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Welkom in schooljaar 2020 - 2021!
Disclaimer
Op het moment van schrijven van deze schoolgids ziet de wereld er heel anders uit dan we
gewend waren. Door corona hebben we te maken met allerlei maatregelen waardoor activiteiten
van school niet door kunnen gaan of op een andere manier worden ingericht. We weten nog
niet precies hoe de coronacrisis dit schooljaar gaat beïnvloeden. Vooralsnog zijn we in deze
schoolgids zo veel als mogelijk uitgegaan van een situatie waarin we weer onder ‘normale’
omstandigheden invulling kunnen geven aan ons onderwijs. Het kan dus zijn dat we gedurende
dit schooljaar bepaalde activiteiten moeten laten vervallen of deze op een andere manier of
ander moment organiseren.

Voor jullie ligt de schoolgids van dit nieuwe schooljaar. Het afgelopen jaar was
bijzonder: de coronacrisis zette ons leven behoorlijk op de kop. Het schooljaar
verliep anders dan we vooraf hadden bedacht. We hebben maar liefst 11 weken
onze deuren moeten sluiten en jullie moeten missen. In die periode hebben we
onderwijs op afstand aangeboden. Hierbij werd een groot beroep gedaan op de
creativiteit van onze docenten, maar ook op die van jullie. We zagen elkaar in
Hangouts, deelden via Google Drive bestanden en probeerden er met elkaar het
beste van te maken. We hebben veel geleerd, ook mooie dingen. Die nemen we
graag mee de toekomst in!
Ondanks dat het voor iedereen wennen was en we het ook best lastig vonden, kijken
we trots terug op deze periode. Jullie hebben laten zien dat we met elkaar heel
veel kunnen bereiken! De saamhorigheid die deze periode teweeg bracht in de
samenleving, zagen we ook op school. Docenten maakten een prachtig filmpje voor
jullie en jullie maakten een filmpje voor hen. Mentoren zijn op de fiets gesprongen
om hun leerlingen een fijne vakantie te wensen. Mooie initiatieven!

Minkema College
Postbus 2120
3440 DC Woerden

Bij de heropening in juni bleek hoe fijn en belangrijk het is om elkaar ook écht te
zien. School is namelijk een belangrijke ontmoetingsplaats. Jullie brengen veel
tijd bij ons door. Naast resultaten en talentontwikkeling vinden we het dan ook
minstens zo belangrijk dat jullie je ook als mens ontwikkelen. Dat je leert dat je
onderdeel uitmaakt van de maatschappij en dat je je kunt verplaatsen in de ander.

post@minkema.nl
www.minkema.nl

Wij zijn trots op onze school en op jullie, onze leerlingen. Wij leveren graag een
bijdrage aan jullie ontwikkeling en leiden jullie op voor de toekomst. We verwachten
dan ook veel van jullie, niet alleen veel inzet, maar ook een open en nieuwsgierige
houding. Dan leer je nog meer.

Locatie havo, atheneum, gymnasium
Minkemalaan 1
3446 GL Woerden
t (0348) 484100

Ook dit schooljaar zal anders zijn, want we hebben nog steeds te maken met
coronamaatregelen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat
het onderwijs door kan gaan. Dat geldt ook voor andere activiteiten. Het afgelopen
jaar heeft ons geleerd dat er veel mogelijk is, zolang je dat maar samen doet.

Locatie vmbo, mavo/havo
Steinhagenseweg 3a
3446 GP Woerden
t (0348) 484150

Ik wens jullie een mooi schooljaar!

Colofon
Inhoud: Minkema College
Ontwerp en vormgeving: NO TOMATO
© 2020 Minkema College
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder toestemming van de uitgever.
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van deze schoolgids, kunnen er
geen rechten aan worden ontleend.
NOTE: Overal waar we spreken over ‘ouders’ richten wij ons ook tot de ouder, verzorger(s)
dan wel voogd(en) van de leerling.

Arjan van der Wart,
Directeur onderwijs
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Over het Minkema College
1.1 Communicatie

Het Minkema College is een openbare school voor voortgezet
onderwijs met twee locaties in Woerden. We zijn een echte
streekschool en dat betekent dat onze leerlingen uit de hele
regio komen. In september 2019 bestond de school 100 jaar.
Het Minkema College is een school waar je jezelf mag zijn.
Je wordt gezien op het Minkema, de docenten weten wie jij
echt bent en wat je in je hebt. Je wordt uitgedaagd om het
beste uit jezelf te halen. We leggen de lat best hoog, maar
nooit zonder je te helpen. Op deze manier leer je waar je
goed in bent en hoe je jouw eigen keuzes kunt maken.
In totaal hebben we zo’n 2.500 leerlingen, verdeeld over de
twee locaties. Aan de Minkemalaan bieden wij havo/vwo-
onderwijs en aan de Steinhagenseweg bieden wij vmbo-
onderwijs (inclusief de mavo/havo-opleiding). Beide locaties
zijn zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, want
ze liggen op loopafstand van station Woerden en hebben een
bushalte vlak bij het gebouw.

1.2 Uitgangspunten

Openbaar onderwijs
Het Minkema College is een openbare scholengemeenschap
voor Woerden en omgeving waar iedereen welkom is. Op
het Minkema College leren en werken leerlingen en mede
werkers met elkaar vanuit de overtuiging dat er ruimte is
voor iedereen, ongeacht levenswijze en opvattingen. Dat
betekent niet dat wij geen grenzen stellen. We hebben duide
lijke afspraken over de wijze waarop we met elkaar omgaan.
Burgerschap zit in het DNA van de school
Op het Minkema College zitten leerlingen met verschillende
sociale en culturele achtergronden en wellicht een andere
mening dan die van jou. We leren je hiermee om te gaan
door samen te werken, kritisch te denken en verder te kijken
dan alleen je eigen belang en je eigen waarheid. Dat betekent
dat we ons onderwijs baseren op de democratische waarden
en bij jouw ontwikkeling aandacht besteden aan de levens
beschouwelijke en maatschappelijke waarden die leven in de
Nederlandse samenleving. Dat is spannend, niet elke leerling legt die democratische rechtsstaat op dezelfde manier
uit, het antwoord staat niet altijd bij voorbaat vast en door
de confrontatie met andere meningen worden je eigen zekerheden ter discussie gesteld. Immers, wat houden belangrijke
waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en respect precies
in? De sfeer op het Minkema College ademt een ‘way of
democratic living’ uit door met elkaar te discussiëren en je
eigen standpunten kritisch te willen herzien. Maar ook door
met leerlingen, die totaal anders denken dan jij, toch tot
overeenstemming te willen en ook kunnen komen. We leggen
de opdracht voor burgerschap niet alleen bij jou, maar vinden
dat hier ook een taak ligt voor de school. Democratisch
burgerschap zien we op onze school als een levenswijze,
waardoor dat niet alleen zichtbaar is in de lesinhoud en
het pedagogisch gedrag van de docent, maar ook in het
gehele schoolklimaat.
Kernwaarden
Onderwijs is in onze samenleving van zeer groot belang:
jonge mensen worden voorbereid op een betekenisvolle
invulling van hun verdere leven. Wij zijn er trots op dat we
jongeren op weg naar volwassenheid mogen begeleiden. We
doen dit zorgvuldig en respectvol. Met ons onderwijs willen
we jou toerusten voor het vervolgonderwijs en je toekomst.
We willen bijdragen aan je levensgeluk. We willen je leren
keuzes te maken. En we willen je leren verantwoording te
nemen in de samenleving en daarin een rol te spelen.
Wat inspireert ons om iedere schooldag weer intensief met
leerlingen bezig te zijn? Het Minkema College onderscheidt
meerdere kernwaarden waar wij in het onderwijs, maar ook
in ons personeelsbeleid, inhoud aan geven.
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Deze kernwaarden zijn:
• Kansrijk & Ambitieus
• Eigenzinnig & Innovatief
• Betrokken & Bevlogen

Deze kernwaarden zijn verbonden aan de hoofdfuncties
die wij ons als Minkema College tot doel hebben gesteld,
namelijk:
• Kwalificatie
• Persoonsvorming
• Socialisatie
Deze kernwaarden en de hoofdfuncties worden als volgt bij
ons ingevuld.
Kansrijk & Ambitieus
Wij willen dat je een waardevol diploma haalt. Dat is een
bewijs van belangrijke kennis, inzichten en vaardigheden, in
het bijzonder hogere denkvaardigheden, zoals een probleem
oplossend vermogen in nieuwe situaties. De snel veranderende
arbeidsmarkt vraagt om mensen die flexibel, creatief en zelfstandig kunnen inspelen op nu nog onbekende uitdagingen.
Met een waardevol diploma worden jouw kansen op een
geschikte vervolgstudie, maatschappelijke carrière en op
persoonlijk welbevinden aanzienlijk vergroot. Zo’n diploma
komt er alleen als de lat hoog ligt, maar wel voor iedereen
op de juiste hoogte én als je leert hoe je over de lat kunt
springen. Leren gaat over informatie verwerken en competenties (vaardigheden) ontwikkelen en toepassen in allerlei
situaties. Iedereen leert anders. In het onderwijs willen wij
inspelen op die verschillende leervragen, leerbehoeften en
leerstijlen (kwalificatiefunctie).
Eigenzinnig & Innovatief
We dagen je uit het beste en onvermoede in jezelf naar boven
te halen. We geven je volop de gelegenheid jouw talenten en
interesses op het gebied van natuur, techniek, talen, kunst,
sport en maatschappij te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Het Minkema College wil je inspireren en coachen tot een
zelfstandig, eigenzinnig persoon, die nieuwsgierig is en zich
verwondert. Dit doe je door kennis te nemen van nieuwe leer

gebieden en door met een kritisch-onderzoekende blik naar
de leerstof, jouw nabije en verder weg gelegen omgeving en
jezelf te kijken. Ons uiteindelijke doel is dat je jouw eigen
identiteit vormgeeft. Als er grenzen zijn aan je kennis en
talenten, ontstaat er ruimte om die van de ander te waarderen
(persoonsvormingsfunctie).
Betrokken & Bevlogen
Op het Minkema College zitten leerlingen met verschillende
sociale en culturele achtergronden. Wij leren je om samen te
werken in de breedste zin van het woord: in kleine groepen,
maar ook in groter verband. Wij vinden dan ook dat je een
boodschap moet hebben aan de ander, juist als die ander
niet tot de eigen vertrouwde groep behoort. Belangstelling
hebben voor de ander en hem/haar niet afwijzen om het
enkele feit van het anders zijn, is heel belangrijk om jezelf
en de ander echt te leren kennen. Daardoor kun je van elkaar
leren en kun je samen leven. Niemand heeft immers de
waarheid in pacht; er zijn vele perspectieven op de werkelijk
heid, al zijn niet alle meningen even waar. Wij helpen je
omgaan met tegenstellingen en teleurstellingen en met het
samen nemen van beslissingen (socialisatiefunctie).
Sfeer
Een goede school maak je met elkaar. Met goede afspraken
maken we het schoolleven voor iedereen leefbaar en aangenaam. Er zijn duidelijke regels om je aan te houden.
Natuurlijk moet je dat ook leren. Wij vinden: fouten maken
mag, als je er maar van leert. En: we gaan met elkaar in
gesprek. Op het Minkema College praten we niet over, maar
mét leerlingen. En samen vinden we altijd een oplossing. Op
onze school kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn mening
geven. Wij respecteren elkaar in het geven van kritiek. Als
leerlingen problemen hebben, is er altijd iemand die naar
hen kan luisteren. Iedereen kent zijn rechten. Discriminatie en
geweld - in welke vorm dan ook - worden niet toegestaan. Zo
bouwen we samen aan een goede, gezellige en veilige school.
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1.3 Schoolleiding

De afdelingsleiders van beide locaties vormen de schoolleiding. De directeur onderwijs is samen met
de schoolleiding verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Hij legt verantwoording af aan
de bestuurder. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding en de onderwijs
ontwikkeling in hun afdeling. Directeur onderwijs is dhr. Arjan van der Wart.

1.3.2. Afdelingsleiders vmbo en mavo/havo

Op de locatie Steinhagenseweg worden de opleidingen vmbo basis, vmbo kader, mavo en mavo/havo
aangeboden. De verschillende opleidingen hebben hun eigen afdelingsleider.

1.3.1. Afdelingsleiders havo, atheneum en gymnasium

Leerjaar 1 t/m 4 basis/kader

Op de locatie aan de Minkemalaan worden de opleidingen havo, atheneum en gymnasium aangeboden.
De verschillende leerjaren zijn onderverdeeld in teams met een eigen afdelingsleider.

Mevr. Gerdine Jongeneel
g.jongeneel@minkema.nl

Leerjaar 1 t/m 3 havo
Mevr. Heleen van Esch
h.vanesch@minkema.nl

Leerjaar 1 en 2 kader/mavo, mavo/havo
Mevr. Joyce Emons
j.emons@minkema.nl

Leerjaar 1 t/m 3 atheneum en gymnasium
Leerjaar 3 en 4 mavo/havo

Mevr. Annet van de Wouw
a.vandewouw@minkema.nl

Dhr. Carl Breedijk
c.breedijk@minkema.nl

Leerjaar 4 en 5 havo
Mevr. Claudia Oosterveld-Vijftigschild
c.oosterveld@minkema.nl
Leerjaar 4 t/m 6 atheneum en gymnasium
Dhr. Edu van Rijn
e.vanrijn@minkema.nl

De afdelingsleiders van het havo/vwo worden ondersteund door leerlingcoördinatoren.
De coördinatoren zijn:
• leerjaar 1 havo & vwo: mevr. Paulien Kamphuis
• leerjaar 2 en 3 havo: mevr. Ilse Pijnacker
• leerjaar 2 en 3 vwo (atheneum & gymnasium): dhr. Niels Bosboom
• leerjaar 4 en 5 havo: dhr. Frank den Oudsten
• leerjaar 4 t/m 6 vwo (atheneum & gymnasium): dhr. Joris Scholts
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De afdelingsleiders van het vmbo worden ondersteund door pedagogisch medewerkers.
• leerjaar 1 t/m 4 basis/kader: dhr. Youssef Ben Salah
• leerjaar 1 en 2 kader/mavo, mavo/havo, leerjaar 3 en 4 mavo/havo: mevr. Pauline Breukel

1.4 Bestuur

Sinds 1 januari 2001 valt het Minkema College onder de
stichting College voor openbaar voortgezet onderwijs in
Woerden en omstreken. De stichting heeft haar zetel in
de gemeente Woerden.
Bestuurder
Dhr. Mark de Haas
MT
De algehele leiding van het Minkema College is in handen van:
Dhr. Mark de Haas, bestuurder
Dhr. Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Dhr. Bob Elemans, directeur bedrijfsvoering
Raad van Toezicht
Mevr. Eva van der Molen MA (voorzitter)
Dhr. Marco Frijlink (vice-voorzitter)
Dhr. Frank Hordijk (lid)
Mevr. Marjolein Wenderich (lid)
Dhr. Jochim Schueler (lid)
Het postadres van het bestuur en de RvT is:
Postbus 2120
3440 DC Woerden
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Onderwijsaanbod
2.1 Havo, atheneum en gymnasium

Onze locatie aan de Minkemalaan biedt drie leerwegen aan:
• De havo duurt vijf jaar (de brugklas meegerekend). Een
havodiploma biedt toegang tot het hbo.
• Het atheneum duurt in totaal zes jaar. Met een atheneumdiploma kunnen leerlingen gaan studeren in het hbo of
aan de universiteit.
• Ook het gymnasium duurt zes jaar. In de onderbouw volgen
alle leerlingen Grieks en Latijn. In de bovenbouw houden
zij ten minste één klassieke taal. Met een gymnasium
diploma kunnen leerlingen gaan studeren in het hbo of
aan de universiteit.

