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Voorwoord
Dit is de schoolgids van het Grotius College te Delft. In deze gids staat belangrijke
informatie over onze scholengemeenschap en over het onderwijs dat wij geven.
Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over vijf
vestigingen. Het valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar
Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD).
De scholengemeenschap heeft het breedst denkbare onderwijsaanbod en is algemeen
toegankelijk. Er is aandacht voor verschillende levensbeschouwelijke, sociale en culturele
oriëntaties. Wij beschouwen onze openbare school als een samenleving in het klein en
doen met de leerlingen en ouders ons best op basis van verschillende overtuigingen
vorm te geven aan de samenleving, begrip op te brengen voor elkaar en waar nodig
elkaar te helpen. Dat is ook ons motto: “De kracht van samen… samen zijn wij het
Grotius”.
Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids en het bezoeken van onze locatie(s)
een goede indruk heeft gekregen van onze school, waar wij voor staan en waar onze
accenten liggen, en dat u na het verkrijgen van alle informatie, samen met uw kind, een
goede schoolkeus kunt maken.
Uiteraard bent u altijd van harte welkom om, buiten de informatiemomenten om, een
kijkje te nemen op één van onze locaties.
Deze schoolgids heeft een algemeen deel waarin u informatie vindt over onze
scholengemeenschap, gevolgd door een locatiedeel over de locatie aan de Maria
Duystlaan/Pootstraat (vanaf bladzijde 22 van deze schoolgids).
J. te Marvelde,
Bestuurder a.i.
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Wij werken op het Grotius aan wereldburgerschap
Leerlingen krijgen op het Grotius College de kans om hun talenten te laten zien.
Daarmee speelt het Grotius als openbare school een belangrijke rol in het ontwikkelen
en vormen van een toekomstige generatie Nederlanders, Europeanen en wereldburgers,
die elkaars opvattingen kennen, begrijpen en op basis daarvan kunnen samenwerken.
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Kernwaarden
Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende kernwaarden:
-

-

-

-

-

Betrokken
Wij maken deel uit van de scholengemeenschap Grotius College en we gunnen
iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van deze
scholengemeenschap.
Veilig
Wij pesten niet en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld
We gebruiken geen racistische en/of seksistische taal. Ook vermijden we grof en
kwetsend taalgebruik.
Discipline
Afspraak is afspraak. Afspraken tellen en worden nagekomen.
We mogen elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken.
Kwaliteit
We streven ernaar het beste uit onszelf en anderen te halen. Hiervoor doen wij
altijd ons uiterste best.
We herkennen en erkennen talent en doen al het mogelijke om dit maximaal te
ontwikkelen.
Waardering en respect
We hebben respect voor elkaars mening en eigendommen.
We waarderen en respecteren elkaar met alle verschillen in opvattingen,
overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke
kenmerken. We discrimineren elkaar niet.
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Onze scholengemeenschap
Het Grotius College is een openbare school met een breed onderwijsaanbod. Wij bieden
de volgende leerwegen aan:
praktijkonderwijs,
vmbo (basis, kader en gemengde leerweg),
mavo,
havo,
Grotius vwo,
tweetalig vwo,
Waldorf (vrijeschool)afdeling mavo/havo/vwo,
kopklas en
internationale schakelklas.
Onze school telt ruim 1600 leerlingen. Zij komen vooral uit Delft en directe omgeving:
Den Hoorn, Westland, Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Rijswijk. Een klein aantal
komt uit verder gelegen gemeenten, zoals Maasland, Rotterdam en Zoetermeer.
De vijf locaties liggen verspreid door Delft, maar zijn alle goed per fiets en openbaar
vervoer bereikbaar. Alle openbaar vervoer lijnen (bus en tram) waarmee de locaties te
bereiken zijn, lopen via het NS station van Delft.
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Contactgegevens
•

Algemeen:
Postbus 470
2600 AL Delft
015-8.000.000
www.grotiuscollege.nl
info@grotiuscollege.nl

•

Locatie Juniusstraat 8
Voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig vwo, Waldorf
(vrijeschool)afdeling (mavo/havo/vwo) en kopklas
Juniusstraat 8
2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8.000.002
Locatiedirecteur: Drs. Jannetje ter Punt

•

Locatie Van Bleyswijckstraat 72 (Scholencombinatie Delfland)
Voor basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde
leerweg (met en zonder lwoo)
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft
Telefoon: 015-2000014
Locatiedirecteur: Charles Barto

•

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12
Voor praktijkonderwijs, Entree opleiding en Pro-vmbo klas
Aart van der Leeuwlaan 12
2624 LD Delft
Telefoon: 015-8.000.001
Locatiedirecteur: Patrick van der Mark

•

Locatie Maria Duystlaan 4
Voor Internationale Schakelklas (ISK)
Maria Duystlaan 4
2612 SR Delft
Dependance:
Krakeelpolderweg 1, ingang hoek Pootstraat/Krakeelpolderweg
2613 NV Delft
Telefoon: 015-8.000.080
Locatiedirecteur: Nicole Otter
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Bereikbaarheid
De ISK is per fiets en openbaar vervoer goed te bereiken.
Locatie Maria Duystlaan 4:
•

per bus: lijnen 61 + 66

Locatie Pootstraat:
•
•

per tram: lijn 1
per bus: lijnen 32, 33, 63, 69

Deze lijnen lopen allemaal via het NS-station van Delft.
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Onze organisatie
Bevoegd gezag
De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft vormt het bevoegd gezag van de
scholengemeenschap.
Bestuursnummer: 42532
Brinnummer: 20AB
Raad van Toezicht
De leden van de raad van toezicht houden toezicht op het beleid van het college van
bestuur.
De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:
Ing. Elsbeth Koek, voorzitter
Drs. Turan Yazir, vicevoorzitter
Ir. Trudy Loeffen
Drs. Antoinette Jans RC
Mr. Henk Kelderhuis
Bestuur
Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de Stichting
voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) behoren. Het college van bestuur
bestaat uit één persoon. De functie van bestuurder wordt vervuld door de heer Jos te
Marvelde.
Het beleid voor de scholengemeenschap berust bij het Centraal Management Team,
bestaande uit de bestuurder, de locatiedirecteuren en de controller. De
locatiedirecteuren geven leiding aan een team van afdelings- of unitleiders en/of
coördinatoren, en de hoofden van de centrale dienst leggen verantwoording af aan het
college van bestuur.
Centraal Management Team (CMT)
De school wordt geleid door een Centraal Management Team bestaande uit:
Naam
De heer J. te Marvelde

Functie
Bestuurder a.i.

