsgebonden 
leermiddelen die langer dan een jaar mee 
gaan, waaronder: atlas, woordenboek, 
agenda, rekenmachine, schriften, 
schrijfmateriaal en dergelijke, gereedschap, 
sportkleding, praktijkkleding. Sommige van 
deze zaken worden door de school collectief 
ingekocht. Ouders die deze zaken niet via 
school aanschaffen moeten hiervoor 
zelf zorgdragen. 
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Categorie 3 De scholen kunnen ouders vragen 
om een laptop aan te schaffen. Als 
ouders dit niet willen doen, dan 
moet de school hiervoor een 
alternatief bieden, zoals het in 
bruikleen geven van een laptop. 

De laptop behoort niet tot de leermiddelen. 
Het is een informatiedrager die noodzakelijk 
is om het verplichte onderwijsprogramma te 
kunnen volgen.  

Categorie 4 De scholen kunnen ouders een 
vrijwillige bijdrage vragen voor 
extra activiteiten. Niet betalen 
van deze bijdrage betekent niet 
uitsluiting, maar de mogelijkheid 
bestaat wel dat deze activiteiten 
in de toekomst niet meer kunnen 
worden aangeboden. 

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten 
het verplichte onderwijsprogramma, 
georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van het bevoegd gezag, waaronder: 
(meerdaagse) excursies, introductiekamp, 
vieringen en bijzondere profielen: twee of 
meertalig onderwijs -mvo. 

  

Vrijwillige ouderbijdrage 

De scholen mogen voor de kosten onder categorie 4 een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is dus 
vrijwillig en de inschrijving van de leerling dan wel de deelname van leerlingen aan de onderwijsactiviteiten 
waarvoor deze bijdrage wordt gevraagd is niet afhankelijk van de vraag of deze bijdrage al dan niet wordt 
betaald. De school ontvangt echter geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere 
lesprogramma vallen, maar die de school de leerlingen wel wil aanbieden omdat wij dat belangrijk vinden. Om 
deze activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan de ouders/verzorgers om 
een vrijwillige ouderbijdrage.  
Deze vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van de opleiding waar uw zoon of dochter staat ingeschreven. De 
bijdrage bestaat uit:  

• algemene schoolkosten, het betreft hier een vergoeding voor onder andere verzekeringen, 
schadefonds, contributies, ouderavonden en vieringen; 

• overige schoolkosten, het betreft hier een vergoeding van de kosten voor het bieden van 
specifieke onderwijsstromen (bijvoorbeeld LTS 2.0 – GROW XL), extra activiteiten die primair 
ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig schoolklimaat en mede de 
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen (onder andere 
excursies en introductiekampen). 

  
De hoogte van die ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding met instemming van de 
Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Een overzicht van de ouderbijdrage per leerjaar staat vermeld in 
de schoolgids. Omstreeks september / oktober ontvangen ouders per mail een link naar een betalingssysteem.  
Als ouders als gevolg van hun financiële situatie niet in staat zijn bepaalde leermiddelen aan te schaffen, 

kunnen zij deze in bruikleen ontvangen. De school heeft hierover afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld 

Friesland. De Stichting verzorgt voor de school de inkomenstoets. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan 

betaalt de Stichting de helft van kosten van de excursies. De overige kosten en het in bruikleen geven van 

bijvoorbeeld gereedschap e.d.  is dan voor rekening van de school. U dient zich hiervoor aan te melden bij 

Stichting Leergeld via de website www.samenvoorallekinderen.nl/ouders.   

WIS Collect 
Voor de inning van bijdragen maken we gebruik van de online-omgeving WIS Collect. Als ouders/verzorgers 

kunt u in WIS Collect de gepersonaliseerde facturen (voor excursies, vrijwillige ouderbijdrage en dergelijke) 

inzien en betalen via IDEAL. 

Wanneer de administratie van de school een factuur voor u heeft klaargezet in WIS Collect, ontvangt u een  

e-mail met een beveiligde betaallink. Door op deze link te klikken, bent u direct ingelogd in uw persoonlijke 

betaalomgeving. 

Het werken met WIS Collect maakt het administratieve proces efficiënter, waardoor we u sneller kunnen 

helpen bij eventuele vragen. Heeft u vragen over deze manier van werken of over een factuur, neemt u dan 

contact op met de leerlingadministratie van de Vereniging voor CVO-nwf via lla@cvo-nf.nl 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
mailto:lla@cvo-nf.nl
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Stichting Leergeld 
Schoolreisjes, sport, muzieklessen… Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet 

meedoen aan deze activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 

de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen en zet zich in voor schoolgaande kinderen van  

4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan deze middelen niet mee 

kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. De ouders/verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op 

hulp van een lokale Stichting Leergeld als zij bepaalde activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en 

een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. 

Meer informatie vindt u op www.kindpakket.nl. 