2.1.1. Hoe zien de leerjaren eruit?

Brugklassen en toelating
Met een havo-advies kom je in een havo/vwo-klas. Met een
vwo-advies is plaatsing in havo/vwo, atheneum en gymnasium
mogelijk. Bij de plaatsing hebben we contact met jouw basisschool. De POVO-procedure (de aanmeldprocedure voor
groep 8 van het Samenwerkingsverband VO Regio UtrechtWest) is leidend in het plaatsingsproces. Meer details staan
op de website bij de informatie voor groep 8. Aan het eind
van het eerste leerjaar worden de leerlingen naar 2 gymnasium, 2 atheneum of 2 havo bevorderd. Bevorderen naar
2 mavo/havo op de locatie Steinhagenseweg behoort ook
tot de mogelijkheden. Bovendien kan je uit de havo/vwo- of
atheneumbrugklas opstromen naar 2 gymnasium. Mocht je
dit willen en aankunnen, dan volg je vanaf februari de talentmodule Latijn & klassieke vorming.
Profielkeuze
Aan het eind van het derde leerjaar van havo en vwo kies je een
profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij,
Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Dit is een com
binatie van verplichte vakken, profielvakken en vakken die je
vrij kan kiezen uit het aanbod van de school. Meer informatie
over de profielen staat op minkema.dedecaan.net.
Lesconcept
De leerjaren 1 en 2 van havo & vwo volgen lessen van 75
minuten. Zo’n langere lesduur maakt afwisseling beter
mogelijk. De docent kan meer activerende werkvormen
inzetten en er is volop ruimte om samen te werken. Digitale
hulpmiddelen zijn daarbij onmisbaar. Behalve dat elk lokaal
een digibord heeft, schaf je een eigen chromebook aan voor
ten minste vier jaar. Langere lessen zorgen voor meer rust.
In plaats van gemiddeld 32 lessen per week, heb je er 21.
Er zijn daardoor minder verschillende lessen op een school
dag, dus minder opstart- en afrondmomenten. Je hoeft
daardoor minder vaak je focus te verleggen. De schooltas
is natuurlijk lichter. Ook is er voor minder verschillende
vakken huiswerk, waardoor je een beter overzicht hebt.
Een ander voordeel is dat de docent meer tijd ervaart om
persoonlijke aandacht te geven.
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In een Minkemales leer je afwisselend van de docent, met
elkaar en voor jezelf. Het puberbrein vraagt om activerende
didactiek. Bij lessen van 75 minuten is afwisseling in werk
vormen beter te realiseren. De docenten zijn getraind om de
lessen in te richten met een start, kop, romp en staart. Bij
de ‘start’ raak je actief betrokken. Het doel van de les komt
helder in beeld tijdens de ‘kop’. In de ‘romp’ van de les is
er uitleg en werk je voor jezelf of samen met anderen. Je
probeert de lesstof te begrijpen, toe te passen en te integreren in bestaande kennis. In de ‘staart’ ten slotte vindt
een afronding plaats en kijkt de docent met jou naar wat er
gedaan is en hoe dat gebeurde. Op die manier is er sprake
van een afgeronde leercyclus. 75 minuten zijn daarvoor een
goede tijdseenheid gebleken. Onze docenten zijn getraind in
didactisch coachen: het stellen van goede vragen en geven
van gerichte feedback. Ze blijven met je in gesprek, zodat
je verder kunt komen. Ook bouwen zij in de lessen meetmomentjes in, zodat je ervaart waar je staat ten opzichte
van de leerdoelen. Met deze aanpak kan het aantal toetsen
voor een cijfer beperkt blijven. Dat geeft minder druk.
Gymnasium
Als je direct in leerjaar 1 in een gymnasiumklas begint, trek
je van klas 1 t/m 6 met dezelfde groep op die steeds hechter
wordt door o.a. de gymnasiale activiteiten. Je begint in het
brugjaar met de basis van Latijn. In het tweede jaar komt
daar Grieks bij.
Houd je van een hoog tempo, kun je goed plannen en gaat
zelfstandig werken jou goed af? Dan beschik je over vaardig
heden die op het gymnasium zeker van pas komen. Vanwege
de klassieke talen in je lesrooster heb je bij een aantal andere
vakken minder contacttijd dan op het atheneum. Een extra
uitdaging! De lessentabel van 2 en 3 gymnasium ziet er dan
ook wel wat anders uit dan die van 2 havo, 2 atheneum en
3 atheneum. De verschillen zie je in de lessentabel in de
bijlagen.
Door voor het gymnasium te kiezen, kies je dus voor een
flinke uitdaging. De ‘klassieken’ stimuleren echter ook jouw
creativiteit. Ze prikkelen je om samen te werken, om te
analyseren en grondig te onderzoeken. In het begin is dat
nog best lastig, maar als je eenmaal goed bezig bent, daagt
het je vooral uit. Je doet dit niet alleen, maar samen met
bevlogen docenten die zelf uit passie hebben gekozen voor
de klassieken.
Elk jaar staat er voor de gymnasiasten een speciale excursie
op het programma naar een plek waar je in de sporen van
de oudheid treedt. In de hogere leerjaren gaat het om meerdaagse excursies en het hoogtepunt is natuurlijk de achtdaagse Romereis in het examenjaar.

Naast talentmodules zijn er ook ondersteuningsmodules.
In het brugjaar nemen we een aantal Cito-Toetsen af, in
september en in april. We bekijken de resultaten en stellen
dan vast of we je indelen voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld voor taal, wiskunde/rekenen of begrijpend lezen. Naast
deze ondersteuningsmodule kies je ook één talentmodule.

2.1.2.1. Cambridge English Masterclass (CEM)

2.1.2. Minkema Discovery

Elke leerling is anders. Daar willen we goed rekening mee
houden en we bieden daarom keuzes aan in het lesrooster
van de brugklas en leerjaar 2. Dit aanbod groeit sinds schooljaar 2019-2020 de school in. In het weekrooster zitten twee
zogenaamde banden, waarin talentmodules worden aan
geboden. Je kiest talentmodules in vijf talentstromen:
• Discover Arts: Kunst & Cultuur
• Discover Nature: Natuur & Grote vraagstukken
• Discover Society: Maatschappij & Wereldburgerschap
• Discover Tech: Science/Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
• Discover Classics: modules speciaal voor gymnasiumleerlingen
Misschien weet je al heel duidelijk waar je goed of geïnteres
seerd in bent. Dan liggen keuzes binnen één en dezelfde
talentstroom voor de hand. Als dat nog niet zo is, kun je in
klas 1 t/m 3 snuffelen aan verschillende stromen. Elk schooljaar bestaat uit vier periodes en zo’n extra uitdagende module
(lessenreeks) duurt gemiddeld 7 weken. De mentor helpt
bij het maken van goede keuzes. In de talentmodules komt
kennis van verschillende vakken bij elkaar. Maar minstens
zo belangrijk vinden we het dat hier vaardigheden centraal
staan als onderzoekend leren, samenwerken, presenteren,
debatteren en creatief denken. Dat is een goede voorbereiding
op de bovenbouw, de vervolgstudie en het latere beroep.
Je werkt tijdens een talentmodule niet toe naar een toets
voor een cijfer. Je levert een eindproduct op, bijvoorbeeld
een ontwerp, een presentatie of een product. De waardering
daarvoor drukken we uit met een letter, die op je rapport
komt te staan.

In deze speciale talentmodule binnen Discover Society volg
je - indien je voldoende startniveau hebt - een opleiding
die kan leiden tot het behalen van internationaal erkende
certificaten. Hiermee krijg je gemakkelijker toegang tot
bijvoorbeeld buitenlandse universiteiten of Engelstalige
programma’s in Nederland. Word je toegelaten tot deze
masterclass, dan volg je die ten minste in klas 2 en 3. Een
vervolg in de bovenbouw behoort tot de mogelijkheden.

2.1.2.2. Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

Als je kiest voor de talentmodule O&O verdiep je je in de
wereld van de techniek. Je volgt dit vak gedurende de hele
onderbouw en je volgt geen andere modules (CEM is wel
mogelijk). Je kunt O&O in de bovenbouw kiezen als examenvak. Sluit je dat succesvol af, dan krijg je als bewijs een
certificaat, waarmee je makkelijk toegang krijgt tot technische studies en het bedrijfsleven.
Bij O&O ga je samen met je team +/- 7 weken per periode
aan de slag met een probleem van een échte opdrachtgever
uit de omgeving. Je gaat de school uit en zelf actief op zoek
naar de benodigde informatie om tot goede ideeën te komen.
Elke periode is er een afsluitende pitch en een wisselend
eindproduct. De lessen volg je in de MakerSpace op onze
locatie aan de Steinhagenseweg.
Naast de projecten, waarin je als team heel zelfstandig aan
de slag gaat, worden er ook workshops gegeven door experts.
Denk aan een workshop Sketch-Up, Arduino-programmeren
en 3D-printen. Kies voor O&O en laat je verwonderen door
de wereld om je heen!

Voorbeelden van modules die dit jaar op het programma staan:
• Stopmotion (Discover Arts): met een app op je mobiel leer
je de filmtechniek stopmotion. De verhaallijn, het geluid,
de beelden: ieder neemt een andere taak en samen maak
je met je groepje een animatiefilm.
• Zonnestelsel (Discover Classics): In deze eerste module in
een reeks rondom het heelal leer je van alles over planeten.
Ook bouw je een eigen schaalmodel van het zonnestelsel.
Wist je dat je elke avond/nacht wel een planeet aan de hemel
kunt zien staan? Als je tenminste weet waar te zoeken...
Het volledige aanbod van Minkema Discovery vind je op
www.minkema.nl/discovery.
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2.1.5. Rapporten en overgaan

Het schooljaar is verdeeld in zes periodes. In klas 1 t/m 3
ontvang je drie keer per schooljaar een papieren rapport.
In 4 havo en 4 & 5 vwo ontvang je twee keer een papieren
rapport. Examenleerlingen krijgen met regelmaat een
actueel cijferoverzicht. In de onderbouw worden de cijfers
na afloop van elk trimester vastgelegd en de docenten
vergaderen daarover. In de bovenbouw gebeurt dit na afloop
van het eerste halfjaar. Bovendien zijn er tussentijds interne
peilmomenten. Als het nodig is, neemt de mentor naar aanleiding hiervan contact op. Jij, jouw ouders en mentoren
hebben te allen tijde inzage in de (tussentijdse) resultaten,
behalve tijdens toetsweken.
Toetsweken
Zit je in de bovenbouw, dan heb je 4 toetsweken per jaar: in
november, januari, maart en juni. In deze weken volg je geen
lessen, maar maak je elke dag één of twee toetsen. Voor
examenleerlingen is er geen 4e toetsweek in juni; je maakt
centrale examens in mei. Klas 1 t/m 3 heeft 3 toetsweken
(januari, maart en juni).

2.1.3. U-Talent

Het Minkema College maakt deel uit van het U-Talentnet
werk van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.
Getalenteerde en gemotiveerde leerlingen van havo en vwo
krijgen de gelegenheid onder schooltijd masterclasses te
volgen in Utrecht, bijvoorbeeld ontwerp een kunsthand,
magnetische vloeistoffen of forensisch onderzoek naar de
Nederlandse taal en cultuur. Onze talentcoördinator mevr.
Lieke Faber leidt alle talentprogramma’s buiten de school
in goede banen.

2.1.4. Minkema Extra

Ook buiten de reguliere lessen om zijn veel leerlingen actief
in de school. Wij moedigen je aan om jouw grenzen te verleggen, talenten te ontwikkelen en in buitenlesactiviteiten te
ontdekken wat jouw mogelijkheden zijn en waar je speciale
belangstelling naar uitgaat. In diverse leerjaren kun je
vrijwillig bij een club of talentklas uit het extra aanbod
aansluiten. Verder doen er al jaren Minkemaleerlingen mee
aan diverse vakolympiades. Heb je meer uitdaging nodig,
dan denken je mentor en de leerlingcoördinator graag met
je mee.
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Licht en Geluid
Het Minkema College staat bekend om haar spectaculaire
optredens van leerlingen, zoals tijdens Minkema Live. De
aula van de Minkemalaan is ingericht met professionele licht-
en-geluidsapparatuur. Dankzij een eigen licht-en-geluidteam zijn de optredens voor het grote publiek zichtbaar en
hoorbaar. Het team bestaat uit leerlingen met een speciale
belangstelling voor theatertechniek. Er is beperkt plaats in
het team. Geïnteresseerde leerlingen kunnen op proef meedraaien en op die manier een aanvulling op het team worden.

Debatteam
Hou jij van een goede discussie? Weet je jouw mening over te
brengen, maar sta je ook open voor de mening van anderen?
Dan is het debatteam wellicht iets voor jou! Ons debatteam
gaat jaarlijks de strijd aan met teams van andere scholen.
Met succes: we hebben afgelopen jaar de provinciale voorronde gewonnen! Door de coronacrisis ging de landelijke
finale helaas niet door.

Bevorderingsnormen
Voor elk leerjaar gelden bevorderingsnormen. Het overzicht
van deze normen komen aan het begin van het schooljaar
op de website. Door de normen op de rapportcijfers toe te
passen, wordt duidelijk of je kan overgaan of niet. Naast de
cijfers weegt ook het advies van de docenten mee. Zij baseren
hun advies op leerlingkenmerken als inzicht, zelfstandigheid,
omgang met huiswerk, werkhouding, tempo en motivatie.
Voor leerlingen in de bovenbouw zijn de bevorderingsnormen
een aanvulling op het Programma voor Toetsing en Afsluiting
(PTA). Hierin staat ook alles over het examen.

Toneelgroep Laat Maar
Een aantal jaar geleden heeft een groep leerlingen het
initiatief genomen een toneelgroep te beginnen. ‘Laat maar!’
komt wekelijks bij elkaar en maakt sinds enkele jaren een
avondvullende voorstelling. Ook heeft de groep al enkele
keren opgetreden voor patiënten in het WKZ.

Bij de atheneum- en de gymnasiumbrugklas is het uitgangs
punt dat je doorgaat naar het tweede leerjaar atheneum
respectievelijk gymnasium. In de loop van de gecombineerde
brugklas havo/vwo bepalen we op welk niveau je het beste
verder kan gaan: havo, atheneum of misschien toch gymnasium of mavo. De docenten geven hierover in maart een
voorlopig advies en nemen in juli een definitief besluit. Je
krijgt deze informatie schriftelijk mee naar huis bij het
tweede respectievelijk het eindrapport. Uitgangspunt voor
het uiteindelijke besluit zijn de overgangsnormen.

Muziekensemble The Tracks
Onze school heeft een muziekensemble. De leerlingen
beoefenen na schooltijd hun eigen instrument o.l.v. een
muziekdocent en verzorgen optredens bij speciale schoolgelegenheden of buiten school zoals Akoestival in Woerden.
Iedereen met een instrument is welkom!

Aanvullend nemen we in de brugklas in het najaar en het
voorjaar Cito-toetsen af voor de vaardigheden begrijpend
lezen & woordenschat, inzichtelijk rekenen en spelling.
De uitslag op deze toetsen helpt ons bij het inzetten en
evalueren van de ondersteuning en het snappen van jouw
schoolprestaties.

GSA (Gender and Sexuality Alliance)
De GSA van het Minkema College bestaat sinds 2014 en telt
inmiddels bijna 20 leden uit verschillende leerjaren van de
school. De letters GSA staan voor Gender and Sexuality
Alliance. De GSA van het Minkema College is een groep
scholieren die ervoor staat dat iedereen op school de vrij
heid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te
hoeven schamen. De groep maakt zich sterk voor lesbische,
homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse leerlingen, o.a. door activiteiten te organiseren in de school.

Tweejarige brugklas havo/vwo
Door het afstandsonderwijs in schooljaar 2019-2020 hebben
niet alle leerlingen kunnen laten zien wat ze in hun mars
hebben. Daarom zetten we de brugklas havo/vwo eenmalig
door naar klas 2. Dit jaar kennen we, naast 2 atheneum
en 2 gymnasium, dus een verlengde brugklas 2 havo/vwo.
In dit type tweede klas kun je doorgroeien naar 3 havo of 3
atheneum. Voor een kleine groep zal 3 mavo een betere
plek blijken te zijn. Voor 2 havo/vwo gelden vergelijkbare
bevorderingsnormen als voor 1 havo/vwo.

2.1.6. Overstappen naar een andere afdeling

Als dat mogelijk of wenselijk is, kan je aan het eind van een
schooljaar overstappen naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van 3 atheneum naar 4 havo of van 3 gymnasium naar
4 atheneum. Ook een overstap naar het vmbo op onze locatie
Steinhagenseweg behoort tot de mogelijkheden. Bij een gymnasiumleerling wordt een overstap naar 2 of 3 atheneum
bij uitzondering toegestaan: een keuze voor het gymnasium
geldt in principe ten minste tot en met leerjaar 3. Overleg
tussen school, jou en je ouders is in alle gevallen vanzelfsprekend.