Locatie
Juniusstraat 8

Mevrouw Drs. J. ter Punt
MEM
De heer Ch. Barto

Locatiedirecteur

Juniusstraat 8

Locatiedirecteur

Van Bleyswijckstraat 72

De heer P. van der Mark

Locatiedirecteur

Aart van der Leeuwlaan 12

Mevrouw N. Otter

Locatiedirecteur

Maria Duystlaan/Pootstraat

De heer F.F.H. van der Geest

Controller

Juniusstraat 8

U kunt het bevoegd gezag en het CMT bereiken via het directiesecretariaat van het
Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft. Telefoon 015 - 800 00 12 (mevrouw R.E.
Boekhoudt), e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.
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Geschiedenis van de school

De school is vernoemd naar Hugo de Groot. In het Latijn is zijn naam Hugo Grotius,
vandaar het Grotius College. Grotius werd op 10 april 1583 in Delft geboren en
ontwikkelde zich tot een internationaal vermaard jurist, theoloog, classicus, historicus,
staatsman en diplomaat. Kortom: een echte wereldburger! Met het boek De iure belli ac
pacis (uit 1625) legde hij de basis voor het internationale volkerenrecht.
Grotius is bekend geworden door zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist uit
slot Loevestein waar hij gevangen werd gezet omdat hij in het slepende politiekreligieuze conflict tussen Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt de zijde van de
laatste heeft gekozen. Na zijn ontsnappen leeft Grotius in ballingschap tot zijn dood in
1645 ten gevolge van een schipbreuk in Rostock. Op 3 oktober 1645 werd zijn lichaam
bijgezet in de Nieuwe Kerk te Delft.
In 1839 werd het gymnasium in Delft opgericht, ontstaan uit de Latijnse School die al
sinds de 14e eeuw in Delft gevestigd was aan de Schoolstraat. In 1864 is de
Gemeentelijke Hogere Burger School (HBS) ontstaan, in eerste instantie in de
voormalige Gasthuiskerk aan de Koornmarkt. In 1912 besloot men tot nieuwbouw in de
Mijnbouwstraat over te gaan. Dit pand werd pas betrokken in 1922. In 1964 werd het
eeuwfeest van de HBS groots gevierd.
In 1967 werden na de samenvoeging van de HBS, de MMS en het Grotius gymnasium
nog twee ULO scholen toegevoegd en ontstond de Stedelijke Scholengemeenschap Hugo
Grotius (verdeeld over vijf locaties). In 1967 werd de nieuwbouw betrokken aan de
Juniusstraat 8 (een van onze huidige panden). Ten slotte ontstond er nog een fusie met
de Technische School Van der Made in 1995. De school heet vanaf dat jaar Grotius
College.
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Ons onderwijs
Het Grotius College wil bereiken dat:
1. Zijn leerlingen zich ontwikkelen tot positieve, zelfstandige en mondige mensen
met oog voor de wereld waarin zij leven;
2. Zijn leerlingen de complexe wereld verkennen en eigen keuzes leren maken met
respect voor anderen;
3. Zijn leerlingen vaardigheden en morele waarden aanleren, waarmee zij op een
maatschappelijk en ethisch verantwoorde wijze na hun schooltijd verder kunnen;
4. Zijn leerlingen goed voorbereid worden op hun entree in het vervolgonderwijs en
op de arbeidsmarkt;
5. Het leren op onze school appelleert aan de intellectuele, sociale, creatieve,
culturele, sportieve en beroepsgerelateerde behoeften van de leerlingen;
6. Het leren is gericht op verschillende leerbehoeftes van leerlingen.
Wij kiezen voor een kleinschalige, herkenbare leer- en leefomgeving in school, waar
de leerlingen het gevarieerde onderwijs en de op de leerlingen toegesneden hulp
krijgen waaraan zij tijdens hun schoolloopbaan behoefte hebben. Daarbij wordt
gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst.
Wij kiezen voor een gedifferentieerd pakket aan onderwijsvormen omdat leerlingen
verschillen in hun leermogelijkheden.
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Toelating
In principe is ieder kind toelaatbaar. Het advies van de basisschool is leidend voor
plaatsing van de leerling. De locatiedirecteur van de betreffende vestiging van het
Grotius College is uiteindelijk verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. Om
toegelaten te worden tot de school gelden in een aantal situaties specifieke
toelatingsregels. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte verloopt de
aanmeldingsprocedure conform het zorgbeleidsplan van onze school. De school vraagt
een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband VO Delflanden.
De school behoudt zich het recht voor leerlingen om organisatorische redenen de
toelating te weigeren.
Als ouders en school verschillen van inzicht omtrent de toelaatbaarheid van een leerling,
zal het verzoek in ieder geval voorgelegd worden aan het Samenwerkingsverband VO
Delflanden.
Kijk voor specifieke toelatingsregels bij het locatiedeel van deze schoolgids.
Tijdpad van aanmelding
• Ouders kunnen hun zoon/dochter aanmelden wanneer zij het officiële adviesformulier
van de basisschool hebben ontvangen.
• Voor leerlingen die de overstap maken vanuit het basisonderwijs, dienen ouders
gebruik te maken van het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunt u
downloaden van onze site of opvragen bij de administratie van de locatie van uw
keuze. Denk eraan om ook het adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen.
• Voor leerlingen die op een andere school van middelbaar onderwijs zitten en naar
onze school willen overstapen, dienen ouders gebruik te maken van het
instroomformulier.
• Aanmeldingen op onze school worden vanaf medio februari 2020 in behandeling
genomen.
• De aanmeldperiode eindigt eind februari 2020 (voor de exacte data: zie onze folders
en de website).
Aannameprocedure en plaatsingsbesluit
• Indien ouders bij de aanmelding hebben aangegeven dat onze school de eerste
school van voorkeur is, wordt de leerling ook geplaatst, tenzij ons aanbod van
onderwijs en/of begeleiding niet bij de leerling past of het maximaal aantal plaatsen
is bezet. Hierover beslist de toelatingscommissie.
• Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport
(OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in
onze toelatingscommissie.
• Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders,
sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste
aannameprocedure vanuit de zorgplicht.
• Begin april 2020 wordt bericht van plaatsing verstuurd naar ouders en onze
toekomstige brugklassers. Onze school baseert zich daarbij op het schooladvies van
de basisschool.
• Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een
passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders
daarvan begin april 2020 bericht.
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Aannameprocedure bij zorgplicht
Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning
nodig hebben een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze
school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale
school. De scholen van voortgezet onderwijs werken daarbij samen in het
Samenwerkingsverband VO Delflanden.
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling,
zelf de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat
eventueel kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het
Samenwerkingsverband.
Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een
ondersteuningsbehoefte, gaat onze school in gesprek met de ouders, de betreffende
leerling, de verwijzende school en het Samenwerkingsverband om op zoek te gaan
naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere gevallen kan in het kader
van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de
(basisschool)klas van uw kind. Dit in afstemming met ouders en verwijzende school.
Aan de hand van het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo
passend mogelijk voorstel op onze eigen school, een andere reguliere school of een
speciale school voor voortgezet onderwijs binnen of buiten ons
Samenwerkingsverband.
Wanneer een andere reguliere of speciale school binnen of buiten het
Samenwerkingsverband een beter passend aanbod heeft, wordt dit door onze school
besproken met ouders en de leerling en schriftelijk onderbouwd. Daarbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben
uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.
Vervolgens worden ouders en de leerling begeleid naar de nieuwe school. De nieuwe
school moet dan wel plek hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. Het is
vervolgens aan de ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze
school kan bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van
extra onderwijsondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband. U vindt dit
schoolondersteuningsprofiel op de website van de locaties.
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Ons schoolklimaat
Het Grotius College is een overzichtelijke school. Het is zeker geen leerfabriek. Op de
grootste locatie zitten 1.000 leerlingen. Op de overige locaties is het aantal leerlingen
veel kleiner: het vmbo telt 500 leerlingen, de praktijkschool 200 en op de ISKlocaties zitten maximaal 160 leerlingen verdeeld over 2 locaties. Hierdoor voelt uw
kind zich gezien en veilig. De communicatielijnen zijn in principe kort; docenten en
andere medewerkers zijn goed bereikbaar, zowel per e-mail als per telefoon. De
contacten tussen docenten en leerlingen zijn intensief en informeel zonder
onprofessioneel of ongepast te zijn.
Het Grotius College hecht veel waarde aan contact met de ouder(s)/verzorger(s).
Ouders worden aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgenodigd om kennis te
maken met de mentor. Per locatie worden gedurende het schooljaar meerdere
gesprekken gepland met ouders over de schoolresultaten van hun kind. Het staat
ouders uiteraard vrij om contact met de school op te nemen als zij vinden dat dat
nodig is.
Wij verwachten van ouders een actieve en betrokken opstelling als het om de
schoolcarrière van hun kind gaat. Ouders mogen van de school verwachten dat wij
hun kind stimuleren om zo goed mogelijk te presteren.
Het Grotius leidt leerlingen zo veel mogelijk op tot wereldburgers. Waar mogelijk
houden wij in ons onderwijs rekening met de verschillen in leren tussen onze
leerlingen en bieden we onderwijs op maat. Leerlingen leren van en met elkaar en
ontwikkelen zich in betekenisvolle leersituaties.
De school wil ook graag leren van de ervaring van ouders. Vanaf het schooljaar
2018-2019 worden ouders van alle locaties door de bestuurder uitgenodigd om deel
te nemen aan een ouderpanel dat ongeveer twee keer per schooljaar plaatsvindt.
Tijdens deze bijeenkomst hoort de bestuurder graag van uw ervaringen en hoe wij
die kunnen toepassen om ons onderwijs te versterken.
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Het Grotius en de privacywet
Sinds mei 2018 is een privacywet voor het verwerken van persoonsgegevens van kracht
geworden. Deze zogenaamde Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) geldt
ook voor het Grotius College.
Onze school heeft uiteraard gegevens nodig van uw kind(eren) om onderwijs te kunnen
geven. Wij slaan deze gegevens op in het leerlingenadministratiesysteem Magister.
Daarin wordt ook vermeld welk cijfer uw kind heeft behaald voor welk vak, wanneer het
absent of te laat gekomen is, etc. Voor het verwerken van sommige gegevens van uw
kind(eren) hebben wij vooraf schriftelijke toestemming nodig van de
ouder(s)/verzorger(s). Het gaat daarbij om toestemming voor het plaatsen van foto’s op
de site en in brochures van de school, het plaatsen van namen van geslaagde leerlingen
op de website en in de plaatselijke media.
De toestemming wordt gevraagd voor de gehele inschrijvingsduur van uw kind(eren). U
kunt uiteraard altijd uw toestemming intrekken dan wel alsnog verlenen. Let wel: als uw
kind 16 jaar of ouder is, moeten wij toestemming van uw kind vragen.
U kunt via een formulier op onze website aangeven voor welke onderdelen (foto’s, site,
folders, etc.) u toestemming geeft c.q. geen toestemming geeft.