Verzekeringen 
Ouders/verzorgers zorgen zelf voor het afsluiten van verzekeringen zoals een ziekte- en WA-verzekering. De 

school sluit voor de leerlingen jaarlijks een collectieve ongevallenverzekering af. De leerling is daardoor 

verzekerd op weg van huis naar school en terug. Ook tijdens het verblijf op school en bij activiteiten in 

schoolverband geldt deze verzekering. De premie voor deze verzekering betaalt de school uit de ouderbijdrage. 

Materiële schade aan bijvoorbeeld een bril, kleding, een fiets etc. wordt niet door deze verzekering gedekt. 

Ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door leerlingen is door deze ongevallenverzekering niet 

gedekt. Hiervoor moet de WA-verzekering van de ouders/verzorgers worden aangesproken. 

De school is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van leerlingen, tenzij uitdrukkelijk 

kan worden aangetoond dat de school nalatig is geweest. Bij schade, zoals ruitbreuk, vernieling van meubilair 

en dergelijke, veroorzaakt door leerlingen, waarbij van opzet, baldadigheid of slordigheid sprake is, worden de 

ouders/verzorgers en/of de betrokken leerling aansprakelijk gesteld en worden de kosten bij hen in rekening 

gebracht. 

Bij diefstal van schooleigendommen of van eigendommen van schoolmedewerkers of medeleerlingen kan de 

politie worden ingeschakeld. 

AVG/privacy 
Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens van en over leerlingen, hun ouders/verzorgers en 

medewerkers.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 geldt, stelt hogere 

en aanvullende eisen aan privacy dan de vorige wetgeving op dit gebied. Vanuit CVO-nwf zijn hier een privacy 

officer mee belast.  

Op AMS gaan we zorgvuldig om met de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. De school 

heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en ze te kunnen begeleiden. Ook 

worden gegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste 

leerlinggegevens komen van de ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op school), maar ook docenten en 

ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). 

In Magister kunt u al dan niet toestemming geven voor het gebruik van foto’s en video-opnames van uw 

kind(eren) op bijvoorbeeld de website van de school. U kunt uw besluit over toestemming of geen 

toestemming op elk moment ook weer wijzigen in Magister. 
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7 . BIJZONDERE DATA  

  

EN VERLOF 
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Eindexamendata 2023 
De centrale praktijkexamens (CPE) voor het eerste tijdvak kunnen voor beeldende vmbo-TL-vakken vanaf 13 
maart worden afgenomen, de centraal schriftelijke en praktische examens (CSPE) voor de praktijkgerichte 
vakken van het vmbo vanaf 3 april. De precieze data en tijden worden later bekendgemaakt. Het centraal 
schriftelijk examen (CSE) wordt in de periode van 11 mei t/m 30 mei 2023 afgenomen. Het rooster voor het 
tweede tijdvak wordt bekendgemaakt in maart 2023. 
Aan het begin van het schooljaar staan het examenreglement en de programma’s van toetsing en afsluiting 
(PTA’s) op de website van de school, ook zijn ze via Magister beschikbaar. Hierin staan ook de data en tijden 
van de examens. In april krijgen de examenkandidaten een exameninstructieboekje met extra toelichting. 
 

Vakantierooster 2022/2023 

Soort vakantie Vakantieperiode 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag, Pasen  7 t/m 10 april 2023  

meivakantie, incl. Koningsdag 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag 29 mei 2023 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023 

 

Extra verlof en de leerplicht 
Regelmatig dienen ouders/verzorgers verzoeken in voor extra verlof buiten de vakanties om. Het komt nogal 

eens voor dat het verzoek in strijd is met de bepalingen die het ministerie heeft vastgesteld. De leerplichtwet 

kent drie mogelijkheden voor extra verlof: vakantie, gewichtige omstandigheden en godsdienstige 

verplichtingen.  

• Vakantie  
Vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd door 

ouders/verzorgers die door hun beroep in geen enkele schoolvakantie weg kunnen. Dit verlof 

mag door de teamleider of directeur slechts één keer per schooljaar (voor maximaal tien 

schooldagen) worden verleend. In de eerste twee weken van het schooljaar wordt nooit vrij 

gegeven. De aanvraag moet twee maanden van tevoren via het aanvraagformulier bij de 

teamleider worden ingediend. 

Zonder een verklaring van de werkgever wordt het verzoek niet in behandeling genomen. 

• Gewichtige omstandigheden  
Een verzoek om vrije dagen in verband met gewichtige omstandigheden moet vooraf of 
binnen twee dagen na het ontstaan van de reden worden ingediend bij de teamleider of 
directeur. Hier geldt een maximum van tien dagen extra verlof per schooljaar. Verlof voor 
een langere periode kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar.  
 

• Religieuze feestdagen 
Een verzoek om extra verlof voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit een 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging zal door de directeur/teamleider worden 
toegestaan mits dit ten minste twee dagen van tevoren is ingediend.  
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Aanvraag extra verlof  
Het aanvraagformulier voor het aanvragen van extra verlof kunt u op onze website vinden via Menu / 

Informatie / Verzuim en verlof. Voordat u een aanvraag indient, adviseren wij u om de ‘Richtlijnen verlof buiten 

de schoolvakanties’ te lezen. Dit document vindt u op onze website. 