2.1.7. Examens

Om deel te mogen nemen aan het centrale examen, moet
aan alle eisen die in het PTA (Programma van Toetsing en
Afsluiting) vermeld staan worden voldaan. In het PTA lees je
welke onderdelen getoetst worden, hoe de schoolexamens
eruitzien en hoe zwaar ze meetellen. Het examen bestaat
uit schoolexamens en centrale examens. Op de havo en het
vwo wordt gestart met de opbouw van het examendossier
vanaf de vierde klas. Voor de havo vindt het centrale examen
plaats in het 5e leerjaar en voor het vwo in het 6e leerjaar.
Je vindt het PTA in Magister.
In de examenklas bewaken de mentoren de resultaten van
de leerlingen en coachen je waar mogelijk. Drie keer per
jaar overlegt de mentor met de leerlingcoördinator over de
behaalde resultaten. Zo nodig neemt de mentor naar aanleiding hiervan contact met jouw ouders op. Drie keer in het
jaar ontvang je een overzicht van de behaalde resultaten.
Verdere informatie is te vinden in het examenreglement en
het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

2.1.8. Doorstromen ná je diploma

Leerlingen die het mavodiploma (vmbo-t) hebben behaald,
kunnen doorstromen naar 4 havo. Ook kunnen leerlingen
met een havodiploma verdergaan in 5 vwo. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:
• De resultaten moeten laten zien dat je een goede kans
maakt het havo- of vwo-diploma in twee jaar te halen.
• Je bent heel gemotiveerd en maakt dat duidelijk bij het
verzoek tot toelating.
• Je krijgt een positief advies van de docenten die jou het
laatste jaar hebben lesgegeven.
• Je kiest in 4 havo dan wel 5 vwo een vakkenpakket dat
aansluit op de gevolgde vakken in 4 mavo c.q. 5 havo.
De procedures voor de overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo en
van 5 havo naar 5 atheneum staan op minkema.dedecaan.net.
De mentor en (in tweede instantie) de decaan helpen je bij
het maken van een gemotiveerde keuze.
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2.2 Vmbo (basis en kader) en mavo (inclusief
mavo/havo)

Onze locatie aan de Steinhagenseweg biedt drie leerwegen:
basis, kader en mavo (inclusief mavo/havo of 6-jarige havo).
Om jou extra uit te dagen, zijn deze ondergebracht in dakpanklassen.
• Basis en kader duurt vier jaar. Een basis/kaderdiploma
biedt toegang tot het mbo, niveau 2, 3 of 4.
• De mavo duurt in totaal vier jaar. Met een mavodiploma
kun je doorstromen naar het mbo: meestal op niveau 4,
soms op niveau 3.
• De mavo/havo duurt 4 tot 6 jaar. Je kunt na het behalen
van je mavo-diploma doorstromen naar het mbo (dan duurt
de opleiding 4 jaar) of je stapt over naar 4 havo (dan duurt
de opleiding 6 jaar).
Op onze vmbo-locatie werken we volgens het didactische
principe van de zes rollen van een docent. Goed lesgeven
krijgt handvatten in de vorm van zes verschillende rollen.
Deze zijn ook herkenbaar in de les. Iedere rol heeft een aantal kerntaken die beschrijven wat een docent doet in een les.
De zes rollen zijn:
1) de docent als gastheer
2) de docent als presentator
3) de docent als didacticus
4) de docent als leercoach
5) de docent als pedagoog
6) de docent als afsluiter
Drie soorten brugklassen
Op het vmbo hebben we drie soorten brugklassen: basis/
kader, kader/mavo en mavo/havo. De brugklasperiode duurt
twee jaar. In welke klas je wordt geplaatst, hangt af van het
advies van de basisschool. Je komt in een klas met leerlingen van twee niveaus. Je resultaten en inzet in de jaren
bij ons op school bepalen welk diploma je haalt. De keuze
voor de route naar een diploma op een bepaald niveau wordt
dus nog even uitgesteld. Dit geeft kansen! We maken aan het
begin van het schooljaar een persoonlijk plan voor jou en we
houden goed in de gaten of je de doelen die daarin staan,
kunt behalen. Jij en je ouders hebben drie keer per jaar een
gesprek met je mentor. Tijdens die gesprekken worden jouw
doelen besproken, maar ook je cijfers voor de verschillende
vakken en de uitslagen van je Cito-toetsen.
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Basis/kader: profiel Economie & Ondernemen
Als je bij ons in de basis/kader-klas komt, word je zo lang
mogelijk breed gevormd. Dat betekent dat je veel verschillende dingen doet en leert. In klas 3 volg je het profiel Economie
& Ondernemen. Ondernemerschap (zaken aanpakken, doen,
opzetten) staat in dit profiel centraal. We richten ons op
beroepen van de toekomst en zorgen ervoor dat je klaar bent
voor alle opleidingen die in het mbo worden aangeboden.
Dit profiel richt zich op handel, toerisme, administratie,
marketing, automatisering, logistiek en horeca. Enkele
economische beroepen zijn: receptionist, gamedeveloper,
secretaresse, verkoper en planner wegtransport. Verplichte
profielvakken zijn bijvoorbeeld commercieel en logistiek.
Daarnaast kun je kiezen uit creatieve vakken, horecavakken
of vakken die te maken hebben met media en techniek.
Behalve in deze beroepsgerichte vakken doe je ook examen
in Nederlands en Engels en in economie, wiskunde of Duits.
We werken nauw samen met mensen uit het bedrijfsleven
in de regio. Het Minkema College heeft het Vecon Business
School (VBS) certificaat.

Kader/mavo
In de kader/mavo-klassen zitten leerlingen met een kader-,
een gl/tl- of een tl-advies. De eerste twee jaar krijg je alle
kansen om te ontdekken waar je goed in bent. Daarna maak
je een keuze. Vind je het leuk én hebben je resultaten laten
zien dat je het aankunt, dan is het mogelijk om naast de
theorievakken ook een deel van je examen beroepsgericht
te doen. Je kiest dan voor kader. Je mag dan ook uit de
keuzevakken kiezen die hiervoor staan beschreven. Als je
resultaten het toelaten, kun je ook kiezen voor één van de
mavo-richtingen die wij aanbieden.

Mavo/havo
Voor leerlingen met een tl- of tl/havo-advies is er de mavo/
havo-klas. Dit is tegelijkertijd de basis voor de 6-jarige havo-
opleiding. Sommige leerlingen kunnen de mavo makkelijk
aan, maar de havo is voor hen (nog) net een beetje te hoog
gegrepen. Omdat het tempo aan de hoge kant is, omdat
ze een beetje onzeker zijn of omdat ze laatbloeiers zijn.
Ze krijgen een mavo-advies, maar met wat extra tijd en
inspanning is een havodiploma best haalbaar. En zelf willen
ze niets liever! Ben jij zo iemand, dan is mavo/havo iets
voor jou.

Mavo
Op het vmbo bieden we vanaf leerjaar 3 drie mavo-richtingen:
Mavo Ondernemen, Mavo Tech en Mavo Klassiek:

Mavo/havo is een complete mavo-opleiding met een aantal
extra’s. Je gaat evenveel uren naar school als op de mavo,
maar het niveau en het tempo liggen hoger en je krijgt meer
huiswerk. Ook is het lesprogramma in het eerste jaar aan
gepast, zodat het aansluit op havo 2. Je werkt gericht aan
de vaardigheden die je op de havo nodig hebt: zelfstandig
leren, verantwoordelijkheid nemen en analyseren. Je krijgt
in deze klas les op twee niveaus en je kunt jezelf flink uitdagen. Als het lukt, kun je aan het eind van leerjaar 1 doorstromen naar havo 2 op onze locatie aan de Minkemalaan.
We hebben daar duidelijke normen voor. Ben je nog niet zo
ver, dan ga je door in de mavo/havo-stroom op de Stein
hagenseweg. In de mavo/havo-route word je goed voorbereid
op de havo. We werken nauw samen met de havo aan de
Minkemalaan. Je kunt in de mavo/havo-route goed laten zien
wat je in je mars hebt en je kunt, op een manier die bij jouw
tempo past, goed voorbereid de stap naar de havo maken.

Marketing

Ondernemen

Webshop

Mode &
design

Fotografie

Keuken

• Mavo Ondernemen: ondernemend leren. Je krijgt een vast
vakkenpakket, 5 algemeen vormende examenvakken
(zoals wiskunde en Engels), 1 beroepsgericht examenvak:
commercieel en secretarieel. In de derde klas volg je de
vakken ondernemen en webshop.
• Mavo Tech: dit is een mavorichting met een groot deel
technische vakken en informatietechnologie, speciaal voor
die leerlingen die de mavo aankunnen én veel interesse
hebben voor een technische opleiding. Je hebt een vast
vakkenpakket, 6 examenvakken, techniek & informatie
technologie en onderzoekend & probleemoplossend leren.
• Mavo Klassiek: Je volgt 6 examenvakken, alle sectoren,
brede vorming. Op de mavo volg je een breed vakkenpakket.
Pas aan het eind van leerjaar 3 kies je welke kant je op
wilt. Je kunt uit drie sectoren kiezen:
 echniek en Maatschappij (TM)
°T
 conomie en Maatschappij (EM)
°E
 atuur, Gezondheid en Maatschappij (NGM).
°N

2D-3D
vormgeving
en productie

Als voorbereiding op je profielkeuze loop je een korte oriënterende stage van drie dagen. Je maakt van deze stage een
verslag en presenteert dit aan je klasgenoten. In leerjaar 3
sluit je de vakken maatschappijleer 1 en CKV af. Vervolgens
doe je in leerjaar 4 examen in nog eens zes of zeven vakken:

Keuzevakken basis/kader

Tekenen,
schilderen en
illustreren

Sport &
bewegen

Fietstechniek

Scooter
techniek

Techniek

•D
 e verplichte vakken Nederlands en Engels.
•T
 wee sectorvakken. Bij TM zijn dit wiskunde en natuur
kunde. Bij EM economie en wiskunde óf Frans óf Duits
en bij NGM biologie en wiskunde óf maatschappijkunde
óf geschiedenis óf aardrijkskunde.
• Twee of drie vakken die je vrij kunt kiezen, op voorwaarde
dat je ze ook in de derde klas hebt gevolgd.
In alle leerjaren krijg je bewegingsonderwijs.
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2.2.1. Hoe zien de leerjaren eruit?

Leerjaar 1

Stages

Je wordt geplaatst in de leerweg die aansluit bij het
advies van de basisschool. We volgen hierbij de
zogenaamde ‘POVO-procedure’ (www.swvvo-ruw.nl >
POVO). Blijkt gedurende je opleiding dat je meer kunt,
of is het juist te moeilijk, dan kun je overstappen naar
een andere leerweg. In leerjaar 1 begin je met een
kennismakingsprogramma. Leren, hoe doe je dat?
Wat verwachten wij hier van jou? En welke begeleiding
heb jij nodig om een diploma te halen? Deze afspraken
leggen we vast in je SteinSuccesPlan. Op school werk
je regelmatig met een chromebook. Die leasen je
ouders via school. We willen zeker weten dat je er
goed mee om kunt gaan. Daarom volg je in het eerste
leerjaar lessen digitale vaardigheden. Gedurende
de opleiding verzamel je informatie over je loopbaaninteresses, competenties, prestaties waar je
trots op bent, rapporten en persoonlijke ontwikkeling.

Leren doe je in de praktijk en niet altijd op school.
Een stage is een vorm van buitenschools leren:
door de taken die je bij een bedrijf of organisatie
uitvoert, verkrijg je kennis die van belang is voor je
opleiding. Bij basis/kader loop je in de derde klas in
het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding
een oriënterende stage van een week. In de vierde
klas volgt dan nog een stageweek. Je maakt van
beide stages een verslag. Bij mavo/havo loop je in
het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding
een snuffelstage.

Leerjaar 2 en 3
In leerjaar 2 en 3 verdiep je je kennis. Hier volg je
beroepsvoorbereidende en algemeen vormende
vakken. Vaak worden de vakken in samenhang aan
geboden. Je oriënteert je op vervolgopleidingen en
werkt tijdens de mentorlessen aan LOB (loopbaan
oriëntatie). In leerjaar 2 en/of 3 loop je ook een
maatschappelijke stage. Dat is een voorbereiding
op actief burgerschap. In de stage maak je kennis
met vrijwilligerswerk. Het is goed om te ervaren
dat je iets voor je omgeving kunt betekenen. De
ervaringen kunnen ook van pas komen bij je keuze
voor je loopbaan.

Leerjaar 4 (examen doen)
in leerjaar 4 staat alles in het teken van het examen.
Je spijkert je kennis waar nodig bij, je maakt afsluitende schoolexamens en volgt examentraining. In
leerjaar 4 maak je een portfolio, waarmee je jezelf
op weg naar mbo of havo kunt presenteren.
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Taal- en rekenonderwijs
Taal en rekenen heb je bij alle andere vakken nodig.
Bovendien stelt de overheid eisen aan je taal- en
rekenniveau. Daarom is er gedurende alle leerjaren
extra aandacht voor taal binnen het vak Nederlands
en staat rekenen als apart vak op het rooster. Bij taal
gaat het om spelling, grammatica, leesvaardigheid
en woordenschat. Bij rekenen om meten & meetkunde, verbanden, getallen en verhoudingen. Ben
je al op niveau, dan werk je aan het onderhouden
van je kennis.

2.2.2. Stein Extra

Gedurende het schooljaar vinden er in alle leerjaren activiteiten plaats die een aanvulling zijn op het reguliere les
programma. De activiteiten passen bij het leerjaar en zijn
steeds gekoppeld aan enkele vakken. Vaste onderdelen zijn
kunst, sport en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).
Voor deze activiteiten werken wij samen met KUVO (kunst
educatie scholen Woerden). Ook is er aandacht voor thema’s
als burgerschap, sociale media, pesten, positieve groeps
vorming, samenwerken en je eigen identiteit. Veel activiteiten
vinden plaats buiten de schoolmuren.

2.2.3. Talentlessen

Het is belangrijk dat je op school je interesses en talenten
kunt ontdekken en ontwikkelen. Voor een groot deel gebeurt
dat in het gewone onderwijsprogramma. Maar we bieden ook
extra lessen dans, sport, theater/muziek, creatief ontwerpen
en programmeren. Deze lessen vallen buiten het gewone
rooster. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend; als je
ervoor kiest, verwachten we dat je komt. In de lessen dans
en theater/muziek bereid je je voor op een optreden (zoals
Minkema Boulevard de afgelopen jaren) aan het einde van
het schooljaar.

2.2.4. Rapporten en overgaan

Als je pas aan het eind van het jaar gaat kijken hoe je ervoor
staat, ben je te laat. Daarom krijg je verspreid over het jaar
drie rapporten. Het eerste rapport komt eind november/
begin december, het tweede medio maart/april en het derde
rapport aan het eind van het schooljaar. Na rapport 1 en 2
verwachten we jou met je ouders op school voor een gesprek.
Tussendoor kunnen jij en je ouders in Magister altijd je cijfers
inzien. Het is verstandig om dat regelmatig te doen. De
cijfers op de rapporten zijn ‘gewogen gemiddelden’: niet alle
toetsen en opdrachten tellen even zwaar mee. Ruim voor het
eind van het schooljaar maken we een tussenbalans op. Zo
kunnen we zorgvuldig nadenken over plaatsing en begeleiding
van alle leerlingen in het nieuwe schooljaar.

In het vierde leerjaar zijn er drie schoolexamenperiodes. Na
elke periode krijg je een overzicht van je resultaten. Aan het
eind van de derde periode ontvang je een overzicht van alle
schoolexamens en eindcijfers. Deze eindcijfers bepalen
samen met je cijfers voor het centraal examen of je slaagt.
In de bevorderingsnormen staat aan welke voorwaarden
je moet voldoen om over te gaan of op te stromen. In leerjaar 3 en 4 is daarnaast het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA) van belang. De bevorderingsprocedure vind
je op de website en het PTA vind je in Magister. Drie factoren
zijn bepalend:
• Je cijfers;
• Het advies van je docenten. Zij kijken bijvoorbeeld naar
inzicht, zelfstandig werken, huiswerk maken, werkhouding,
tempo en motivatie;
•J
 e resultaten op de Cito-toetsen.
Toetsweken
Voor alle examenvakken vindt er toetsing plaats d.m.v. proefwerken, overhoringen of andere opdrachten. Deze toetsen
worden in principe tijdens de reguliere lessen afgenomen.
Drie keer per jaar worden er toetsweken georganiseerd,
waarin er alleen toetsen worden afgenomen. De reguliere
lessen worden uitgeroosterd. Dit geldt niet voor de basis/
kader-klassen, die hebben alleen in het examenjaar toetsweken. De kader 3-klassen hebben aan het eind van leerjaar
3 wel een toetsweek.
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2.2.5. Examens

Het examen basis, kader en mavo bestaat uit schoolexamens
en centrale examens.
Schoolexamen
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) lees je
welke onderdelen getoetst worden, hoe de schoolexamens
eruitzien en hoe zwaar ze meetellen. Het PTA beschrijft voor
alle vakken de examentoetsen van het derde en vierde
leerjaar. Ook staat er een overzicht in van de praktische
opdrachten en handelingsdelen (andersoortige opdrachten)
die je moet maken. Nieuw is dat ook LOB (loopbaanoriëntatie
en -begeleiding) onderdeel is van het schoolexamen. Je vindt
het PTA in Magister (kijk bij de studiewijzers).
Centraal examen basis/kader
Het centrale examen vindt plaats in het vierde leerjaar. Het
examen over je algemene vakken maak je op de computer.
Daarnaast heb je ook een examen over je praktijkvak, dit is
het cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen). Deze
beide examens worden afgenomen in de maanden april en/of
mei. De school maakt daarvoor een eigen rooster.
Centraal examen mavo
Voor de mavo doe je in het vierde leerjaar schriftelijk examen.
Dat gebeurt op data en tijden die landelijk zijn vastgesteld.