De school heeft een functionaris gegevensbescherming aangetrokken die bereikbaar is
voor vragen en/of opmerkingen: avg@grotiuscollege.nl.
In het kader van het begeleidingstraject van (startende) docenten is het mogelijk dat
voor trainingsdoeleinden filmopnamen van lessituaties worden gemaakt. Deze opnamen
worden alleen bekeken door de BOS (begeleider op school) en de docent in kwestie.
Ouders die hiertegen bezwaar hebben, kunnen dit aangeven bij de locatiedirecteur.
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Protocol sociale media
Uitgangspunten
1. Het Grotius College onderkent het belang van sociale media.
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.
3. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam
van de school en van een ieder die betrokken is bij de school.
4. Het protocol dient de medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en
anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale
media.
Richtlijnen voor alle medewerkers en leerlingen van het Grotius College
1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen privé
actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren
hiervoor toestemming is gegeven.
2. Alle betrokkenen dienen zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten
en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van
het bericht.
3. Het is voor medewerkers en leerlingen niet toegestaan om foto-, film- en
geluidsopnamen op de sociale media te zetten, tenzij betrokkenen hier
uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
4. Medewerkers dienen voorzichtig en consciëntieus om te gaan met:
- het delen van persoonlijke informatie met leerlingen via de sociale media
- het uitwisselen van één-op-één berichten met een leerling
5. Alle werknemers en leerlingen dienen de fatsoensnormen in acht te nemen. Als
fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen beledigen, pesten,
kwetsen, stalken, bedreigen, seksueel lastigvallen, zwartmaken of anderszins
beschadigen) dan neemt de schoolleiding passende maatregelen.
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Magister voor ouders
De Wet op het Voortgezet Onderwijs schrijft voor dat scholen informatieplicht hebben
aan ouders.
De wijze waarop dit gebeurt, is een keuze van de school.
Wij hebben ervoor gekozen om onze ouders een eigen login te geven in Magister
waardoor zij onafhankelijk van hun kind inzage hebben in de resultaten en de absenties.
Dit beleid is afgestemd met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Er is geen
rechtstreekse inzage in het logboek en andere gegevens behalve de NAW-gegevens. Wij
sturen ook geen push-bericht bij cijferinvoer.
Wat gebeurt er als een leerling 16 wordt?
Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (vanaf 25 mei 2018) heeft een leerling vanaf zijn 16e jaar
inzagerecht, recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Gegevens in
Magister vallen echter onder het uitvoeren van een wettelijke taak door de school en
mogen door de leerling wel worden ingezien maar niet zonder meer gecorrigeerd of
gewijzigd. De school kan een verzoek daartoe wel in behandeling nemen.
Wat gebeurt er als een leerling 18 wordt?
De school heeft de wettelijke plicht aan ouders/verzorgers te rapporteren tot het
moment dat de leerling meerderjarig is. Vanaf 18 jaar rapporteert de school aan de
leerling zelf.
Magister biedt de mogelijkheid dat de leerling toestemming verleent dat ook de ouders
geïnformeerd worden, de school kan die optie echter niet aan- of afzetten. Indien de
leerling geen actie onderneemt, zijn de leerling gegevens dus niet meer zichtbaar voor
ouders.
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Verzekeringen
De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij de AON
verzekeringen. Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
verzekerd (leerlingen, personeel, vrijwilligers).
De ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkenen geen
dekking biedt (door bijvoorbeeld eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.)
valt normaliter niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de
school (c.q. het schoolbestuur) zelf als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.
De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake
is van een verwijtbare handeling die leidt tot schade. De school moet dus tekort zijn
geschoten in haar rechtsplicht. Ook wordt schade aan bijvoorbeeld een bril tijdens de
gymles niet door de school vergoed; dit valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, de ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus van belang dat ouders zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Op de website treft u een link aan naar de betreffende polis.
Uw kind op reis
Tijdens de schoolperiode van uw kind op het Grotius College is het mogelijk dat hij/zij
mee gaat op een buitenlandse reis. Daarom dienen leerlingen te beschikken over een
geldig paspoort of een geldige identiteitsbewijs.
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw zoon/dochter op reis het paspoort of de
identiteitskaart kwijtraakt.
Om te voorkomen dat er dan problemen ontstaan, bijvoorbeeld met de terugreis,
ontvangen wij graag voor vertrek een kopie van het paspoort of de identiteitskaart. We
kunnen dan ter plekke (veel) sneller handelen en tot een oplossing komen.
Voor het bewaren van de kopie hebben we wel uw uitdrukkelijke toestemming nodig. In
het document staan namelijk persoonsgegevens van uw zoon/dochter, zoals BSN, foto
en nationaliteit. Wij vragen voor aanvang van iedere buitenlandse reis uw toestemming
voor het bewaren van de kopie van het identiteitsbewijs gedurende de tijd dat uw
zoon/dochter met ons op reis is. We gebruiken de kopie alleen voor calamiteiten en
noodsituaties, bijvoorbeeld voor het geval dat het document kwijtraakt en terugreizen
anders lastig wordt. Na afloop van de reis vernietigen wij de kopie van het
identiteitsbewijs direct. We bewaren deze dus niet langer dan strikt noodzakelijk. We
gaan daarnaast uiteraard zorgvuldig om met de kopie. Degenen die vanuit onze school
kunnen beschikken over de kopie van het identiteitsbewijs, zijn gehouden aan een
geheimhouding.
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De kosten van het onderwijs
De school onderschrijft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs uit 2009.
Deze code is opgesteld door verschillende ouderorganisaties, alsmede de VO-raad. De
code vraagt van scholen een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de
code te realiseren: namelijk transparantie en beheersing van de kosten voor ouders.
De gedragscode is te downloaden via onze website: www.grotiuscollege.nl.
Gratis boeken
De boeken voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn gratis. Ouders
bestellen de boeken voor alle locaties via internet bij Van Dijk Boeken
(www.vandijk.nl). De portokosten zijn voor rekening van de school. Er wordt een
vrijwillige borg geïnd van € 75,- voor de gehele schoolperiode per leerling. Bij
boekbestelling in juli kunnen ouders aangeven of zij die borg wel of niet wensen te
betalen. Voor de ISK geldt een andere regeling. Leerlingen van de ISK krijgen de
boeken via de school.
Digitaal betalen
Om ouders beter van dienst te kunnen zijn, heeft het Grotius College besloten de
betaling van de ouderbijdrage, kennismakingsdagen, reizen en overige kosten digitaal
(via internet) aan te bieden.
Ouders kunnen kiezen om het gehele bedrag in één keer of in termijnen te betalen via
iDeal. Er is een uitgebreide schriftelijke instructie beschikbaar op de website van de
school of per post/e-mail (fa@grotiuscollege.nl) op aanvraag verkrijgbaar.
Huurprijs kluisjes
Leerlingen kunnen gebruik maken van een locker (niet verplicht). Bij aanvang van de
schoolloopbaan wordt een borg voor de kluissleutel gevraagd van € 15,-. Leerlingen
krijgen dit bedrag contant - aan het einde van het laatste schooljaar - terug. Als
leerlingen hun kluissleutel kwijt raken, kunnen ze tegen een geringe vergoeding bij de
conciërge een nieuwe sleutel bestellen.
Schoolkostenbijdrage
De schoolkostenbijdrage (€ 95,-) heeft een vrijwillig karakter en is opgebouwd uit twee
onderdelen: de algemene ouderbijdrage (€ 23,-) en de leermiddelenbijdrage (€ 75,-).
Deze beide bedragen worden door alle leerjaren betaald.
Van deze bijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:
• sportactiviteiten
• culturele activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek)
• klassenactiviteiten
• ouderraad
• extra leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de vakken zoals techniek en verzorging
• reproductiekosten, het onderhoud van de website, auteurs- en videorecht
• portokosten
Daarbij komen nog andere kosten, gespecificeerd per leerjaar. Deze staan vermeld in
het informatieboekje dat (nieuwe) leerlingen in juni voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar krijgen uitgereikt. Bovendien staat het overzicht van de schoolkosten ook in
deze schoolgids, namelijk in het locatiedeel.
Uiteraard is het uitgangspunt een kostendekkende financiering zonder winstoogmerk.
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Verzekering
Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen
ongevallen en verlies/diefstal van eigendommen. Ook tijdens stages zijn de leerlingen
collectief verzekerd tegen ongevallen.
Tegemoetkoming schoolkosten
Is uw inkomen niet zo hoog, bent u woonachtig in Delft en heeft u schoolgaande
kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om
schoolkosten en schoolspullen mee te betalen. De tegemoetkoming loopt via de Delftpas.
De Delftpas is een gemeentepas.
De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is
dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen.
Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming
op hun pas bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school
betalen en bij deelnemende winkels schoolspullen aanschaffen.
Wilt u meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten kijk
op www.delftpas.nl. Informeer op de school hoe de betaling van de ouderbijdrage met
een Delftpas op school werkt (fa@grotiuscollege.nl).
Voor leerlingen uit het Westland is er de Westlandpas. Met deze pas kunt u ook een
tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen.
Giften en Donaties
Geef aan de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (Grotius College) als u
het openbaar voortgezet onderwijs een goede zaak vindt.
Schenken met fiscale voordelen
De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft is sinds 2013 een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekken van
de belasting. U kunt eenmalig of structureel schenken. Verdere informatie kunt u vinden
op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl.
Enkele bestedingsdoelen
Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen mee kunnen doen aan alle
schoolactiviteiten. De laatste jaren wordt het voor ouders die beschikken over een laag
inkomen steeds moeilijker om de vrijwillige schoolkosten te betalen. De afgelopen jaren
ontvangt de school hooguit 90% van de gefactureerde schoolkosten. Om te voorkomen
dat wij diverse activiteiten moeten gaan schrappen of leerlingen uit moeten sluiten van
activiteiten kunnen we uw donaties/giften gebruiken om onze jaarlijkse activiteiten door
te laten gaan en deze voor iedere leerling toegankelijk te houden.
Bankrekeningnummer Grotius College: NL18BNGH0285148117
RSIN/fiscaal nummer ANBI 822416621
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Vakanties
Het Ministerie van OCW geeft bindende data af voor de zomervakantieperiode.
Daarnaast geeft het Ministerie adviesdata voor de overige vakanties. Deze adviesdata
kunnen dus afwijken van de vakantiedata van de school. Kijk voor meer informatie op de
site van het Ministerie van OCW. De vakanties zijn afgestemd met andere vo-scholen in
de regio.
Vakantierooster 2019-2020
Vakantie