Bezwaar 
De teamleider of directeur beslist over het toekennen van extra verlof. Als het verzoek om extra verlof door de 

teamleider naar uw mening ten onrechte is geweigerd, kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij de directeur.   
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8 .  START SCHOOLJAAR 
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Benodigdheden 

Bij twijfel over aan te schaffen benodigdheden kan de leerling bij de docent terecht.   
 

Basisbenodigdheden voor alle leerjaren  

• Een goede en vooral stevige boekentas of rugzak (geen plastic tassen of boodschappentassen) 

• USB-stick, minimaal 8 GB 

• Diverse potloden, waaronder 2B- of 3B- en een doosje HB-potloden 

• Puntenslijper 

• Liniaal van 30 cm (plat, plastic of aluminium) 

• Geodriehoek 

• Passer (met potloodvulling, in een stevig doosje) 

• Rekenmachine: we adviseren de Casio fx-82EX 

• Aantal stukken vlakgom (geen kunststof)  

• Schaar 

• Doosje kleurpotloden (geen kleurstiften) 

• Lijmstift, merk ‘Pritt’ 

• Koptelefoon/oordopjes voor gebruik bij de computer 

• Pennen in verschillende kleuren  

• Markeerstift 

• Goede agenda (een papieren agenda is niet meer verplicht: huiswerk en dergelijke wordt ook vermeld in 

Magister) 

• Lijntjesschriften 

• A4-schrift met ruitjespapier (cm2) 

• Snelhechters voor werkstukken en dergelijke  

• 23-gaats ringbanden  

o gelinieerd papier 

o tekenpapier 

o insteekhoezen 

• Basis-Bosatlas (geldt niet voor de BL/KL-klassen) 
• Grote Bosatlas voor havo en havo-plus 
• (Zak)woordenboeken:  

 Nederlands 

 Engels-Nederlands en Nederlands-Engels 

 Frans-Nederlands en Nederlands-Frans (geldt niet voor BL/KL-klassen) 

 Duits-Nederlands en Nederland-Duits (spelling 2000) (geldt niet voor BL/KL-klassen) 
• Sportkleding 
• Sportschoenen voor in gymzalen (niet afgevende zolen en geen schoenen met noppen, dit om beschadiging 

van de vloeren te voorkomen) 
• Handdoek voor gebruik bij douchen en fitnessapparatuur 
 
Leerjaar 1  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor Vakmanschap: multomap met insteekhoezen.  
 
Leerjaar 2  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor keuzegroep PSO: snelhechter met gelinieerd papier.  
 
Leerjaar 3 vmbo-TL en havo/havo-plus  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor 3TL: 23-gaats ringband voor nask2 en een map/snelhechter voor biologie.  
N.B. Stageadressen stellen soms het dragen van veiligheids-schoenen en het kunnen tonen van een geldig 
identiteitsbewijs verplicht.  
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Leerjaar 3 en 4 vmbo  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor 3TL: 23-gaats ringband voor nask2 en een map/snelhechter voor biologie  
Extra voor maatschappijleer: 4 snelhechters, 2 schriften.  
Extra voor LO-2: kledingpakket (aanschaf via school; informatie volgt)  
 
Leerjaar 3 en 4 MVI en D&P  

Zie basisbenodigdheden  
 
Leerjaar 3 en 4 PIE en BWI 

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
NB 1: De inspectie SZW (de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, voorheen de Arbeidsinspectie) stelt het dragen van veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en 
werkkleding verplicht in het praktijklokaal.  
NB 2: De meeste stageadressen stellen het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het kunnen 
tonen van een geldig identiteitsbewijs verplicht.  
 

Leerjaar 3 en 4 Groen  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra: 
- 23-gaats ringband met tabbladen  
- Voor lessen voeding: 4 snelhechters  
- Laarzen en een overall  
NB: De meeste stageadressen stellen het dragen van veiligheidsschoenen en het kunnen tonen van een geldig 
identiteitsbewijs verplicht.  
 
Leerjaar 4 vmbo-TL  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
 
Leerjaar 4 havo  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
Extra voor wiskunde: Grafische rekenmachine: nadere informatie volgt via de docent. 
 
Leerjaar 5 havo  

Zie basisbenodigdheden voor alle leerjaren.  
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9 . BIJLAGE 
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Schema examenresultaten over 10 jaar 

Overzicht examenresultaten in percentages geslaagden 

 

 havo TL KL BL  

2013 87,1 89,9 96,9 100  
2014 87,3 86,8 92,1 96,2  
2015 76,9 99 96,7 100  
2016 84,7 97,7 93 100  
2017 91,1 94 95,9 100  

2018 77,1 94 97,9 100  
2019 86 98 96 98  
2020 96 100 100 100  
2021 90 87 100 100  
2022 90 89 100 100  

10-jaars 86,6 93,5 96,9 99,1  
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