2.2.6. Doorstromen na je diploma

Met een mavodiploma kun je doorstromen naar het mbo:
meestal op niveau 4, soms op niveau 3. Als je kiest voor het
mbo, vul je voor die mbo-opleiding een digitaal doorstroom
dossier in. Ook de mentor vult een deel van dit dossier in.
Zo weet je nieuwe mbo-opleiding alvast wie je bent en welke
hulp of begeleiding je nodig hebt. Op deze manier werken
we aan een vlotte doorstroom.
Afhankelijk van je vakkenpakket en je resultaten kun je ook
verder in havo 4. Aan het eind van de tweede klas hoor je of
wij denken dat jij hiervoor de potentie bezit. Je krijgt een
advies gebaseerd op je cijfers, de mening van de docenten en
je resultaten op de toetsen van het Cito-volgsysteem. Is ons
advies positief, dan kun je ervan uitgaan dat een havodiploma
er met hard werken voor jou wel in zit. Wil je hiervoor gaan,
dan krijg je in leerjaar 3 en 4 extra les in onderwerpen die
belangrijk zijn voor een goede aansluiting op de havo. Ook
doe je in een extra vak examen. Wij helpen je om een vakkenpakket te kiezen dat handig is met het oog op de havo.

2.3 Alle doorstroommogelijkheden op een rij

We willen je een goede uitgangspositie geven voor vervolg
opleidingen en de arbeidsmarkt. Aangezien het Minkema
College een brede school is van vmbo tot gymnasium, zien
wij veel mogelijkheden om jou optimaal te laten profiteren
van de pluspunten van al onze opleidingen. Denk daarbij
aan het faciliteren van op- en doorstroom, maatwerk en
talentontwikkeling.
Hieronder vind je de mogelijkheden om op te stromen
naar een hoger niveau of door te stromen na het behalen
van je diploma.
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Activiteiten
Onze school staat bekend om het ruime aanbod van buiten
lesactiviteiten. Dat is een bewuste keuze: je doet hierdoor
nieuwe sociale contacten op en ontwikkelt je breder. Wij
gaan ervan uit dat je aan de buitenlesactiviteiten meedoet.
Heb je toch bezwaar tegen een of meer activiteiten, dan
verzoeken we je om dat tijdig aan de afdelingsleider uit te
leggen. We bieden je zo nodig een alternatief programma
op school.
We weten nu nog niet precies hoe de coronacrisis het volgende schooljaar gaat
beïnvloeden. Vooralsnog zijn we in deze schoolgids zo veel als mogelijk uitgegaan
van een situatie waarin we weer onder ‘normale’ omstandigheden invulling
kunnen geven aan ons onderwijs. Het kan dus zijn dat we gedurende het volgende
schooljaar bepaalde activiteiten moeten laten vervallen of deze op een andere
manier of ander moment organiseren.

3.1 Introductie

Nieuwe brugklasleerlingen maken in juni/juli al voor het eerst kennis met hun
klas en mentor. In leerjaar 1 begin je met een introductieprogramma in en om
de school. Zo leer je je klas, je mentor en de schoolomgeving nog beter kennen.
De mentor bespreekt de algemene gang van zaken op school. Daarna volgt de
eerste echte schooldag. Samen met de mentor sluiten jij en je klasgenoten die dag
af en jullie bespreken de ervaringen. Elke brugklas heeft ook oudere leerlingen als
begeleiders (een jongen en een meisje): de Minkema Mentor Assistenten (mma’s).
Wenweek en brugklaskamp
In september hebben de brugklasleerlingen een introductieweek. Onze vmbo-
leerlingen krijgen een wenweek op school. Tijdens deze week maak je spelenderwijs
kennis met de docenten, je klasgenoten, de verschillende vakken en het gebouw.
Voor onze havo/vwo-leerlingen is er een brugklaskamp: één dag in Woerden en vier
dagen in Leusden. Helaas kan het kamp door de corona-beperkingen in 2020-2021
niet doorgaan. Natuurlijk zijn er vervangende kennismakingsactiviteiten op en om
de school, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van het RIVM.
Introductie tweede en derde klassen
Na de brugklas verandert doorgaans de klassensamenstelling. Daarom zijn er
ook voor de tweedejaars introductieactiviteiten. In de activiteitenweek aan het
begin van het schooljaar maak je kennis met elkaar en met jouw mentor. Ook voor
klas 3 zijn er in deze week bijzondere activiteiten.

vwo

3.2 Excursies en werkweken

Lekker de school uit, en tóch leren: dat doe je tijdens excursies en
werkweken die horen bij het lesprogramma. Met maatschappijleer ga
je bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer of de r echtbank en met biologie
trek je de natuur in. Alle excursies worden voorbereid en nabesproken
in de vaklessen.
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3.2.1. Werkweken havo, atheneum en gymnasium

In het examenjaar van zowel de havo als het atheneum en gymnasium vinden er
normaal gesproken in september diverse reizen naar het buitenland plaats. Helaas
hebben we deze vanwege de pandemie moeten annuleren voor schooljaar 2020-2021.
De verdieping die deze reizen bieden, zal dit schooljaar op een andere manier
in het lesprogramma terugkomen. Dit vinden we uiteraard ontzettend jammer!
We hopen dat we in september 2021 deze reizen wel weer kunnen aanbieden:
• Excursie Ardennen 5 havo
Heb je in 5 havo gekozen voor BSM in je profiel (Bewegen, Sport en Maatschappij)?
Dan maak je een vierdaagse sportieve excursie naar de Ardennen.
• Kunstweek Parijs 5 havo en 6 atheneum
In dezelfde week bezoeken leerlingen uit 5 havo en 6 atheneum met kunst in hun
profiel musea en andere bezienswaardigheden in Parijs. Je maakt indringend
kennis met allerlei culturele uitingen en legt jouw indrukken vast in foto’s en
schetsen. Het eerste schoolexamen staat helemaal in het teken van de ver
werking van dit materiaal. Nadien hou je een presentatie voor ouders en andere
belangstellenden.

Ook in jou schuilt creatief talent! Op het Minkema College
krijg je de ruimte om de artiest of kunstliefhebber in jezelf
te ontdekken. We besteden veel aandacht aan beeldende
vorming, muziek, dans, drama, theater en film. Dat doen we
meestal gewoon tijdens de lessen. Denk aan handvaardig
heid, tekenen, muziek en Nederlands (literatuur, poëzie, rap).
We organiseren ook culturele dagen of bijzondere momenten
in het jaar met ludieke kunstuitingen in en om de school,
bijvoorbeeld in de week voor de kerstvakantie of de laatste
lesweek van het schooljaar. Hierin trekken personeel en
leerlingen gezamenlijk op.
Theaterbezoek
Verder bezoek je echte theatervoorstellingen en optredens. Uit
het ‘kunstmenu’ van KUVO krijg je elk jaar één à twee voorstellingen of projecten aangeboden. Dat gebeurt in samenwerking met de Stichting Cultuur Platform Woerden. Ook
kiezen we regelmatig iets extra’s uit het KUVO-programma.

• Werkweek Berlijn/Londen/Oostenrijk 5 havo en 6 atheneum
Leerlingen uit 5 havo zonder BSM en leerlingen uit 5 havo en 6 atheneum
zonder kunst in hun profiel kiezen voor de werkweek in september uit Berlijn,
Londen en Oostenrijk. Daar doe je algemeen vormende activiteiten en activiteiten
die gekoppeld zijn aan de verplichte vakken en vakken uit jouw profiel. Je bereidt
deze activiteiten voor in de vaklessen. Voorafgaand aan de werkweek is er een
themadag en kort na de werkweek kunnen ouders op school de resultaten van
jouw werkweek bekijken.

Spectaculaire show
De show is een spektakel van muziek, theater, dans en multimedia. En ook jij kunt je opgeven! Onder de bezielende
leiding van een aantal docenten, oud-leerlingen en stagiaires
train en oefen je voor de voorstelling. Op het vmbo heet de
eindshow ‘Minkema Boulevard’. Voorbereiding daarvoor
gebeurt in de talentlessen. Op onze havo/vwo-locatie kun je
jouw talent laten zien tijdens de show ‘Minkema Live’.

• Romereis 6 gymnasium
De leerlingen van 6 gymnasium gaan begin september acht dagen naar Rome.
Deze reis is het hoogtepunt van de klassieke opleiding. Vanuit een hotel in het
centrum maak je intensief kennis met schatten uit de oudheid, opgravingen,
musea, monumenten, fonteinen en kunsthistorisch interessante kerken. Er staat
ook een excursie buiten Rome op het programma: Herculaneum en Paestum.
Je bereidt deze reis voor tijdens de lessen klassieke talen. Na afloop is er op
school een feestelijke Romeinse ‘verwenavond’ voor jou en je ouders.

3.4 Schoolfeesten

3.2.2. Excursies vmbo, mavo/havo

Op het vmbo worden er diverse buitenlandse excursies aangeboden, zoals:
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3.3 Kunstzinnige vorming

• Werkweek leerjaar 3 basis/kader:
° Berlijn: Deze reist duurt 4 dagen. Op de fiets ontdek je de stad en de
geschiedenis van Berlijn. Daarnaast bezoeken we één van de grootste
dierentuinen van Europa (Berlin Zoo). Voorafgaand aan deze werkweek
bereid je de reis voor in de klas en verdiep je je alvast in de stad.
• Werkweek leerjaar 3 mavo. Je kunt kiezen uit:
° Berlijn: Deze reis duurt 4 dagen waarin je fietsend langs de bezienswaardig
heden de stad verkent (bijv. Alexanderplatz en Checkpoint Charlie). Ook breng
je een bezoek aan het concentratiekamp Sachsenhausen en het voormalige
vliegveld Tempelhof.
° Londen: Tijdens de 4-daagse reis naar de hoofdstad van Engeland leer je met
een speurtocht deze stad kennen. Je ziet o.a. Oxford Street, de Big Ben en
de Houses of Parliament. Daarnaast bezoek je het National History Museum
of het Science Museum en de populaire wijk Camden Town. Ook een rondje
in de London Eye behoort tot de mogelijkheden.
° Ardennen: Deze 3-daagse reis is voor leerlingen die LO2 als examenvak
hebben gekozen. Je gaat survivallen in de Ardennen. Je slaapt in een tent,
gaat back-to-basic en leert met elkaar overleven in de natuur.
• Skikamp: jaarlijks organiseert de sectie lo een skireis waar leerlingen zich voor
kunnen opgeven. Deze reis is geen onderdeel van het onderwijsprogramma
maar geheel op vrijwillige basis.

Elk jaar zijn er feesten voor de verschillende leerjaren en is
er een examengala voor de examenklassen. Alle feesten zijn
vanzelfsprekend rook-, drugs- en alcoholvrij. Het succes van
de schoolfeesten is mede te danken aan duidelijke regels:
• Na 21.00 uur kun je zonder toestemming vooraf niet meer
naar binnen, alleen naar buiten. Wil je voortijdig naar huis,
dan laten we dat weten aan je ouders.
• Bij de ingang toon je een toegangskaartje en je actuele
leerlingenpas. Aan de zaal worden geen kaarten verkocht.
• Introducés zijn niet toegestaan.
• Bij wangedrag sturen we je naar huis. Ook wordt jou de
toegang tot een of meer volgende feesten ontzegd.

3.6 Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk in 5 havo en 6 vwo is de meesterproef
die je aflegt om te laten zien dat je zelfstandig een onderzoek
kunt opzetten, uitvoeren en presenteren. Halverwege het
examenjaar presenteer je jouw profielwerkstuk aan ouders,
leerlingen uit de voorexamenklassen en docenten.
Leerlingen uit 4 mavo maken ook een profielwerkstuk. Dat
doen zij tijdens de profielwerkstukweek. In deze week doen
zij onderzoek en verwerken en presenteren de uitkomsten.

3.7 Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage (MaS) maakt op het Minkema
College onderdeel uit van het onderwijsprogramma. De MaS
is een vorm van leren binnen en buiten de school en kun je
zien als vrijwilligerswerk dat je bij een vereniging, stichting of
organisatie doet. Het werk is voor de samenleving belangrijk,
maar ook voor jou. Je leert organiseren, contacten leggen
en andere mensen helpen. Denk aan spelletjes doen met
dementerende ouderen of taalles geven aan vluchtelingen.
Uit een groot Laks-onderzoek blijkt dat leerlingen de maat
schappelijke stage als een zinvolle aanvulling beschouwen
op het onderwijs. Voor jou is de stage een verrijking van je
persoonlijke kwaliteiten, die van pas komt bij jouw vervolg
opleiding.
Voor vmbo- en mavo/havo-leerlingen geldt dat de maat
schappelijke stage van tenminste 20 uur bestaat uit minimaal 10 uur binnen de school (in themaweken en tijdens
schoolactiviteiten of projecten) en 10 uur daarbuiten. Voor
havo 4- en vwo 4-leerlingen bestaat de maatschappelijke
stage uit minimaal 30 uur en deze vindt volledig buiten de
school plaats.
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de MaS
op onze havo/vwo-locatie ligt bij mevr. Claudia Oosterveld.
Op het vmbo kun je terecht bij dhr. Rob Immerzeel en mevr.
Joyce Emons.

3.5 Sportactiviteiten

Sport is belangrijk op het Minkema College. In de onderbouw
vinden naast de gymlessen ook sportdagen of -toernooien
plaats. Havisten kunnen het vak BSM (Bewegen, Sport en
Maatschappij) in hun profiel kiezen.
Vmbo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in sport en alles
wat daarmee te maken heeft (zoals voeding, training geven en
ehbo), kunnen kiezen voor LO2 als examenvak (bij de mavo)
of het keuzevak Sport en Bewegen (bij basis/kader).
Bedrijf jij topsport, dan kun je desgewenst in overleg gaan
met de lo-docent die topsporters begeleidt. Op het havo/
vwo is dat mevr. Mariël Remmerswaal en op het vmbo dhr.
Wouter Agterberg.
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Begeleiding en zorg

4.1.2. Mentoraat

Elke leerling is anders. Dat vraagt van docenten dat ze inspelen op verschillen in leer
vragen, leerbehoeften en leerstijlen. Inspelen op verschillen gebeurt grotendeels in de
les. Docenten gebruiken gevarieerde werkvormen en plaatsen de leerstof in een context,
waardoor die voor jou betekenis krijgt. Maar om succesvol te leren, is ook een goede
begeleiding nodig.
4.1 Reguliere begeleiding

Op het Minkema College sta je er niet alleen voor. We zorgen
ervoor dat je een goede begeleiding krijgt. Zo heeft iedere
leerling een mentor, kun je voor allerlei praktische vragen
altijd bij de afdelingsassistenten of pedagogisch medewerker
(vmbo) terecht en hebben we een decanaat voor vragen
over je vakkenpakketkeuze en vervolgstudie. Met vragen
die over een vak gaan, kun je terecht bij de vakdocent. Met
een belangrijke vraag kunnen je ouders de vakdocent ook
rechtstreeks mailen.

4.1.1. Begeleiding in fasen

Op het Minkema College staat de begeleiding altijd in het
teken van het leren en uiteindelijk: het halen van een diploma.
Het kan gaan om het wegwerken van achterstanden, maar
ook om verdieping als je juist meer aankunt. De meeste
begeleiding heb je nodig in het eerste leerjaar. Naarmate
je toegroeit naar het examen, word je steeds zelfstandiger.
De begeleiding wordt als volgt vormgegeven:

Leerjaar 1
In leerjaar 1 werken we vooral aan een goede start.
We willen je goed leren kennen. Dat doen we aan de
hand van gegevens van de basisschool en gesprekken
met jou en je ouders. In de mentorlessen besteden
we veel aandacht aan onze verwachtingen (Hoe leer
je? Hoe pak je het aan? Wat verwachten docenten
van jou?). Ook brengen we de basis van de leerstof
op orde.

Van de mentor krijg je ook mentorlessen. Dit zijn ingeroos
terde uren waarop er aandacht is voor groeps- en persoonlijke begeleiding, maar ook voor vaardigheden als plannen,
leren leren, omgaan met resultaten en analyseren van
toetsresultaten. In de brugklas ligt het accent op kennismaken en leren studeren. Vanaf leerjaar 2 (vmbo) en 3
(vmbo en havo/vwo) staat een aantal lessen in het teken
van keuzebegeleiding en oriëntatie op studie en beroep.
In de (voor-)examenklassen is er aandacht voor planning
en organisatie met het oog op de schoolexamens en het
centraal examen en daarnaast voor de keuze van een
passend vervolgtraject na de middelbare school (vervolgstudie, opstroom, tussenjaar, etc.)

4.1.3. Afdelingsassistenten

Leerjaar 2 t/m voorexamenjaar
Deze leerjaren vormen het hart van je opleiding. De
begeleiding sluit daarbij aan. In deze jaren oriënteer
je je op je profiel (vakkenpakket), vervolgopleiding en
loopbaan. De mentor en de decaan ondersteunen je
daarbij. Je volgt zo nodig trainingen.