Data

Herfstvakantie

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie

maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Pasen

Vrijdag 10 april tot en met maandag 13 april 2020

Meivakantie

vrijdag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020 (inclusief Koningsdag (27
april)

Bevrijdingsdag

Dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren

Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Naast bovenstaande vakantiedagen kent elke locatie zogenaamde organisatiedagen. Op
deze dagen is de school gewoon open, maar zijn de leerlingen in principe vrij.
Organisatiedagen zijn er voor docenten om te vergaderen of om studiedagen te houden.
Bij de start van een schooljaar worden de organisatiedagen per locatie bekend gemaakt.
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Klachtenregeling
Hoewel de school zich naar vermogen inzet om het onderwijs en de organisatie naar
wens te laten verlopen bestaat de kans dat leerlingen en ouders niet tevreden zijn over
het onderwijs, de organisatie, de dienstverlening, de bejegening en/of de gewenste
kwaliteit.
Interne klachtenregeling
Het Grotius College kent een eigen (interne) klachtenprocedure, die u kunt raadplegen
via de website van de school. U kunt een exemplaar aanvragen bij het
directiesecretariaat van de school. U kunt uw klacht richten aan:
Bevoegd gezag Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft
e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.
Met name voor leerlingen, maar soms ook voor ouders kan de drempel om een formele
klacht in te dienen hoog zijn. Daarom beschikt elke locatie over een contactpersoon, die
bij een klacht de klager kan bijstaan. De contactpersonen per locatie kunt u terugvinden
op de website.
Externe klachtenregeling
U kunt ook rechtstreeks een formele klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie
voor het openbaar onderwijs (Onderwijsgeschillen), Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Website: www.onderwijsgeschillen.nl. Onderwijsgeschillen geeft een advies aan het
bevoegd gezag, dat uiteindelijk een beslissing neemt over uw klacht.
Vertrouwenspersoon
Het Grotius heeft een externe vertrouwenspersoon waar leerlingen en medewerkers
terecht kunnen met zaken die ze niet kunnen of willen bespreken met hun mentor of
andere personen, werkzaam bij onze scholengemeenschap.
Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Marijke Haringsma. Zij is bereikbaar via e-mail:
mhkiaora@ziggo.nl of telefonisch: 06-290 252 40. Meer informatie kunt u vinden op
haar Linkedin profiel: https://www.linkedin.com/in/marijkeharingsmacoaching/
Mevrouw Haringsma is CrKBO geregistreerd.
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LOCATIEDEEL
INTERNATIONALE
SCHAKELKLASSEN (ISK)