Examenjaar
In dit jaar is alle begeleiding gericht op dat ene doel: je
diploma. Wat de leerstof betreft zetten we alle puntjes
op de i en je krijgt examentraining. Ook bereiden we
je voor op de overstap naar een vervolgopleiding.
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Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is de ‘spil’ in
de begeleiding en het eerste aanspreekpunt voor jou en je
ouders. Met vrijwel alle vragen kun je bij de mentor terecht.
Speelt er iets waarvan de school op de hoogte moet zijn,
dan ligt het voor de hand dat je contact opneemt met jouw
mentor. Zo nodig verwijst hij/zij je door. Iedere mentor
draagt bijzonderheden over jou (bijvoorbeeld op het gebied
waar jij ondersteuning nodig hebt) over aan de mentor van
het volgende leerjaar. De nieuwe mentor heeft ook inzicht
in jouw eerder behaalde studieresultaten. Zo ontstaat er
continuïteit in de begeleiding.

Het Minkema College heeft meerdere afdelingsassistenten.
Zowel jij als je ouders kunnen bij hen terecht voor eerste
opvang en allerlei praktische vragen over het rooster, EHBO,
verlof en nog veel meer. Je meldt je bovendien direct bij de
afdelingsassistent als je te laat bent. Op het havo/vwo meld
je je ook na een lesverwijdering bij de afdelingsassistent. Op
het vmbo meld je je bij lesverwijdering bij de pedagogisch
medewerker (zie paragraaf 4.1.4). Voor jouw ouders is de
afdelingsassistent het aanspreekpunt voor ziekmelden en
verlofaanvragen.
• Afdelingsassistent onderbouw havo/vwo:
Dhr. John Blok, telefoon 0348 484 113.

Ziekmelden kan uitsluitend telefonisch bij de afdelings
assistent. Voor alle andere zaken volstaat een mail
naar: afdelingsassistentmink@minkema.nl (havo/vwo)
of afdelingsassistentstein@minkema.nl (vmbo).

4.1.4. Pedagogisch medewerker (vmbo, mavo/
havo)

Onze vmbo-locatie heeft twee pedagogisch medewerkers:
dhr. Youssef Ben Salah en mevr. Pauline Breukel. Zij zijn er
voor jou. Heb je iets bijzonders meegemaakt of wil je iets
kwijt? De pedagogische medewerkers staan graag voor je
klaar om te luisteren of je te helpen. Naar hen ga je ook toe
als je uit de les bent gestuurd. Mocht je ergens tegen aan
blijven lopen, dan kun jij of kunnen je ouders aankloppen bij
de pedagogische medewerker.

4.1.5. Decanaat

Tijdens je opleiding kom je voor belangrijke keuzes te staan.
Welke leerweg past bij jou? Welk profiel spreekt je aan? En
wat wil je gaan doen na je examen? De schooldecanen maken
leerlingen wegwijs in de wereld van studie en beroep. Zij
ondersteunen de mentoren bij de algemene keuzebegeleiding.
Op het vmbo maak je in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg al keuzes voor de bovenbouw. Met
jouw keuzevakken stel je een soort ‘eigen’ profiel samen.
Zit je eenmaal in de bovenbouw, dan komt het kiezen van een
vervolgopleiding in beeld. Ook deze keuze bereid je samen
met de mentor voor in de Minkemalessen en individuele
gesprekken. Daarnaast neem je deel aan keuzeactiviteiten,
meestal buiten de school. Je bezoekt open dagen, gaat
eventueel proefstuderen en kunt meedoen aan projecten
die worden aangeboden door de vervolgopleidingen. Ook
begeleiden de decanen tal van andere activiteiten in het kader
van kiezen, zoals vakkenvoorlichting, bedrijfsbezoeken en
workshops of informatieavonden - ook voor jouw ouders.
De decanen van het Minkema College zijn dhr. Dick Wahl
(havo), dhr. Roel Sluijsmans (vwo) en mevr. José van der
Heijden (vmbo, mavo/havo).

• Afdelingsassistenten bovenbouw havo/vwo:
Mevr. Miranda van Vulpen en mevr. Karen Elbertsen,
telefoon 0348 484 114.
• Afdelingsassistent vmbo, mavo/havo:
Dhr. John Boegheim, telefoon 0348 484 164
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Alle dyslectische leerlingen krijgen op het havo/vwo een
‘dyslexie- of toetspas’ waarop hun rechten en plichten staan.
Op het vmbo heet deze pas de ‘Steinpas’ die ook leerlingen
met bijv. ADHD krijgen. Met een toets- of Steinpas heb je
recht op bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen.

4.2.3. Speciale trainingen

Bij een vermoeden van dyslexie kan onze dyslexiecoördinator
of orthopedagoog een dyslexie-screening bij je afnemen.
Wordt dit vermoeden door deze signaleringstest bevestigd,
dan adviseren wij een extern remedial teaching-traject (RT).
Na 20 weken RT kan in de brugklas een extern dyslexie
onderzoek worden gedaan. Dit is op kosten van je ouders.
Wanneer je in de loop van je schoolcarrière minder gaat
presteren dan verwacht én er sprake is van dyslexie, kan met
hulp van de dyslexiecoördinator of orthopedagoog worden
besproken of andere faciliteiten mogelijk zijn.

Trainingen havo/vwo-locatie
Het gaat om:
• Groeps- (of individuele) faalangst- en examenvreesreductie
training voor leerlingen met faalangst (in schoolwerk en/of
op sociaal gebied) door mevr. Ilse Pijnacker en dhr. Diede
van der Zee.
• Groepstraining No Prob waar leerlingen leren zich assertiever op te stellen (voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2
en (bij voldoende aanmeldingen) voor leerlingen van
15-16 jaar) door onze schoolorthopedagoge mevr. Marijke
Haaksema. De training is geschikt voor leerlingen die zich
(te) passief opstellen en voor leerlingen die zich juist te
agressief opstellen.
• LEF, een individuele training gericht op het ontwikkelen
van een groeimindset; voor leerlingen die last hebben van
een gebrek aan motivatie, snel opgeven of juist gehinderd
worden door perfectionisme (al dan niet gerelateerd aan
(hoog)begaafdheid). Een groeimindset helpt je uitdagingen
aan te gaan, door te zetten en niet op te geven bij tegen
slagen. De training wordt gegeven door de schoolorthopedagoge, mevr. Marijke Haaksema.
• Motorische remediale training. Bij brugklasleerlingen
wordt er gelet op het handschrift. Als je handschrift slecht
leesbaar is, kun je meedoen aan schrijflessen bij mevr.
Eleonora Offermann.

4.2.2. Huiswerkklas

Je kunt samen met jouw ouders bij de mentor een verzoek
indienen om mee te doen aan de huiswerkklas. Deze is
bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw die thuis niet voldoende tijd aan hun huiswerk (kunnen) besteden. Docenten
begeleiden je na schooltijd in kleine groepjes bij het plannen,
maken en leren van jouw huiswerk. De huiswerkklas is van
maandag t/m donderdag, ongeveer twee uur per dag. Contactpersoon op het havo/vwo is dhr. Mostapha Allaï. Op het vmbo
kun je hiervoor terecht bij de pedagogisch medewerker. Aan
deelname aan de huiswerkklas zijn kosten verbonden.

Kiezen op en het vmbo
De mentor is de eerste aanspreekpersoon voor de LOB (loopbaanoriëntatie). In de onderbouw en in de beroepsgerichte
leerweg, ook in de bovenbouw, wordt er gewerkt met de
methode Tumult. In de bovenbouw organiseert de decaan
een mbo-avond op school, waar alle mbo’s uit onze regio
aanwezig zijn. Alle ouders/verzorgers zijn hierbij van harte
welkom. De stages in alle leerwegen staan in het teken van
loopbaanoriëntatie. Leerlingen stromen niet alleen uit naar
het mbo. Voor mavoleerlingen zijn er ook mogelijkheden om
door te stromen naar de havo.
Profielkeuze en Minkemarkt havo/vwo
De profielkeuze in de derde klas klas havo/vwo gebeurt
aan de hand van de methode KeuzeWeb via de website
minkema.dedecaan.net. Op deze website is heel veel
informatie te vinden voor jou en je ouders. Voor leerlingen
vanaf klas 3 organiseren de decanen jaarlijks de ‘Minkemarkt’,
een informele markt waar oud-leerlingen je vertellen over
de studie die zij gekozen hebben. Zij maken duidelijk wat
je van een opleiding kunt verwachten en waar je op moet
letten bij jouw studiekeuze.
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Mocht je dit nodig hebben, dan bieden wij specifieke trainingen. De mentoren en docenten geven aan of jij daar baat
bij kunt hebben. Hun advies bespreken we met je ouders.
Aan deze trainingen zijn kosten verbonden.

4.2 Extra begeleiding

Loop je ergens tegenaan? Vrijwel altijd vinden wij op school
met jou en je ouders een oplossing met hulp van de afdelings
assistent, pedagogisch medewerker, vakdocent, mentor,
decaan, leerlingcoördinator, afdelingsleider of directeur
onderwijs. Maar er zijn ook leer- of andere problemen waar
extra ondersteuning bij nodig is. Het is belangrijk dat daarover in een vroeg stadium overleg plaatsvindt. Hoe langer
een probleem blijft liggen, hoe moeilijker het vaak op te
lossen is. Maken de mentor en de coördinator of afdelings
leider zich zorgen om jou, dan nemen zij contact met jouw
ouders op. Andersom kunnen jouw ouders ook aan de bel
trekken als zij zich zorgen maken. Soms vragen wij voor extra
hulp in de vorm van een training een vergoeding.

4.2.1. Dyslexie

Heb jij al bij binnenkomst in het eerste jaar een dyslexie
verklaring, dan kom je in aanmerking voor extra begeleiding
om de overstap te vergemakkelijken. Zo is er gedurende het
eerste jaar op het havo/vwo een inloopuur waar je onder
andere geholpen kunt worden bij het omgaan met de talen
Frans en Engels. Op het vmbo organiseren we voorlichtings
bijeenkomsten voor ouders en voor leerlingen. Ook is er
aandacht voor jouw ondersteuningsvraag: afspraken maken
met docenten, aanspraak maken op dyslexiebeleid. Het
dyslexieprotocol vind je op onze website. Aan dyslexie
begeleiding zijn geen kosten verbonden.
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Trainingen vmbo-locatie
Per leerjaar bieden we diverse trainingen aan op het vmbo.
Aanmeldingen voor een training worden eerst door de mentor
met jou en jouw ouders besproken.
Leerjaar 1 en 2
• Sociale vaardigheden: Vind je omgaan met anderen lastig?
Maak je moeilijk vrienden? In deze training werk je aan
sociale vaardigheden voor school, thuis en vrije tijd.
Leerjaar 1-3
• Omgaan met faalangst: Ben je gespannen voor toetsen
en examens? Ben je vaak bang dat het niet gaat lukken?
In deze training leer je omgaan met stress, spanning en
gevoelens van faalangst.
•R
 ots-en-watertraining: Een weerbaarheidstraining die wordt
aangeboden aan een groep leerlingen of een hele klas.
Leerjaar 4
• Examenbegeleidingsuur: Zie je op tegen de voorbereiding
op het examen? In deze training leer je het werk in je laatste
schooljaar plannen, de leerstof aanpakken en examens
maken. Je volgt deze training in de klas, passend bij jouw
behoeften.
Pluscoach vmbo
Heb je niet genoeg aan de geboden ondersteuning, dan komt
de pluscoach vmbo in beeld. De pluscoach werkt nauw samen
met de zorgcoördinator en eventueel met de orthopedagoog.
De pluscoach kan samen met jou een individueel traject
starten. Tijdens dit traject kijk jij samen met de pluscoach
wat jouw leerdoelen zijn en ga je hiermee aan de slag. Jouw
mentor en ouders worden ook bij dit traject betrokken.
Pluscoachingtrajecten kunnen ook in groepsvorm plaatsvinden. Hierbij worden meerdere leerlingen tegelijkertijd
begeleid. Mevr. Deedee Griffin en mevr. Claire Dufrasnes
voeren deze trajecten uit. Naast het begeleiden van leerlingen
kan de pluscoach ook docenten adviseren en leerlingen
komen observeren in de klas.
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4.2.4. Leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiders zijn ‘geoefende luisteraars’ die zich
verdiept hebben in problematiek als pesten, sexting, machts
misbruik en discriminatie. Ze zijn er om naar je te luisteren
en de moeilijkheden serieus te nemen. Ze zullen niet altijd
een pasklare oplossing hebben, maar praten helpt vaak
ook. Het is belangrijk dat je weet dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met de vertrouwelijke informatie. Mocht het nodig
zijn, dan kunnen de leerlingbegeleiders je doorverwijzen
naar de externe vertrouwenspersoon (mevr. Marjon van Gils).
Je kunt de externe vertrouwenspersoon ook rechtstreeks
benaderen.
Mentoren of vakdocenten kunnen leerlingen die worstelen met
sociaal-emotionele problemen doorverwijzen naar een van
de leerlingbegeleiders. Je kunt ook zelf het initiatief nemen
en persoonlijk, telefonisch of via e-mail een afspraak maken.
Op het havo/vwo hebben we drie leerlingbegeleiders:
mevr. Ria Scheffer, mevr. Abda Eddaoudi en dhr. Diede van
der Zee. Op onze vmbo-locatie kun je terecht bij mevr. Latifa
Douho en dhr. Dennis Nagel.

4.2.5. Zorgcoördinatie

Wanneer de mentor de indruk heeft dat je meer begeleiding
nodig hebt, brengt hij/zij dit onder de aandacht van de betrokken zorgcoördinator. Soms heeft een leerling genoeg aan
een paar gesprekken met een leerlingbegeleider (zie 4.2.4.).
In andere gevallen is specifieke ondersteuning nodig, zoals
bij faalangst of moeite met sociale vaardigheden. De zorg
coördinatoren zijn ook de contactpersoon van school richting
de jeugdarts.
Op de havo/vwo-locatie zijn mevr. Ingrid de Wit (havo) en
mevr. Wilhelmien Berk-Peters (vwo) de zorgcoördinatoren.
Op het vmbo is de coördinatie van de extra begeleiding in
handen van mevr. Margriet Blonk en mevr. Deedee Griffin
(voor 1-4 basis/kader) en mevr. Minke Baak (voor 1-4 kader/
mavo en mavo/havo). Drie keer per jaar bespreken de zorg
coördinatoren van het vmbo de ontwikkeling en resultaten
van alle leerlingen in hun afdeling met de mentor en de
afdelingsleider. De uitkomsten worden tijdens de ouder
gesprekken met jou en je ouders besproken.

4.2.6. Orthopedagoog

Aan beide locaties is een schoolorthopedagoog verbonden: mevr. Marijke Haaksema (havo/vwo) en mevr. Claire
Dufrasnes (vmbo). Zij denken mee bij complexere vragen
of stellen bijvoorbeeld op grond van een observatie of
gesprek passende oplossingen of ondersteuning voor. Via
de zorgcoördinator en met toestemming van jouw ouders
word je bij de orthopedagoog aangemeld. Als je extra
aandacht of ondersteuning nodig hebt, leggen we dit vast
in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Ook de adviezen van de orthopedagoog nemen we hierin op. Regelmatig evalueren jouw ouders samen met jou, de mentor
en zorgcoördinator het OPP en samen stellen jullie het zo
nodig bij. Op het vmbo begeleidt de orthopedagoog ook
(groepjes) leerlingen. De orthopedagogen kunnen indien
nodig een intelligentieonderzoek af nemen.

4.2.7. Zorgadvies

Als de zorgcoördinator en mentor binnen de school geen
oplossing vinden, kunnen jouw ouders het advies krijgen
hulp te zoeken buiten de school. Een andere mogelijkheid
is de zorgvraag voor te leggen aan het ZorgAdviesTeam (ZAT).
Zij organiseren vervolgens een overleg waaraan, naast jijzelf
en je ouders, ook deel kunnen nemen: de jeugdarts van de
GGD, de leerplichtambtenaar, een medewerker van maat
schappelijk werk, de wijkagent en een jeugdhulpwerker of
jeugdconsulent van Woerden Wijzer. Voordat een vraag op de
agenda van dit overleg komt, neemt de mentor contact op
met jouw ouders. Mocht school de benodigde ondersteuning
niet of onvoldoende kunnen bieden, dan vraagt zij het Samen
werkingsverband om mee te denken (zie 4.5).

4.2.8. Coördinator sociale veiligheid

Het is belangrijk dat jij je veilig en prettig voelt op school,
want dat komt je leerprestaties ten goede. Onze coördinator
sociale veiligheid onderzoekt regelmatig hoe het staat met
de sociale veiligheid op school. De coördinator ondersteunt
waar nodig de mentoren, bijvoorbeeld in het geval van
pesten, verzorgt training en scholing voor mentoren en komt
met beleidsvoorstellen. De verantwoordelijke afdelings
leider voor sociale veiligheid op onze havo/vwo-locatie is
mevr. Claudia Oosterveld. Op onze vmbo-locatie is dat mevr.
Gerdine Jongeneel.

4.3 Anti-pestprotocol

De school kent een anti-pestprotocol. Wanneer jij, mede
leerlingen of docenten het signaal opvangen dat er gepest
wordt, vragen wij de mentor op te treden. Uiteraard is iedere
situatie anders. Daarom is er altijd sprake van maatwerk.
Er zijn drie uitgangspunten:
• Pesten doen wij niet op school.
• Pesten is iets anders dan plagen. Omdat pesten en plagen
nog weleens door elkaar worden gehaald, is het belangrijk
goed uit te zoeken wat er precies speelt. Soms wordt
een plagerij ervaren als een pesterij, terwijl dat niet zo
is bedoeld.
• Zowel met de pester als de gepeste worden afspraken
gemaakt. Wij hebben gemerkt dat het belangrijk is om
naar beiden te luisteren en beiden verantwoordelijkheid
te geven in het oplossen van het probleem. Door gedragsregels af te spreken waar iedereen zich aan houdt, is de
kans het grootst dat het probleem wordt opgelost.
Er is op beide locaties een anti-pestcoördinator. Voor de
havo/vwo-locatie is dat dhr. John Blok en voor het vmbo
is dit mevr. Danielle Teterissa.

4.4 Vertrouwenskwesties

Het komt helaas voor dat mensen op het werk, thuis of op
school lastig gevallen worden. Het behoort tot onze taak
ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen op school.
Kom je in aanraking met seksuele intimidatie, agressie of
geweld, dan kun je voor de eerste opvang terecht bij de
leerlingbegeleiders. Zij beoordelen, in overleg met de zorgcoördinator, of het raadzaam is er een externe vertrouwens
persoon, mevr. Marjon van Gils, bij te betrekken. In dat geval
verwijzen zij je in principe op korte termijn door. Je kunt de
externe vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen. Is
de situatie bedreigend, dan zijn wij als school verplicht jouw
ouders te informeren en/of hulpverlening in te schakelen.

4.5 Samenwerkingsverband

Het Minkema College participeert in het Samenwerkings
verband VO Regio Utrecht-West. Andere deelnemers zijn
het Kalsbeek College en Futura College in Woerden, het
Wellant College in Montfoort en het Veenlanden College in
Vinkeveen en Mijdrecht. Het doel van de samenwerking is
dat alle leerlingen uit de regio een schoolloopbaan volgen
die past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. De deelnemende scholen zorgen samen voor goede begeleiding van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning die de scholen kunnen bieden zijn omschreven in
het schoolondersteuningsplan. Zo delen wij onze deskundig
heid en ervaring en breiden onze expertise uit. Om een
doorgaande lijn te verzorgen, werkt het samenwerkings
verband samen met andere organisaties en instellingen,
zoals het samenwerkingsverband voor het primair onderwijs,
het speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs,
jeugdhulpverlening en de gemeente Woerden.
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Praktische organisatie
5.1 Schoolregels

Voor een prettige sfeer hebben we afspraken nodig. Denk maar aan het verkeer: zonder regels wordt het een chaos op de
weg. Het leerlingenstatuut vormt de basis voor onze schoolregels. Je kunt het vinden op de website. De regels maken het
mogelijk dat alle mensen in de school positief met elkaar omgaan. We gaan ervan uit dat je de instructies van alle mede
werkers opvolgt en dat je respectvol gedrag vertoont naar elkaar en naar het personeel, het gebouw, buurtbewoners en
voorbijgangers. Alle leerlingen en medewerkers dragen actief bij aan het verwezenlijken van een positief en veilig klimaat.
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Tijdens de les

Buiten de les

•J
 e volgt de lessen van je rooster én je bent op tijd.
Ben je te laat, dan haal je eerst een telaatbriefje
bij de afdelingsassistent.
•J
 e doet actief mee in de lessen en verstoort het
onderwijs niet voor anderen.
•O
 m een les te mogen missen, vragen je ouders
vooraf verlof aan (zie paragraaf 5.4).
• Als
 je ziek wordt onder schooltijd en je kunt niet
op school blijven, meld je je af bij de afdelings
assistent. Deze neemt contact op met je ouders
en overlegt met hen.
•A
 ls je uit de les verwijderd wordt (‘een rode kaart
krijgt’), meld je je meteen bij de afdelingsassistent
of de pedagogisch medewerker. Aan het einde van
de les ga je met de kaart terug naar de docent en
bespreek je samen de situatie.
•H
 eb je een toets gemist, dan maak je binnen twee
weken een afspraak met je docent om de toets in
te halen. Doe je dit niet, dan noteert de docent het
cijfer 1,0 in Magister.
•J
 e mobiele telefoon is tijdens de les in je kluis of
in de telefoontas in het lokaal.
• Tijdens

een toets zijn mobiele telefoon en smartwatch niet toegestaan in het lokaal. Je krijgt een 1
voor de toets als deze toch in het lokaal blijkt/blijken
te zijn. Per ongeluk toch je telefoon meegenomen?
Aan het begin van de toets kun je hem nog in de
kluis leggen. Kom je daardoor echter te laat voor
de toets, dan heb je minder toetstijd én haal je eerst
een telaatbriefje.

• In een tussenuur of na schooltijd kun je studeren
of huiswerk maken in de aula, in de mediatheek/
het OLC of op een werkplek in een van de vides.
• Pauzes breng je door op het schoolplein, in de aula
of in de daarvoor aangewezen overblijfruimtes.
Op onze havo/vwo-locatie zijn dat de vides op de
eerste verdieping. De zithoeken met roze banken
op de eerste verdieping én de vides op de 2e en 3e
verdieping blijven in de pauzes leeg. Op onze vmbo-
locatie verblijf je in de aula of op het schoolplein.
• Heb je een afwijkende pauze, bijvoorbeeld na een
gymles, dan breng je deze in de aula door.
• Eten, drinken en snoepen doe je alleen in de aula;
tijdens de pauzes is het ook toegestaan in daarvoor
aangewezen overblijfruimtes en op het buitenterrein.
In de les is eten en drinken alleen toegestaan als
de docent daar toestemming voor geeft.
• Voor ieders veiligheid is het vanzelfsprekend dat je
niets naar beneden gooit in de vides of op de trappen.
• Onze beide locaties hebben een grote fietsenstalling. Je zet je fiets of scooter in een rek en
op slot. Bij onze havo/vwo-locatie is een speciale
stalling voor scooters, bromfietsen en motoren.
Voor deze stalling heb je een tag nodig die je
kunt aanvragen bij de conciërge. Je komt alleen
in de stalling om je vervoermiddel te stallen of
op te halen.
• Jassen, gymtassen, geld en alle andere waarde
volle spullen berg je op in je kluisje. In de les (ook
in de gymzaal) heb je alleen lesmaterialen bij je.
• Je houdt de school schoon. Bekertjes en ander
afval ruim je op, zowel binnen de school (denk
aan de overblijfruimtes) als daarbuiten.
• Zit je in leerjaar 1 of 2, dan blijf je tijdens de
schooluren in de school of op het schoolterrein.
• Je verhandelt geen goederen in of rond het
schoolgebouw.
• Zijn je lessen afgelopen en heb je geen school
verwante afspraak, dan verwachten we dat je binnen
een halfuur het schoolgebouw en –terrein hebt
verlaten.
• Wij zijn een rook-, drugs- en alcoholvrije school.
Je neemt dus geen sigaretten, alcoholhoudende
of andere stimulerende middelen mee naar school,
laat staan dat je ze gebruikt. Dit geldt ook voor
energy drinks.
• We willen dat iedereen zich veilig voelt op school.
Daarom mag je in het gebouw en op het schoolterrein niet fotograferen en filmen, tenzij het een
schoolopdracht betreft.
• Gedrag heeft gevolgen. Als jij je niet aan de afspraken
houdt, nemen wij een passende maatregel.
• Indien je ouders vragen hebben, dan verzoeken wij
hen altijd vooraf een afspraak te maken zodat er
voldoende tijd en ruimte ingepland kan worden om
hen goed te woord te kunnen staan.
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5.4 Ziekte, verzuim en verlof

School en ouders kennen een gezamenlijke plicht: school
vult de onderwijstijd zo goed mogelijk in en je ouders stellen
jou zo goed mogelijk in staat een normale schoolgang te
hebben. In overleg krijg je bij een geldige reden verlof en
bij ziekte melden je ouders je af.

5.2 Huiswerk

Vanaf het begin krijg je huiswerk op. De docent zet huiswerk
en toetsen ook in Magister, zodat je alle informatie thuis
bij de hand hebt. Toch kun je er niet van uitgaan: het kan
gebeuren dat Magister even niet bereikbaar is. Noteer huis
werk en toetsen dus altijd in je (digitale) agenda. Als je doorwerkt, kun je een groot deel van je huiswerk al op school
maken. Wel moet je thuis iedere dag tijd besteden aan
herhaling en voorbereiding van de leerstof. Voor een aantal
vakken krijg je studiewijzers met een overzicht van het
programma voor die vakken. Aan de hand van een studie
wijzer kun je zelfstandig (vooruit) werken. Dat is ook handig
als je bijvoorbeeld door ziekte lessen hebt gemist.

5.3 Beschadiging en vermissing

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor beschadiging
en vermissing van (brom)fietsen, kleding, tassen en geld,
chromebooks of waardevolle voorwerpen die in kleding of
tas(sen) zijn achtergelaten. We raden je aan jouw eigendommen altijd te merken, geld en waardevolle voorwerpen
nooit onbeheerd achter te laten en je fiets of scooter goed
op slot te zetten.
Schade aan gebouw en bezittingen
Veroorzaak je schade aan ons gebouw, de inventaris of aan
bezittingen van leerlingen of personeel, dan stellen wij je
aansprakelijk. Zo nodig zullen we de schade op jouw kosten
laten herstellen.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de afdelings
assistenten. Elk jaar opnieuw blijven veel spullen achter. Het
is aan te bevelen jassen en gymkleding met naam te merken.
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Vermissing
Mis je een kostbaar eigendom, dan meld je dat bij de afdelings
assistent. Op een formulier beschrijf je het voorwerp, zodat
we het aan jou kunnen koppelen als het wordt gevonden.
Wordt een van jouw eigendommen gestolen, dan raden we je
(ouders) aan om aangifte te doen bij de politie. Bij diefstal van
schooleigendommen doen wij zelf aangifte bij de politie.

Een gezonde leerling is gemiddeld één keer per jaar ziek.
Natuurlijk kan dit weleens vaker voorkomen. Wanneer er op
school zorgen zijn over de frequentie van het (ziekte)verzuim,
deelt de mentor deze zorg met jouw ouders. Als het verzuim
aanhoudt, kan de schoolarts meedenken met het gezin en
de school. Soms lijkt een dagje thuisblijven misschien de
oplossing voor vermoeidheid of ervaren stress. Door een ziekmelding neemt de stress echter eerder toe dan af: je mist
lesstof en begeleiding en bouwt een achterstand op. Ons
advies aan ouders is dan ook om thuisblijven niet te snel toe
te staan. Afspraken met bijv. de orthodontist worden bij voor
keur buiten lestijd gepland; doorvragen bij de praktijk leert
dat dit vaak gewoon mogelijk is. Voel je je tijdens de lesdag
niet lekker, dan zullen de afdelingsassistenten jou niet zonder
meer naar huis laten gaan. Zij zoeken telefonisch contact
met één van je ouders en vragen de mentor, pedagogisch
medewerker of leerlingcoördinator mee te denken.
Melden van ziekte
• Ben je ziek of kom je om een andere reden niet naar school,
dan melden je ouders dat ’s morgens vroeg (vóór het begin
van de eerste les) telefonisch bij de afdelingsassistent.
• Elke volgende dag dat je thuisblijft, verwacht de afdelings
assistent opnieuw een telefoontje van je ouders.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de
gemiste lesstof.
• Ziekmelden kan uitsluitend telefonisch bij één van de
afdelingsassistenten (zie paragraaf 4.1.3.).
• Voor alle andere zaken kunnen jij of je ouders ook
mailen naar:
° havo/vwo: afdelingsassistentmink@minkema.nl
° vmbo, mavo/havo: afdelingsassistentstein@minkema.nl

Verzuim
• Ook voor één lesuur kom je naar school.
• Slecht weer is geen reden om thuis te blijven.
• Kom je keer op keer te laat? Dan haal je de gemiste tijd in.
Bij de zesde keer te laat krijg je daarbovenop een officiële
waarschuwing. Na negen keer stellen we de leerplicht
ambtenaar op de hoogte.
• In grote lijnen zijn er op het vmbo twee manieren om de
gemiste tijd in te halen: je ’s ochtends vroeg melden bij
de afdelingsassistent/pedagogisch medewerker of (als
je te laat blijft komen) een ‘vierkant rooster’. Je bent dan
van 8.00 - 16.30 uur op school. Op het havo/vwo maak je
hierover afspraken met de afdelingsassistent.

5.5 Schorsing en verwijdering

Uit de les gestuurd
• Voor het verstoren van de les of respectloos gedrag tegen
over de docent of een medeleerling krijg je een rode kaart.
Daarmee meld je je meteen bij de afdelingsassistent
(havo/vwo) of pedagogisch medewerker (vmbo).
• Je vult de rode kaart in.
• De afdelingsassistent (havo/vwo) of pedagogisch mede
werker (vmbo) geeft je een taak voor de rest van de lestijd.
• Aan het eind van de les ga je terug naar de docent en
overhandig je de rode kaart.
• De docent vult zijn deel van de kaart in en handelt de
kwestie met je af. Daarna gaat de rode kaart naar de
mentor (vmbo) of naar de afdelingsassistent (havo/vwo).
• Word je vaak uit de les gestuurd, dan komt de leerlingcoördinator of afdelingsleider in beeld. Deze neemt
contact op met je ouders en spreekt af wat passende
maatregelen zijn.

Schorsing en verwijdering
• Als je je misdraagt of een negatieve invloed uitoefent op
je medeleerlingen, kunnen we je tijdelijk de toegang tot
de les of de school ontzeggen.
• Bij een tijdelijke lesontzegging mag je niet de les in, maar
ben je wel op school (namelijk bij de afdelingsassistent
(havo/vwo) of pedagogisch medewerker (vmbo)). Bij een
tijdelijke lesontzegging is de eerste stap altijd een (telefoon)
gesprek van de coördinator leerlingzaken (havo/vwo) of
pedagogisch medewerker (vmbo) met jou en je ouders.
In dat gesprek wordt besloten wanneer en onder welke
voorwaarden je weer de les in mag.
• Bij een externe schorsing mag je de school niet in. Een
externe schorsing gaat per direct in. Vervolgens word je
samen met je ouders uitgenodigd voor een gesprek met
de afdelingsleider (en eventueel de betrokken mentor/
docent). In dat gesprek wordt bepaald wanneer en onder
welke voorwaarden je weer de school in mag. Een externe
schorsing van twee dagen of meer moeten wij melden bij
de inspectie.
• Komen we er in dat gesprek niet uit, dan kunnen jij en je
ouders een gesprek met de directeur onderwijs aanvragen.
Komen we ook daarin niet verder, dan kunnen je ouders
bezwaar aantekenen bij de bestuurder.
• Ben je meermalen geschorst of bij een incident betrokken,
dan kunnen we je definitief van school verwijderen. Van dit
voornemen stellen we je ouders op de hoogte. Zij kunnen
dan bezwaar aantekenen. Word je definitief verwijderd, dan
melden we dat aan de inspectie en de leerplichtambtenaar.
Samen met je ouders zoeken we voor jou een geschikte
plek op een andere school.

Verlof
• Extra verlof voor bijv. ziekenhuisbezoek of bijzondere
familieomstandigheden kunnen ouders schriftelijk aanvragen bij de coördinator leerlingzaken (havo/vwo) of de
afdelingsleider (vmbo, mavo/havo), minimaal 3 weken
van tevoren. Ook hier geldt: je bent zelf verantwoordelijk
voor het inhalen van de gemiste lesstof.
• De leerplichtwet staat niet toe dat we leerlingen verlof
geven om vervroegd op vakantie te gaan. Informatie over
de leerplicht is te lezen op www.leerplicht.net.
• Sommige leerlingen sporten buiten school op hoog niveau
of ontwikkelen op andere wijze hun talenten. In zo’n geval
stemt de coördinator leerlingzaken (havo/vwo) of de afde
lingsleider (vmbo) met de leerling en ouders af hoe dit te
combineren is met de voortgang van het werk op school.
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5.7.2. Rooster vmbo, mavo/havo

5.6 Kluisjes

We hanteren gescheiden lestijden voor de leerjaren 1 t/m 4 basis/kader en de leerjaren 1-2 kader/mavo en 1 t/m 4 mavo/havo,
zodat iedereen rustige pauzes heeft. We hebben lesuren van 50 minuten. We gebruiken het laatste uur alleen als het nodig is.