22

De Internationale Schakelklassen (ISK)
De leerlingen van de ISK zijn op dit moment verdeeld over twee gebouwen: er zitten
klassen aan de Krakeelpolderweg 1 in Delft (ingang hoek Pootstraat/Krakeelpolderweg)
en er zijn klassen op de Maria Duystlaan 4 in Delft.
Deze schoolvorm is bedoeld als eerste opvang voor leerlingen die het Nederlands nog
niet of onvoldoende beheersen, omdat ze nog maar kort in Nederland zijn. In de ISK
worden leerlingen voorbereid op het volgen van regulier Nederlandstalig onderwijs.
Iedere leerling tussen de 12 en 18 jaar wordt toegelaten, ongeacht vooropleiding,
afkomst of status.
De verblijfsduur in de ISK varieert van een half tot maximaal drie jaar. Het programma
is er op gericht de leerlingen zo snel mogelijk door te schakelen naar bij hen passende
vormen van regulier onderwijs.
We proberen dit te bereiken door een veilige en uitdagende leeromgeving aan te bieden,
uit te gaan van de potentie, ambitie en situatie van de leerling en de leerling door een
mentor te laten begeleiden.
De locatiedirecteur van de ISK is mevrouw N. Otter. U kunt haar bereiken door het
sturen van een e-mail: n.otter@grotiuscollege.nl, of door te bellen naar 015-8000080.
Organisatie in de ISK
De locatiedirecteur van de ISK valt rechtstreeks onder de bestuurder. De locatiedirecteur
heeft de dagelijkse leiding over docenten, onderwijsassistenten, logopediste,
zorgcoördinator, administratief medewerkster en conciërge.
Iedere klas heeft een mentor. Dit is een docent die veel lesgeeft aan de klas. De
mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling, ouders/verzorgers en het
klassenteam. De mentor zorgt ervoor goed geïnformeerd te zijn over alles wat zijn
leerlingen aangaat.
De onderwijsassistenten en de logopedisten hebben als taak het begeleiden van
individuele leerlingen op leergebieden zoals herhaalde uitleg van de lesstof, vergroten
van de woordenschat, hulp bij leesproblemen en uitspraak.
De zorgcoördinator levert een bijdrage aan de uitvoering van de leerlingbegeleiding,
het zorgaanbod, de zorgactiviteiten en het onderwijs. Speelt hierbij in op onverwachte
omstandigheden, technologische ontwikkelingen, meervoudige leer- gedrags- en
ontwikkelingsproblemen of verschuivingen in (onderwijs)beleid.
De administratief medewerkster verzorgt alle werkzaamheden die nodig zijn om het
schooladministratie-systeem actueel te houden en verricht daarnaast secretariële
werkzaamheden.
De conciërge ziet de leerlingen buiten de lessen om en levert een belangrijke bijdrage
aan een veilig schoolklimaat door zijn observaties aan de mentor door te geven.
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Begeleiding
De mentor verzorgt de eerstelijnsbegeleiding van zijn leerlingen op sociaal-emotioneel
gebied en onderneemt actie t.a.v. benodigde tweedelijnszorg. Hij/zij voert gesprekken
met de leerling, heeft contact met het klassenteam en houdt ouders/verzorgers op de
hoogte van zowel de leervorderingen, als van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De mentor houdt met alle leerlingen minimaal 2 keer per jaar een persoonlijk gesprek
over bijvoorbeeld zijn/haar welbevinden in de klas, op school en over zijn/haar
leerprestaties.
De mentor heeft met de ouders/verzorgers en begeleiders van al zijn/haar leerlingen
minimaal 2 keer per schooljaar persoonlijk contact inzake de leerprestaties, het
verwachte uitstroomprofiel en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De mentor signaleert in samenwerking met het klassenteam de noodzakelijkheid van
extra begeleiding en zorgt ervoor dat de begeleidingsmogelijkheden van onze school
optimaal ten behoeve van zijn/haar leerlingen worden ingezet. In het
schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven welke basisondersteuning de school kan
bieden.
De mentor verzamelt in het geval dat de leerling extra begeleiding nodig heeft
gegevens met betrekking tot gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve
ontwikkeling van de leerling en stelt deze ter beschikking aan ofwel de
zorgcoördinator, ofwel aan de begeleidster passend onderwijs van het
Samenwerkingsverband.
De mentor bewaakt of het proces ingezet wordt voor extra begeleiding en monitort de
inzet van extra begeleiding.
De mentor legt gegevens over de leervorderingen, het gedrag en de sociaal-emotionele
ontwikkeling vast in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling.

24

E-mailadressen
E-mailadressen mentoren:
Klas
B1
C1
D1
B2a
B2b
C2a
C2b
C2c
D2

Code
RIR
KOO
PAR
BAR
DEM
WOT
PAA
PAS
GIS

Naam
mevrouw Riemers
mevrouw Koot
mevrouw Parlevliet
mevrouw Barning
mevrouw Demirci
de heer Woltjer
mevrouw Van der Paardt
mevrouw Van Paassen
mevrouw Gijsen

E-mail
i.riemers@grotiuscollege.nl
m.koot@grotiuscollege.nl
d.parlevliet@grotiuscollege.nl
e.barning@grotiuscollege.nl
i.demirci@grotiuscollege.nl
j.woltjer@grotiuscollege.nl
y.vanderpaardt@grotiuscollege.nl
m.vanpaassen@grotiuscollege.nl
s.gijsen@grotiuscollege.nl

E-mailadressen overig personeel:
Code
OTE
DIK
WOT
SMS
VER

Functie
Locatiedirecteur ISK
Zorgcoördinator
Decaan
Stagecoördinator
Klassenassistenten

Naam
Mw. N. Otter
Mw. M. Dijkgraaf
Dhr. Woltjer
Dhr. D. Smits
Mw. M.
Vermeulen en
dhr. A. de Jager

E-mail
n.otter@grotiuscollege.nl
m.dijkgraaf@grotiuscollege.nl
j.woltjer@grotiuscollege.nl
d.smits@grotiuscollege.nl
m.vermeulen@grotiuscollege.nl
a.dejager@grotiuscollege.nl