Iedere leerling heeft een kluisje. De kluishuur is begrepen
in de ‘ouderbijdrage voorzieningen’, maar je betaalt apart
voor het slot en de sleutel(s). Je krijgt in leerjaar 1 een slot
en sleutel(s) die je houdt voor de rest van je schoolcarrière
van het Minkema College (tenzij je van locatie wisselt). Zie
ook paragraaf 8.1.1.
In het kluisje berg je waardevolle spullen op, zoals je bromfietshelm, fietssleutel en telefoon, maar ook je lunchpakketje,
jas en gymkleding. Je boeken zitten in je schooltas en niet
in je kluisje. Je hebt niet genoeg tijd om voor elke les de
boeken uit je kluis te halen. De pauzes zijn hier natuurlijk
wel geschikt voor.
• Je mag je kluissleutels niet ruilen met die van een ander,
want ze zijn op naam en slotnummer geregistreerd.
•M
 et vragen over de kluisjes kun je terecht bij de conciërges.
• Een medewerker van de school mag kluisjes (of tassen)
laten openmaken als hij daar dringende redenen voor
heeft. Dat gebeurt altijd in aanwezigheid van een tweede
medewerker.
• Bij vernielingen aan een kluisje kunnen wij onkosten in
rekening brengen. Ook kunnen we eenzijdig het huurcontract opzeggen.
• Op de laatste lesdag vóór de zomervakantie maak je je
kluisje leeg.
• De school is niet aansprakelijk voor diefstal uit kluisjes.

5.7 Lestijden

Aan het eind van de zomervakantie staat je lesrooster in
Magister. Houd er bij het plannen van hobby’s of werk rekening
mee dat je rooster gedurende het jaar nogal eens verandert.
Ook zul je soms na schooltijd iets moeten inhalen. We gaan
ervan uit dat je dagelijks tussen 8.00 en 17.00 uur voor school
beschikbaar bent. Je actuele rooster vind je elke dag in je
agenda in Magister. Ook roosterwijzigingen zijn daar terug te
vinden. Check daarom voordat je naar school gaat je rooster!
De Magister-app is hier heel handig voor.

Uur

kader/mavo (1-2), mavo/havo (1-4)

Uur

basis/kader (1-4)

1e

08.35 - 09.25

1e

08.35 - 09.25

2

09.25 - 10.15

2

10.15 - 11.05

3a

Pauze 20 min

3b

11.25 - 12.15

4

e

3a

e

3b
4

e

e

5a

09.25 - 10.15

e
e
e

Pauze 20 min
10.35 - 11.25
11.25 - 12.15

e

12.15 - 13.05

5a

5be

Pauze 25 min

5be

12.40 - 13.30

6

e

13.30 - 14.20

6

e

13.30 - 14.20

7

e

14.20 - 15.10

7

e

14.20 - 15.10

8

e

15.10 - 16.00

8

e

15.20 - 16.10

9

e

(16.00 - 16.50)

9

e

(16.10 - 17.00)

e

e

Pauze 25 min

Pauze 10 min

5.7.1. Rooster havo/vwo

Voor leerjaar 1 en 2 geldt het volgende lesrooster:
Uur

Leerjaar 1 en 2

2e

08.40 - 09.55

Pauze

09.55 - 10.10

3e

10.15 - 11.30

4e

11.30 - 12.45

Pauze

12.45 - 13.10

5

e

13.15 - 14.30

(6e)

14.30 - 15.45

Voor leerjaar 3 t/m 6 geldt het volgende lesrooster:
Uur

Leerjaar 3 t/m 6

1e

08.15 - 09.05

2

09.05 - 09.55

e

Pauze

09.55 - 10.10

3

e

10.15 - 11.05

4

e

11.05 - 11.55

5

e

11.55 - 12.45

Pauze

12.45 - 13.10

6

e

13.15 - 14.05

7

e

14.05 - 14.55

8

e

14.55 - 15.45

9

e

15.45 - 16.35

Op het rooster staat een vast inhaaluur. In dat uur haal je
gemiste toetsen in. Je docent maakt hiervoor in Magister
een afspraak, die vervolgens verschijnt in je persoonlijke
agenda.

5.8 Leermiddelen

5.7.3. Onderwijstijd

5.8.1. Bestelling en toezending van schoolboeken

De onderwijstijd in ons programma voldoet aan de wettelijke
richtlijnen. Gedurende het jaar controleren we of we de
geplande tijd daadwerkelijk halen.
• Wij registreren hoeveel onderwijstijd we feitelijk realiseren,
om vast te stellen of we alle leerlingen de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd bieden.
• Binnen de onderwijstijd bieden wij leerlingen ook onderwijskundig verantwoorde opdrachten aan, waarbij zij zelf
keuzes kunnen maken.
• Lesuitval beperken we zo veel mogelijk. Bij afwezigheid
van een docent neemt een andere docent of onderwijs
assistent, waar mogelijk, de les over.
• We plannen vergaderingen en excursies zodanig dat er
zo min mogelijk lesuitval optreedt, gevallen van overmacht
daargelaten.

Het Minkema College stelt de leermiddelen die nodig zijn
voor het volgen van de lessen gratis ter beschikking. Ouders
bestellen de leermiddelen zelf.

Zakelijk partner OsingaDeJong levert de boeken in de zomervakantie op jouw huisadres. De school stelt het leermidde
lenpakket per studierichting vast. Je ouders volgen een
keuzemenu op de website www.mijnleermiddelen.nl en
krijgen vervolgens de leermiddelenlijst met keuzevakken te
zien. De bestelling kan alleen gedaan worden met gebruik
van een schoolcode die je van tevoren ontvangt. Het verplichte
(door de school betaalde) deel staat vast; jouw ouders vinken
alleen nog keuzevakken en de benodigde leermiddelen per
vak aan. Eventuele buitenlesactiviteiten zijn al ingevuld. Voor
deze activiteiten ontvangen je ouders wél een factuur. Na
het afronden van de bestelling kun je aan de linkerkant van
het menu op ‘bestellen’ klikken. Daar zie je de bestellingen
die je gedaan hebt; als je op ‘details’ klikt, zie je wat er besteld
is. De school ontvangt de rekening. Via OsingaDeJong krijg
je van tevoren de schoolcode en de nodige informatie over
het bestellen van de boeken.
Vragen over de boeken zelf kunnen het beste gesteld
worden via: leermiddelen@minkema.nl. Aan het
einde van het schooljaar lever je jouw gehuurde
boeken weer in op school.

De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de les. Voor het
brugjaar proberen we het 6e uur zo min mogelijk in te zetten,
maar leerlingen zijn wel tot en met het 6e lesuur beschikbaar.
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Voor leerjaar 3 t/m 6 streven we ernaar het achtste en
negende uur zo min mogelijk in te zetten. Maar leerlingen
zijn wel t/m het 9e lesuur beschikbaar.
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5.8.2. Leerlingenpas

Elk schooljaar krijg je een nieuwe leerlingenpas met barcode. Deze maakt het mogelijk in de mediatheek materiaal
te lenen. Verder is de pas in gebruik voor identificatie; dat
is belangrijk bij schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten.
Je betaalt eenmalig een borg voor de pas. Deze wordt geretourneerd als je de school verlaat en de pas inlevert. Betalen
met de pas is niet mogelijk. Heb je gaande het schooljaar
een nieuwe schoolpas nodig, dan kun je deze tegen betaling
van € 9,50 bestellen bij de afdelingsassistent.

5.8.3. Printen en kopiëren

In de school staan moderne printers/kopieerapparaten. Vanaf
elke computer in de school kun je printopdrachten versturen.
Aan het begin van je schoolcarrière krijg je eenmalig een
‘tag’: een sleutelhanger met een chip erin. Daarmee kun
je op de printers inloggen. Je krijgt aan het begin van elk
nieuw schooljaar een starttegoed van € 5,-. Voor elke print
of kopie wordt € 0,05 van het tegoed afgeschreven. Een
kleurenafdruk/-kopie kost € 0,25. Scannen is gratis. Print
tegoed kun je opwaarderen in de mediatheek (havo/vwo) of
bij de receptie (vmbo) met een minimum van € 2 per keer.
Daar kun je ook voor € 5,- een nieuwe tag kopen als je deze
kwijt bent. Je printtegoed blijft bij verlies bewaard. Print
tegoed wordt niet gerestitueerd. Je kunt ook gebruik maken
van een van de 3D-printers. Als het voor een schoolopdracht
is, is dit gratis. In overleg zijn ook privéopdrachten mogelijk.
De receptie verstrekt hiervoor aftekenformulieren.

5.9 BSN & meerderjarige leerlingen

Burgerservicenummer
De Belastingdienst heeft iedereen tussen de tien en achttien
jaar een Burgerservicenummer (BSN) gegeven. De wet
verplicht scholen voor voortgezet onderwijs om het BSN van
al hun leerlingen op te nemen in de leerlingadministratie.
Wij sturen deze gegevens naar de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen. Ook als je 18 jaar en ouder bent, willen wij
graag het nummer ontvangen. Als je door omstandigheden
geen BSN hebt, vernemen we dat eveneens graag.
Meerderjarigheid
Leerlingen van achttien jaar en ouder zijn juridisch gesproken
meerderjarig. Dit kan gevolgen hebben voor de relatie tussen
je ouders en de school. Wij vragen immers van jouw ouders
dat zij de vrijwillige ouderbijdrage voldoen, de vorderingen
van jou komen bespreken, je ziek melden enzovoort. Gemaks
halve gaan wij ervan uit dat jouw ouders deze rol ook na je
18e verjaardag blijven vervullen. Mocht jij dit van je ouders
willen overnemen, dan moet je samen met de afdelingsleider
de regels behorende bij een 18-jarigenverklaring doornemen
en ondertekenen. Je stemt dan in met de bestaande afspraken
en interpretaties van regels. Vanzelfsprekend stellen wij jouw
ouders hiervan op de hoogte.
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5.10 Klassenindeling

De plaatsing van leerlingen is altijd onze verantwoordelijk
heid. Anders gezegd: wij beslissen over de indeling van de
klassen. Je kunt ervan uitgaan dat we dat zorgvuldig doen.
We houden zoveel mogelijk rekening met jouw wensen en
die van je medeleerlingen. Soms is dit echter om onderwijs
kundige redenen niet mogelijk. Die beslissing is aan ons.

5.11 Voortijdig schoolverlaten

De overheid wil dat zo min mogelijk leerlingen de school
voortijdig verlaten. Voortijdig wil zeggen: zonder start
kwalificatie voor de arbeidsmarkt. Wij doen er alles aan om
te voorkomen dat je zonder (uitzicht op) een startkwalificatie
de school verlaat. Als wij ons over jou zorgen maken, overleggen we dat met je ouders. Indien nodig roepen we de hulp
van de leerplichtambtenaar in. Overigens komt dit zo weinig
voor, dat het meestal om maatwerk gaat. Indien je vóór
het behalen van je einddiploma de school verlaat, moet je
schriftelijk door jouw ouders of verzorgers worden afgemeld
bij de directeur onderwijs. Zolang dat niet is gebeurd, blijf
je ingeschreven en moeten jij en jouw ouders voldoen aan
alle verplichtingen, ook de financiële. Het Minkema College
heeft een actief beleid gericht op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. In 2019 lag het percentage vroegtijdige
schoolverlaters op het Minkema College op 0,24%.

5.12 Privacy en beeldgebruik

Leerlinggegevens
Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Omwille van het
onderwijs en de begeleiding leggen we gegevens van leerlingen vast in onze schooladministratie. Het vastleggen en
gebruik van deze leerlinggegevens beperken wij tot informatie
die strikt noodzakelijk is voor het geven van onderwijs of
omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Daarnaast hebben
wij bij het vastleggen en gebruik van leerlinggegevens soms
een gerechtvaardigd belang, dat boven het recht op privacy
gaat. Deze gegevens slaan wij beveiligd op en de toegang
daartoe is beperkt.
Delen van gegevens
De leveranciers van onze digitale leermiddelen ontvangen
een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met
haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik
van persoonsgegevens. Leerlinginformatie delen wij alleen
met andere organisaties als wij daar wettelijk toe verplicht
zijn of als ouders daar toestemming voor hebben gegeven.
Beeldmateriaal en toestemming
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen
op bijvoorbeeld onze website, onze social media of in onze
nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf toestemming aan ouders.
Of van jou zelf, als je 16 jaar of ouder bent. Deze toestemming
vragen we zo veel mogelijk aan het begin van het schooljaar, via Magister. Het is belangrijk dat je de vragen om
toestemming zo snel mogelijk beantwoordt, ter voorkoming
van misverstanden. Je kunt je antwoorden te allen tijde
wijzigen. De schoolfotograaf maakt in het begin van het jaar
van jou een foto voor op de schoolpas en in onze administratie.
Dit is voor identificatiedoeleinden en daarvoor hoeven wij
geen toestemming te vragen.
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Privacy en een veilig schoolklimaat
Het is leerlingen niet toegestaan filmpjes en foto’s van mede
leerlingen, medewerkers of lessen - klassikaal dan wel
digitaal - te maken en te publiceren. Overtreding van deze
regels resulteert in sancties en mogelijk ook in aangifte bij
de politie. Wij hebben vanuit de verantwoordelijkheid voor
de veiligheid op school de mogelijkheid kluisjes preventief
te controleren op verboden middelen en/of wapens. Dit is
geregeld in ons huurcontract. Een dergelijke controle wordt
altijd uitgevoerd in aanwezigheid van minstens twee mede
werkers, onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
Met het oog op de veiligheid en de bescherming van eigen
dommen van leerlingen, medewerkers en de school maken
wij ook gebruik van cameratoezicht in en om het schoolgebouw, als aanvulling op toezicht door onze medewerkers.
Verdere informatie
In onze privacyverklaringen voor leerlingen en voor ouders
hebben wij nog wat uitgebreider beschreven hoe wij omgaan
met onze leerlinggegevens. Daarnaast hebben wij een privacy
reglement, waarin de privacyrechten van leerlingen en
ouders zijn beschreven, zoals inzage in het leerlingdossier.
De privacyverklaringen en het privacyreglement hebben wij
gepubliceerd op onze website, op de pagina Documenten.
Natuurlijk kun je voor verdere vragen ook terecht bij de
schoolleiding. Aan onze school is een Functionaris Gegevensbescherming verbonden, die adviseert en toeziet op een juiste
toepassing van de privacywetgeving. Zijn contactgegevens
zijn opgenomen in de privacyverklaringen.
Inzage leerlingdossier
Willen jouw ouders je dossier inzien, dan kunnen zij dat kenbaar maken bij de afdelingsleider. Die zorgt ervoor dat zij het
leerlingdossier binnen de wettelijke termijn van een maand
kunnen inzien.

5.13 Lichamelijke opvoeding

Bewegen is belangrijk en gezond. Wij verwachten dat je meedoet in de gymles. Tijdens de gymles draag je een schooltenue.
Dit schooltenue kun je aanschaffen via de bestelwebsite
van onze leverancier MKH Business: minkemacollege.
mkhbusiness.nl. Je mag niet in de gymzaal gymmen met
schoenen met zwarte zolen die afgeven. Na afloop van de
lessen is er de mogelijkheid om te douchen; zorg dan wel
voor een handdoek. Na elke les neem je je gymspullen mee
naar huis. Kun je niet meegymmen, dan moeten je ouders
een briefje voor de docent schrijven. De docent bepaalt in
hoeverre je nog aan de les kunt meedoen (als assistent bij
voorbeeld). Je neemt dus altijd je gymspullen mee. Je bent in
elk geval niet vrij! Bij langdurige blessures maak je in over
leg met je LO-docent, je mentor en je zorgcoördinator of
afdelingsleider afspraken over de invulling van de gymuren.
Daar is wel een doktersverklaring voor nodig. Natuurlijk ben
je tijdens deze uren gewoon op school.
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5.14 Gezonde school

Het Minkema College staat midden in de maatschappij.
Dat houdt o.m. in dat we aandacht en zorg hebben voor de
gezondheid van de leerlingen. Onze catering bereidt haar
producten zo veel mogelijk volgens de richtlijnen van De
Gezonde School, dat wil zeggen dat ze ernaar streeft om 75%
van het assortiment onder het predicaat ‘gezond’ te laten
vallen. In 2019 en 2020 heeft de huidige cateraar van het
Minkema College, Ad Brak Catering, de Zilveren Schoolkantine Schaal behaald. Op de website van het Voedings
centrum is meer informatie te vinden over de Gezonde
School. Bij sommige vakken wordt ook aandacht besteed
aan gezonde voeding en gezonde leefstijl. De coördinator
gezonde school is mevr. Markaryd Elias.
Sinds schooljaar 2014-2015 is het hele schoolterrein, dus
ook het plein en de fietsenstalling, rookvrij. We volgen
hierin de wettelijke voorschriften die aangeven dat roken
onder de 18-jarige leeftijd niet gewenst is. Ook op jouw
ouders doen we een klemmend beroep om tijdens een
bezoek aan de school niet te roken, niet binnen en niet
buiten. Hetzelfde geldt voor het gebruik van alcohol. Bij
geen enkele schoolgelegenheid voor leerlingen schenken
wij alcoholhoudende dranken.
Op het Minkema College is energiedrank niet toegestaan, ook
niet op het schoolterrein. Op de blikjes energiedrank, die
onder jongeren razend populair zijn, staan meerdere veilig
heidswaarschuwingen. Eén daarvan is: ‘Niet aanbevolen
voor kinderen’. Hartkloppingen, slapeloosheid en tandbederf zijn een aantal ongewenste effecten. Kinderartsen
luiden al langere tijd de noodklok en het onderwerp is veelvuldig in de media besproken. Het Minkema College neemt
hierin dan ook zijn verantwoordelijkheid door energiedrankjes
te verbieden.
Behalve gezond, willen we de school ook schoon houden.
Elke dag verzamelen we een héél grote berg boterham
zakjes en drinkverpakkingen die door de school zwerven,
met name in de aula. De school wil dit afval terugdringen.
Daardoor zal het gebouw schoner zijn én het milieu is erbij
gebaat. We vragen je daarom om voor het overblijven een
kunststof broodtrommel of boterhamzak en een navulbaar
drinkflesje aan te schaffen. Er zijn tegenwoordig veel handige,
hippe, duurzame verpakkingen. Voorbeelden zijn: een trommeltje met aparte vakjes voor brood, fruit en een koekje, of
een zakje van kunststof met leuke opdruk dat in de vaatwasser kan. Ook zijn er duurzame drinkflessen van gerecycled
materiaal op de markt. We rekenen erop dat jij meehelpt om
de wereld leefbaar en de school schoon te houden.