RIJ

Logopediste

Mw. L. de Rijcke

l.derijcke@grotiuscollege.nl

JOR
NAN

Secretaresse/administratie
Conciërge

Mw. J. de Jong
Dhr. D. Nanning
en dhr. A.
Jagernath

j.dejong@grotiuscollege.nl
d.nanning@grotiuscollege.nl

JAG

a.jagernath@grotiuscollege.nl
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Intake
Voor de ISK geldt een andere aannameprocedure. Leerlingen van 12 t/m 17 jaar kunnen
worden aangemeld. Er volgt een intakegesprek en er worden intaketoetsen afgenomen.
Als er plaats is, kan een leerling de volgende maandag starten.
Tijdens de intake worden de persoonlijke gegevens en achtergrondinformatie van de
leerling verzameld, is er uitleg over de school in algemene zin, de doelstelling, de opzet
en de werkwijze van de ISK en de dagelijkse gang van zaken. De ouders ontvangen het
informatieboekje en krijgen samen met de leerling een korte rondleiding. Ouders wordt
nadrukkelijk gevraagd contact met de mentor te zoeken bij vragen of onduidelijkheden.
Ouders krijgen kort na inschrijving een toegangscode voor Magister. Zij kunnen hiermee
o.a. de aanwezigheid van de leerling zien.
Leerlingen die zijn doorverwezen door basisscholen krijgen in mei 2020 bericht van
plaatsing. Onze school baseert zich daarbij op het schooladvies van de basisschool.
Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een
passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan
in mei 2020 bericht.
In september is er een informatieavond, waarbij de ouders kennismaken met de mentor
en informatie krijgen over de ISK en het onderwijs in Nederland. In november is er een
ouderavond met tolken waarbij informatie wordt gegeven over het Nederlandse
onderwijssysteem, de werkwijze op de ISK en de mogelijkheden voor uitstroom.
Ouders van nieuwe leerlingen worden na ca. 6 weken door de mentor geïnformeerd over
hoe het gaat op school. Iedere 6 à 7 weken is er een leerlingbespreking. Ouders worden,
indien nodig, op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Iedere 12 à 13 weken is er
een rapport. Ouders worden dan door de mentor uitgenodigd voor een gesprek over de
vorderingen. De leerling moet ook bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Streven is de leerling binnen een week na aanmelding in te schrijven. Bij het
intakegesprek worden zowel algemene gegevens als informatie met betrekking tot de
achtergrond en schoolverleden in thuisland en Nederland verzameld. Deze leerlingen
hebben immers allemaal een andere beginsituatie: verblijfsduur, leeftijd, IQ,
schoolverleden, leertempo, motivatie, inzet, zelfstandigheid, karakter, thuissituatie,
status en toekomstperspectief verschillen sterk.
Heeft de leerling al in Nederland op school gezeten, dan wordt contact gezocht met deze
school en informatie over de leerling en zijn functioneren opgevraagd. Heeft de leerling
rapportgegevens uit het thuisland meegenomen, dan wordt bij SBB een waardering in
termen van het Nederlands onderwijssysteem aangevraagd. Vervolgens wordt de leerling
getoetst: op algemene schoolvaardigheden, TOA-toetsen taalleerbaarheid, taalloze
rekentoets, leesvaardigheidstoets, luistervaardigheidstoets, Tempo Lezen en, indien
nodig, technisch lezen in de eigen taal. Leerlingen die van een andere school komen,
waar niet met Zebra gewerkt wordt, doen een aantal Zebratoetsen. Op basis van de
intake- en toets gegevens wordt de leerling in een klas geplaatst. Na zes weken wordt
de leerling op grond van bevindingen en observaties op een route geplaatst naar een
verwacht uitstroomniveau en uitstroommoment.
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Onderwijs
Klassen
Er zijn klassen voor leerlingen met een uitstroomperspectief AVO, hogere MBO-niveaus
en VAVO; klassen voor leerlingen die zullen uitstromen naar VMBO en MBO-entree en
klassen voor leerlingen die veelal verder zullen gaan in het praktijkonderwijs of de
inburgering.
De samenstelling van klassen varieert, omdat per jaar de ingestroomde leerlingen een
sterk wisselende achtergrond kunnen hebben.
Methodes
In de klas met leerlingen die weinig of geen scholing hebben gehad, wordt gebruik
gemaakt van Veilig leren lezen, Lezen doe je overal, 7/43, Melkweg ,Tempo, IJsbreker+,
Spreektaal en Taalklas.
In de andere klassen wordt gebruikt gemaakt van Zebra+, Taalklas, Beter Lezen, Samen
Lezen, Verder Lezen, Taal pingpong, Spreektaal, Schrijven in Nederland, Op schrift, In
gesprek en Schrijfvaardig.
De gebruikte boeken bij Engels, biologie, economie, rekenen en wiskunde worden ook in
het regulier onderwijs gebruikt. Leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs
werken in de laatste fase ook met Op Niveau. Dit vergemakkelijkt de aansluiting bij
uitstroom naar klassen met Nederlandse leerlingen.
LOB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De mentor geeft informatie over de verschillende onderwijsvormen in Nederland
Leerlingen doen een beroepentest en een interessetest
Bezoek aan de Wegwijzer (MBO-scholenmarkt)
Deelname aan On Stage (VMBO-leerlingen)
Bezoek aan Open Dag MBO
Kennismaken met richtingen VMBO (vmbo-leerlingen)
Lessen Verzorging en Techniek
Toetsresultaten bij Nederlands, rekenen en wiskunde worden besproken om zo
een realistisch beeld te krijgen van de (on)mogelijkheden

Volgen
Iedere 6 à 7 weken worden de leerlingen besproken en iedere 12 à 13 weken is er een
rapportbespreking. De ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd met behulp van
methodegebonden toetsen, TOA-toetsen , prestaties en vorderingen bij LO, VZ, BV en
TK. Gedrag, werkhouding en sociale vaardigheden zijn ook onderwerp van gesprek. Zit
de leerling nog op de goede plaats? Zo nee, is extra uitdaging of ondersteuning een
oplossing? Indien nodig, wordt een leerling overgeplaatst naar een andere klas. Er is
verslaglegging van deze besprekingen en contactmomenten met leerling en ouders in
het leerlingvolgsysteem Magister.
Doorstroom
Het doorstroomadvies voor ISK-leerlingen is gebaseerd op de ontwikkeling van de
taalvaardigheid, de resultaten bij rekenen/wiskunde, observaties bij koken, techniek,
gym en tekenen, in het thuisland gevolgd onderwijs, leerling kenmerken (werkhouding,
motivatie, inzet, zelfstandigheid, tempo), verblijfsduur en leeftijd.
De gewenste niveau ’s op de TOA-toetsen voor doorstroom naar regulier onderwijs zijn:
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•
•
•
•
•
•
•

Voor de praktijkschool: Nederlands- op weg naar A2, voor rekenen- op weg naar
1F
Voor vmbo-basis: Nederlands -A2, rekenen- 1F, wiskunde- beheersing stof BKboek voorafgaand leerjaar
Voor vmbo-k/g/t: Nederlands- op weg naar B1, rekenen – op weg naar 2F,
wiskunde beheersing stof KGT-boek voorafgaand leerjaar
Voor mbo-entree: Nederlands -A2, rekenen op weg naar 1F
Voor mbo-2: Nederlands- op weg naar B1, rekenen op weg naar 2 F
Voor mbo-3,4: Nederlands- B1, rekenen - op weg naar 3 F, waardering papieren
uit thuisland van havo 3
Voor Havo/VWO: Nederlands- B1, rekenen 2 F, wiskunde beheersing stof
voorafgaand leerjaar

Doorstroom vanuit de ISK
werk

werk

werk

Universiteit

H.B.O.

M.B.O.

4~6

4

2-4

V.W.O.

H.A.V.O.

3-6 (12-18jr)

3-5 (12-18jr)

(TL)

werk

V.M.B.O.

Pr.O
Pr.O.

2-4 (12-18)

3-5 (12-18)

ISK
Duur: 6 maanden-3 jaar (leeftijd 12-18)
Vanaf 16 jaar ook directe doorstroom naar MBO
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TOA-toetsen
Bij leerlingen die daar aan toe zijn, worden de methodeonafhankelijke TOA-toetsen voor
lezen, luisteren, schrijven en rekenen afgenomen. Vanaf april worden er ook toetsen
voor spreken afgenomen. Deze toetsen geven een niveau aan en zijn vastgelegd in het
Europees Referentiekader (ERK).
A1 Je kunt vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen en
gebruiken en aan eenvoudige gesprekken meedoen.
A2 Je kunt veelgebruikte woorden en zinnen begrijpen en gebruiken; je kunt
communiceren over eenvoudige alledaagse onderwerpen.
B1 Je kunt hoofdpunten uit teksten begrijpen en een eenvoudige tekst schrijven. Je kunt
zonder voorbereiding aan een gesprek meedoen.
B2 Je kunt langere zinnen begrijpen en een duidelijke tekst schrijven. Je kunt aan
spontane gesprekken meedoen.
C1 Je kunt lange teksten en gesproken informatie begrijpen en je kunt jezelf vloeiend
uitdrukken in gesprekken en op papier.
C2 Je Kunt moeiteloos gesproken taal begrijpen, alle vormen van geschreven taal
begrijpen en deelnemen aan gesprekken en een duidelijke, vloeiende tekst schrijven.
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Derdelijnszorg
Jeugdgezondheidszorg GGD Haaglanden
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is de organisatie voor publieke gezondheid
voor de inwoners van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
De Jeugdgezondheidszorg is er voor ouders, kinderen en jongeren van 0 – 19 jaar. De
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en de ontwikkeling van kinderen
vanaf de geboorte tot het einde van de puberteit. Ze geven advies over de gezondheid,
leefstijl en opvoeding. En ze geven vaccinaties tegen bepaalde infectieziekten.
Gezondheidsonderzoek
In de brugklas en/of klas 2 heeft de jeugdverpleegkundige met elke leerling een
persoonlijk gesprek op school. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn
voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de
gezondheid? Ook worden de tieners gemeten en gewogen. Als blijkt dat er mogelijk
problemen zijn, dan bespreken de jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat
nodig is om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
Iedere leerling kan een afspraak maken met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige om te
praten over onderwerpen waarover hij of zij zich zorgen maakt. Zoals ruzie thuis, met
vrienden of met een leerkracht, gepest worden of zich erg eenzaam voelen. Ook met
vragen over menstruatie, veilig vrijen, alcohol of drugs kunnen leerlingen terecht bij de
jeugdgezondheidszorg.
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige hebben een beroepsgeheim. Persoonlijke
informatie wordt niet zonder toestemming van de leerling met anderen besproken.
Steuntje in de rug voor ouders
De meeste tieners komen de puberteit, de tijd van verandering en onzekerheid, goed
door. Maakt u zich soms zorgen of weet u niet hoe u met uw puber kunt omgaan? Dan is
het verstandig om er tijdig met iemand over te praten. Het kan zorgen wegnemen en
maken dat het weer leuk is in huis.
Heeft u vragen, of zorgen over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind? U kunt altijd
bij de Jeugdgezondheidszorg terecht.
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Telefoon: 088 - 054 99 99 (ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur) E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl
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Verzuim
Ouders/verzorgers melden elke dag dat de leerling ziek is, dit ’s morgens tussen 08:00
en 08:30 uur telefonisch bij de school: 015-800 00 80.
Afsprakenkaartjes van de (tand)arts etc. moeten vooraf aan de conciërge getoond
worden.
Als een leerling te laat is, moet hij, voordat hij in de klas wordt toegelaten, bij de
conciërge een “te laat briefje” halen.
• 1 maal te laat
- waarschuwing leerling
• 3 maal te laat
- brief ouders/verzorgers
• 6 maal te laat
- brief ouders/verzorgers
• 9 maal te laat
- brief ouders/verzorgers en melding bij de leerplichtambtenaar.
De conciërge belt ouders/verzorgers als niet duidelijk is, waarom een leerling afwezig is.
Bij geen gehoor wordt een vraagteken in het leerlingvolgsysteem Magister gezet. Bij
leerlingen die in een kleinschalige wooneenheid, KWE, wonen, wordt ook de mentor
van Jeugdformaat geïnformeerd.
De mentor controleert één maal per week de aanwezigheid van de leerlingen en geeft,
indien nodig, een uitdraai van afwezigheid ter ondertekening mee naar huis. Op deze
wijze kunnen eventueel nog correcties in de verzuimadministratie plaatsvinden.
De school meldt ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente waar de leerling woont.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan neemt de conciërge contact op met de
ouders/verzorgers of mentor van Jeugdformaat. In overleg wordt dan bepaald of de
leerling alleen naar huis gaat, of wordt opgehaald. De leerling krijgt een kaart mee, die
hij, zodra hij beter is, ondertekend door een van de ouders/verzorgers of mentor van
Jeugdformaat, op school bij de conciërge inlevert.
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Lessentabel
2019-2020
Vak

A1

B1

C1/D1

B2

NT2
Taalstage
Rekenen
Mentorles
Koken
LO
Techniek
Tekenen
Digitale
vaardigheden
Engels
LOB**
Biologie*
KNS***
Economie*

17

17

17

4
1
2
2
2
2
1

4
1
2
2
2
2
1

4
1
2
2
2
2
1

13
5
4
1
2
2
2
2
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
1
0

C2A +
C2c
15

C2B

D2

8

12

4
1
2
2
2
2
0

4
1
2
2
2
2
0

4
1
0
2
0
2
0

0
1
0,5**
1
0,5**

4
1
2
1
2

4
1
2
1
2

Verklaring van de afkortingen:
*In klas C2A + C2c wordt een half jaar Biologie gegeven, gevolgd door een half jaar Economie
** LOB: Loopbaan oriëntatie en -begeleiding
*** KNS: Kennis van Nederland en Samenleving
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Lestijden
Het begin en einde van de lesdag is voor alle klassen verschillend.
Hieronder staan de lestijden van de verschillende gebouwen.
lestijden Krakeelpolderweg 1 +
Maria Duystlaan 4:
1e les
2e les
pauze
3e les
4e les
pauze
5e les
6e les
pauze
7e les
8e les

08.40 - 09.30 uur
09.30 - 10.20 uur
10.35 - 11.25 uur
11.25 - 12.15 uur
12.45 - 13.35 uur
13.35 - 14.25 uur
14.40 - 15.30 uur
15.30 - 16.20 uur

Praktijklessen
Omdat de leerlingen1 voor de teken-, techniek- en kookles soms ook op de Aart van der
Leeuwlaan 12 zijn, staan hieronder ook de lestijden van dat gebouw:
1e les 08.25
2e les 09.15
pauze
3e les 10.25
4e les 11.15
pauze
5e les 12.35
6e les 13.25
7e les 14.15
8e les 15.05

– 09.15 uur
– 10.05 uur
– 11.15 uur
– 12.05 uur
–
–
–
–

13.25
14.15
15.05
15.55

uur
uur
uur
uur

Roosterwijzigingen die vooraf bekend zijn kunt u terugvinden op onze website. Als er
‘s ochtends lesuitval is die wij niet kunnen opvangen, sturen wij onze leerlingen een
sms’je. Daarom hebben wij graag het goede telefoonnummer van de leerlingen. De
leerling kan dit zelf aanpassen bij “instellingen” in Magister.
Het lesrooster in Magister is alleen bedoeld voor huiswerk en absentenregistratie.
Actuele lesroosterwijzigingen of vervangingen staan NIET in Magister, maar op
het rooster op onze internetpagina.
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Extra activiteiten
•
•

•
•
•
•
•
•

Aan het begin van het schooljaar zijn er de kennismakingsdagen voor de eerste
klassen, waar leerlingen en docenten elkaar leren kennen.
Er is een sportdag van de ISK, maar er zijn ook sportdagen waarbij er tegen
leerlingen van andere Delftse scholen wordt gespeeld. In december wordt er
geschaatst.
Er is een bezoek aan het VAK waarbij er een culturele activiteit kan worden
gekozen.
We gaan naar verschillende musea en naar het Binnenhof en de Tweede Kamer in
Den Haag.
We hebben schoolfeesten.
We hebben aan het eind van het schooljaar een schoolreisje.
Op dinsdagmiddag zullen er van november t/m mei Taaltheaterlessen gegeven
worden.
In de eerste 2 weken van de zomervakantie hebben we Taalzomer, voor
leerlingen die in de vakantie nog verder willen gaan met taal en drama.
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Schoolpasjes
Het schoolpasje van het ‘oude’ cursusjaar moet goed bewaard worden, want de nieuwe
schoolpas is pas in oktober van een volgend schooljaar klaar. De oude schoolpas blijft
geldig tot uw kind in het bezit is van een nieuwe schoolpas.
Voor de nieuwe leerlingen geldt een andere regeling: zij worden voor het schoolpasje
kort nadat zij op school beginnen, gefotografeerd. Raakt het pasje in de loop van het
jaar kwijt, dan kan er tegen betaling van € 5,- bij de administratie een nieuwe pas
besteld worden.
Een schoolpas is nodig voor:
• Legitimatie in en rond de school
• Toegang tot de mediatheek en gebruik van computers
• Lenen van boeken
• Toegang tot activiteiten van de school zoals schoolfeesten
Algemene schoolspullen
Alle leerlingen moeten zelf de volgende spullen kopen: pennen, een passer, een
geodriehoek, potloden, een gum, lijm, een schaar en schriften. In overleg met de docent
wiskunde moet een rekenmachine gekocht worden en voor wiskunde wordt alleen 10
mm ruitjespapier gebruikt.
Gymnastiek
Verplicht zijn: gymkleren voor tijdens de gymlessen. Leerlingen moeten een sportbroek
en een shirt bij zich hebben voor de gymlessen. Gymnastiekschoenen (geen zwarte
zolen of noppen) voor de lessen in de gymzaal zijn niet verplicht. In de periode voor de
herfstvakantie en na de meivakantie wordt er bij droog weer buiten gegymd. Hiervoor
moeten leerlingen schoenen bij zich hebben waarop gesport kan worden. Tot slot raden
wij aan om alle kleding duidelijk te merken met bijvoorbeeld de achternaam.
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Schoolafspraken en –regels
Op het Grotius hanteren wij regels waar iedereen, ook docenten en ander personeel, zich
aan moet houden. Deze afspraken bespreken wij bij de start van ieder schooljaar tijdens
de mentorlessen.
Iedereen moet zich zó gedragen dat de goede gang van zaken in en rond de school niet
wordt gehinderd. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:
• Respect voor elkaar, in houding en gedrag
• Respect voor elkaars belangen en eigendommen
Natuurlijk gelden de basisregels:
•
•

•

•

•

Je moet alle lessen, excursies etc. volgen, tenzij de locatiedirecteur hiervoor
vrijstelling heeft gegeven.
Als je niet in staat bent om de gymlessen te volgen, kun je hiervan door de
locatiedirecteur vrijgesteld worden. Je moet dan een geneeskundige verklaring
overleggen, waaruit blijkt dat je ongeschikt bent om dit onderwijs te volgen of je
moet een topsportstatus hebben;
Voor de fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling draagt de schoolleiding geen
verantwoordelijkheid. Dit geldt evenzeer voor alle persoonlijke bezittingen en
voor de inhoud van de garderobekluisjes.
Als je schade toebrengt aan bezittingen en gebouwen van het Grotius College ben
jij of zijn je ouders/verzorgers aansprakelijk voor de kosten van herstel of
vervanging.
Bij het vermoeden van een misdrijf in de gebouwen en op het schoolterrein van
het Grotius College doet de school aangifte bij de politie.

Zoals in iedere samenleving van mensen heeft ook het Grotius College een aantal
belangrijke regels en afspraken waar leerlingen zich aan dienen te houden om alles goed
te laten verlopen.
Camera’s:
Enkele leerlingen gaan soms nonchalant om met bezittingen van anderen. Om vormen
van vandalisme (o.a. graffiti) en criminaliteit tegen te gaan, zijn er op verschillende
plekken in de school (verborgen) camera’s opgehangen om dit te kunnen vastleggen.
Kluisjes:
Soms komt het voor dat leerlingen hun kluisje gebruiken als bergplaats voor spullen die
absoluut niets met het dagelijkse onderwijs te maken hebben. De schoolleiding behoudt
zich het recht voor kluisjes van leerlingen te openen om de inhoud van het kluisje te
kunnen vaststellen.
Schoolpas:
Om te kunnen bepalen dat leerlingen thuis horen in ons gebouw, moet elke leerling altijd
zijn schoolpasje bij zich hebben. Dit pasje is eveneens nodig om toegang te krijgen tot
de mediatheek en de buitenlesactiviteiten.
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Genotmiddelen:
Bij het gebruik van genotmiddelen is de reactie van de school als volgt: 1. bij het
vermoeden van gebruik van drugs worden de ouders ingelicht; 2. bij het vaststellen van
gebruik van drugs wordt de leerling geschorst; 3. bij het handelen in drugs (dealen)
wordt de leerling van school verwijderd.
Schorsen en verwijderen:
Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zo normafwijkend
en ernstig zijn, dat de schoolleiding het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs
definitief van school te verwijderen. Alle schorsingen worden geregistreerd. De beslissing
tot definitieve verwijdering ligt bij de bestuurder. Bij schorsingen langer dan een dag
wordt de Inspectie van het Onderwijs ingelicht. De regeling ‘Schorsing en verwijdering’
ligt op school ter inzage of kan men op school opvragen bij de administratie. Deze
regeling is ook te downloaden via onze website.
Verzuimregeling:
Voor leerplicht is er geen verschil tussen te laat en ongeoorloofd absent. Beide worden
gezien als verzuim. De leerling is wettelijk verplicht om naar school te gaan, de lessen te
volgen en aan les vervangende activiteiten deel te nemen. Binnen school wordt er wel
verschil gemaakt tussen te laat en ongeoorloofd absent.
De volledige verzuimregeling staat vermeld op onze website.
Mobieltjes:
Het gebruik van mobieltje tijdens de les is niet toegestaan, of de docent moet hier
specifiek toestemming voor hebben gegeven.
Je mag ze bij je hebben, maar pas er goed op. Je mag ze alleen gebruiken in de aula en
op het plein. Als je hem aan hebt staan waar het niet mag, kan hij in beslag worden
genomen voor de rest van de dag of voor de rest van de week. Je laat deze waardevolle
spullen ook niet achter in de kleedkamer van het gymlokaal.
Lokalen:
Je mag het lokaal niet binnen als de leraar er nog niet is. Je wacht dan op de gang.
Soms zal een andere leraar je binnenlaten. Jassen en petten zijn niet in het lokaal, die
liggen in je kluisje of hangen op de gang. Eten en drinken is natuurlijk verboden in een
lokaal. Kauwgum ook. Je tekent niet op de tafels. Na de les schuif je je stoel keurig aan.
En het is heel plezierig als leerlingen en leraren elkaar groeten bij het binnenkomen en
weggaan.
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Schoolkosten 2019-2020
Hieronder de schoolkosten per leerjaar:
2019-2020
Onderdeel

Leerjaar 1

Boekenpakket

0,00

Vrijwillige schoolkostenbijdrage (23 + 72 euro)

95,00

Borgsom kluissleutel (contant)

15,00

Totaal

€ 110,00

Leerjaar 2
0,00
95,00

€ 95,00

Excursies die bij het onderwijsprogramma horen, zijn gratis.
Aan het eind van het schooljaar wordt een activiteit georganiseerd. De kosten hiervoor
(maximaal € 15,00) worden apart in rekening gebracht.
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Delft, september 2019
Nicole Otter, locatiedirecteur ISK
Maria Duystlaan 4
2612 SR Delft
Dep.: Pootstraat 1
2613 PE Delft
Info@grotiuscollege.nl
www.grotiuscollege.nl/isk
telefoon: 015-8.000.080
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