5.15 Mediatheek/Open Leercentrum

De mediatheek (havo/vwo) en het Open Leercentrum (vmbo)
zijn het centrale punt voor informatievoorziening en –verwer
king op school. Het is een plek waar je rustig een boekje kunt
lezen, nog wat huiswerk kunt maken, even wat door kunt
nemen voor een toets of waar je je gewoon kunt terugtrekken
van de drukte van de dag. Het verschil met de aula is dat er
in de mediatheek en het OLC niet gegeten en gedronken mag
worden en er wordt van je verwacht dat je er rustig werkt.

Je kunt er terecht voor allerlei soorten informatie. En kun
je iets niet vinden, dan helpt deskundig personeel je verder.
In de mediatheek vind je leesboeken (jeugdboeken, romans
en leesboeken in het Nederlands en de moderne vreemde
talen), informatieve boeken, naslagwerken, dvd’s en luisterboeken, kranten en tijdschriften. De mediatheek beschikt
ook over een kleine collectie e-books. Als je geleende
boeken ook na herhaald verzoek niet terugbrengt, mag de
mediatheek gebruik maken van jouw e-mailadres dat bij de
schooladministratie bekend is, om jou te herinneren aan het
inleveren van het materiaal en de openstaande boete.
Er zijn meerdere werkplekken, waarvan diverse met computer.
Er zijn faciliteiten voor tekstverwerken, scannen, (3D-)
printen (locatie havo/vwo), kopiëren en internet. De mediatheek is geheel geautomatiseerd. Je hebt via Aura (link staat
op de website) toegang tot digitale informatiebronnen, waaronder de catalogus.

De mediatheek en het OLC zijn elke
dag onder schooltijd geopend.
5.16 ICT

Alle brugklasleerlingen schaffen een chromebook aan. Dit
digitale leermiddel is geen doel op zich. De docenten zetten
het alleen in als dat toegevoegde waarde voor het onderwijs
heeft. Bij het ene vak werk je wat meer met het chromebook dan bij het andere en in de ene les wat meer dan in
de andere. Je schaft zelf een chromebook aan. Dat kan via
de externe partner de Rent Company. Als je hier gebruik
van maakt, staat de school garant voor het onderhoud en
andere service.
Elk lokaal is uitgerust met een digibord. De docenten hebben
een chromebook ter beschikking. De docent doet de cijfer
administratie en registreert absenties en huiswerkdiscipline
in Magister. Ook kan de docent zijn klassen via Magister
berichten en/of opdrachten geven. Voor leerjaar 1 t/m 3
noteert de docent bovendien het huiswerk in deze digitale
omgeving. Volledigheid is niet gegarandeerd; we verwachten
dat je ook zelf het huiswerk bijhoudt in een papieren of
digitale agenda. Er zijn twee computerlokalen en diverse
computerwerkplekken in de mediatheek, het OLC en andere
onderwijsruimtes.
Op de werkplekken in de vides en gangen is laptopgebruik
mogelijk. Wij streven ernaar computergebruik verder te integreren in de vakken en de loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Bij het vak informatica (keuzevak in de bovenbouw havo/vwo)
werken de leerlingen van klas 4 met een eigen laptop. Van
deze informaticaleerlingen wordt verwacht dat ze zelf zorgen
voor een moderne, werkende laptop.
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6.2 Hoe informeren wij jou en je ouders?

Is er iets met jou aan de hand, dan neemt de mentor zo snel
mogelijk contact op met je ouders. Daarvoor beschikken we
graag over een actueel telefoonnummer en e-mailadres.
Voer wijzigingen in je persoonsgegevens dus tijdig in Magister
door, dan kunnen wij jou en je ouders altijd bereiken!
Magister
Informatie over huiswerk en roosters vind je in Magister.
Jij en je ouders krijgen elk een eigen inlogcode voor deze
elektronische leeromgeving. Jouw ouders krijgen van ons één
inlogcode en wachtwoord. Het behoort ook tot de mogelijk
heid om een tweede code aan te vragen, bijvoorbeeld als je
ouders niet meer samen zijn. Hier kunnen zij jouw resultaten,
absenties (verlof, te laat komen, verwijdering) en huiswerk
discipline volgen. Wijzigingen in de adresgegevens kunnen
zij hier zelf aanbrengen. In Magister kun je altijd je actuele
cijfers bekijken (je ouders dus ook). Je krijgt een schoole-mailadres. Docenten gebruiken dat voor informatie over
opdrachten en dergelijke. Check het regelmatig!
Nieuwsbrief
Eens per zes weken ontvangen jouw ouders per e-mail een
nieuwe editie van het Minkema Nieuws. Deze nieuwsbrief
publiceren wij ook op de website.
Digitale post
Berichten en brieven sturen we bij voorkeur per e-mail. Is
er een goede reden om post op papier te ontvangen, dan
kun je hiervoor een verzoek indienen bij de administratie.
Algemene brieven en andere algemene post staan ook als
nieuwsbericht op de website. Als van beide ouders het e-mail
adres bij ons in Magister bekend is, sturen wij de digitale
post naar beide adressen. Wij verwachten dat gescheiden
ouders onderling overige informatie uitwisselen.

Communicatie
6.1 Bij wie kunnen jij en je ouders terecht?

De afdelingsassistent (zie 4.1.3.) is je vraagbaak en zorgt
voor de eerste opvang. Je kunt er terecht voor praktische
zaken, zoals:
• Ziekmelden of om een andere reden niet naar school
kunnen komen. Je ouders moeten dit ’s ochtends vroeg
telefonisch melden.
• Je melden als je te laat bent of naar de dokter of ortho
moet.
• Een pleister.
• Een praktische vraag, bijvoorbeeld over het rooster.
Met vragen die over een vak gaan, kun je terecht bij de vakdocent. Met een belangrijke vraag kunnen je ouders de
vakdocent ook rechtstreeks mailen. Andere vragen kun je
stellen aan je mentor. Hij of zij kan je zo nodig doorverwijzen
naar een gespecialiseerde begeleider.
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Aan het begin van het jaar reiken we aan alle leerlingen in
klas 1 en 4 de zorgkaart uit. Op de kaart staat bij wie je terecht
kunt, met welke vragen en hoe. Leerlingen die een probleem
in vertrouwen willen bespreken, kunnen aankloppen bij hun
mentor of een docent. Ook kunnen zij terecht bij de leerlingbegeleiders (zie paragraaf 4.2.4).
Onze vmbo-locatie heeft daarnaast twee pedagogische mede
werkers (zie 4.1.4.). Naar hen kun je toe als een probleem
blijft spelen.

Website
Op onze website www.minkema.nl staan nieuwsberichten
over activiteiten die binnen en buiten de school hebben
plaatsgevonden. De nieuwsbrief voor ouders is hier terug te
vinden. Daarnaast bevat de pagina Documenten alle notities
en protocollen die relevant kunnen zijn tijdens de school
periode, gecategoriseerd naar onderwerp.
Social media
Het Minkema College is heel actief op social media:
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en YouTube.
Op deze kanalen plaatsen we o.a. berichtjes van activiteiten,
bijzondere prestaties van leerlingen, projecten en nieuws.

Komt de vraag of het probleem onvoldoende tot een oplossing,
dan kunnen jij of je ouders contact opnemen met de coördinator leerlingzaken of de afdelingsleider (bij vragen over
onderwijs en begeleiding) of één van de zorgcoördinatoren
(bij specifieke zorgproblemen). Voor klachten geldt in principe
dezelfde route. (Zie paragraaf 7.4 voor de klachtenprocedure.)
Al onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via de
receptie. Is de medewerker niet beschikbaar, dan krijgt hij
of zij van de receptionist(e) het verzoek terug te bellen.
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Participatie
7.1 Leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen meedenken. Jij maakt onderdeel uit
van de school en dus willen we dat jij je betrokken en verantwoordelijk voelt.
Leerlingenraad
Je kunt bijvoorbeeld meedenken in de leerlingenraad. Deze raad vergadert
regelmatig over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Wat in de leerlingenraad besproken wordt, komt op de agenda van de schoolleiding. Langs
deze weg hebben leerlingen dus rechtstreeks invloed op het beleid. Omgekeerd
vraagt de schoolleiding leerlingen ook zelf om advies over plannen en voor
genomen besluiten. Op uitnodiging vergadert soms de directie/schoolleiding
mee. Twee vertegenwoordigers van de leerlingen per locatie, die gekozen zijn
uit en door de andere leerlingen van die locatie, hebben zitting in de MR. Zij
hebben ook zitting in de leerlingenraad.
Klassenvertegenwoordiging (vmbo)
Iedere klas kiest zijn eigen klassenvertegenwoordiger. Minimaal 3 keer per
jaar vergaderen de klassenvertegenwoordigers met de afdelingsleiders over
het onderwijs, de organisatie en activiteiten.
Minkema Mentorassistent (MMA)
Ouderejaars leerlingen functioneren als aanspreekpunt voor leerlingen uit
leerjaar 1. Op die manier assisteren ze de mentoren voor leerjaar 1. Op onze
vmbo-locatie kun je mentorassistent worden in je tweede leerjaar. Op onze
havo/vwo-locatie worden hier voor-examenleerlingen voor benaderd.
Leerlingenstatuut
In de wet staat dat alle scholen een leerlingenstatuut moeten hebben. In dit
statuut vind je de regels waaraan personeelsleden en leerlingen op onze school
zich houden. Het statuut is democratisch vastgesteld, ook in overleg met de
leerlingenraad en de MR. Je vindt het op de website.

7.2 Ouders

Leerling, ouders en school hebben een gezamenlijk belang: de optimale ont
wikkeling van jongeren. Je ouders mogen van ons heldere informatie over jouw
leervorderingen verwachten. Wij vragen van jouw ouders dat zij het onderwijs en
de begeleiding van thuis uit ondersteunen. Wij hechten aan een goede samenwerking met ouders. Daarom hebben wij een ‘Omgangscode school en ouders’
opgesteld. Dit document is te vinden op onze site. We gaan ervan uit dat ouders
die hun zoon of dochter bij ons aanmelden, dit document onderschrijven.
Ouders verlenen ook hand-en-spandiensten op school, o.a. in de mediatheek.

7.2.1. Oudergespreksavonden

Omdat wij zoveel waarde hechten aan oudercontact, is deelname aan ouder
gespreksavonden op de vmbo-locatie verplicht. Drie keer per jaar verwacht
de mentor jou met je ouders op school. Het eerste gesprek staat in het teken
van kennismaking. Je ouders leren de mentor kennen en de mentor wil op
zijn beurt graag van je ouders horen hoe zij tegen jou aankijken (‘leer ons uw
kind kennen’). Het tweede en derde gesprek vinden plaats naar aanleiding van
het eerste rapport en het tweede rapport. Deze gesprekken gaan over jouw
leervorderingen en persoonlijke ontwikkeling. Ruim voor het eindrapport
maken we nog een keer de balans op.
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Op de havo/vwo-locatie zijn er in december en april oudergespreksavonden. Je
ouders kunnen voor deze avonden twee gesprekken van tien minuten aanvragen. We moedigen je aan om zelf ook aan deze gesprekken deel te nemen.
Bij voorkeur gaan jullie in gesprek met vakdocenten, maar een gesprek met
de mentor behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Na de oudergespreksavonden is er nog voldoende tijd om in
de aanloop naar het laatste rapport een ‘eindsprint’ in te
zetten. Als dat bij jou nodig is, nodigt de mentor je ouders
nogmaals uit voor een gesprek. Ook tussentijds is contact
met de mentor altijd mogelijk. Omgekeerd neemt de mentor
zelf contact op als je gedrag of cijfers daartoe aanleiding
geven. Gaat het om een specifiek vak, dan kan het zijn dat
de vakdocent contact opneemt.

De medezeggenschapsraad:
• adviseert of beslist over voorstellen van de schoolleiding
en de bestuurder;
• evalueert de gevolgen van besluiten;
• behartigt de belangen van alle geledingen (personeel,
ouders, leerlingen) en de school als geheel;
• neemt initiatieven, zoals personeelsraadplegingen;
• verstrekt informatie.

Voor de oudergespreksavonden sturen we een uitnodiging
naar de ouder bij wie je woont en die voor school je eerste
aanspreekpunt is. De andere ouder kan natuurlijk meekomen
naar dit gesprek. Als dit niet lukt, dan verwachten we dat de
ene ouder de andere informeert.

Met vragen kunnen jij of je ouders zich wenden tot een van
de MR-leden via het contactformulier op de website.

7.2.2. Informatieavonden

In de loop van het jaar staan informatieve ouderavonden op
het programma over bijvoorbeeld studie- en beroepskeuze,
profielkeuze en het examen. Data staan in het Minkema
Nieuws en in de agenda op de website.

7.2.3. Ouderraad

Het Minkema College heeft één ouderraad met daarin ouders
van leerlingen van beide locaties. De ouderraad is de schakel
tussen ouders en school. De schoolleiding vraagt de raad
regelmatig om advies en informeert de raad over ontwikkelingen op school. De ouderraad organiseert ook informatie
avonden voor ouders en beheert de vrijwillige ouderbijdragen.
Bovendien ondersteunt de raad allerlei schoolactiviteiten en
feestelijke gebeurtenissen. De samenstelling van de raad
is te vinden op de website.
De ouderraad:
• bevordert het contact tussen de ouders en de school;
• behartigt de belangen van de ouders in overleg met de
schoolleiding;
• bevordert dat ouders de school praktisch ondersteunen;
• informeert ouders via het Minkema Nieuws;
• beheert en bestemt de vrijwillige bijdragen aan het
ouderfonds;
• adviseert op verzoek en op eigen initiatief over zaken die
ouders en leerlingen aangaan.

7.4 Klachten

Wij doen er uiteraard alles aan om klachten te voorkomen.
Hebben jij of jouw ouders echter toch een klacht, dan gaan
we daar serieus en zorgvuldig mee om. Je kunt de klacht in
eerste instantie uiten bij degene over wie de klacht gaat.
Meestal vinden we in goed overleg een oplossing. Mocht
dit niet voldoende zijn, dan kun je een schriftelijke klacht
indienen. Alle schriftelijke klachten registreren wij. Op elk
moment in een klachtenprocedure heb je (en heeft de aan
geklaagde) het recht je te laten bijstaan door een raadsman
of je te laten vertegenwoordigen. Anonieme klachten nemen
we niet in behandeling. Zie website: www.minkema.nl/
de-school/de-organisatie/klachten-en-bezwaren
Procedure
• Voor klachten over personeelsleden kun je je in eerste
instantie wenden tot de personen zelf.
• Kom je er samen niet uit, dan kun je je wenden tot de
afdelingsleider.
• Levert ook dat niet op wat je verwacht, dan is de volgende
stap die naar de directeur onderwijs.
• Leidt dit tot een besluit waarbij je je niet wilt neerleggen,
dan is er een aantal regelingen waar je je op kan beroepen.
• Gaat het om een klacht die niet te maken heeft met het
onderwijs maar met seksuele intimidatie of (verbaal)
geweld, dan kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.
• Voor beroepskwesties inzake examens kun je je wenden
tot de examencommissie.

Met vragen kunnen jij of je ouders zich wenden tot een van
de ouderraad-leden via ouderraad@minkema.nl.

7.3 Medezeggenschapsraad

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld
dat het bevoegd gezag over veel zaken overlegt met de mede
zeggenschapsraad (MR) alvorens een beslissing te nemen.
In de MR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden van
het vmbo en havo/vwo. Het bevoegd gezag wordt meestal
vertegenwoordigd door de bestuurder en de schoolleiding.
Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht. De
MR vergadert circa 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn
openbaar. De agenda en notulen zijn via de website op te
vragen. Een lid wordt gekozen uit en door de geleding die
hij of zij vertegenwoordigt, voor een periode van drie jaar.
In september of oktober vinden verkiezingen plaats voor de
aftredende leerlingen en ouders. Indien nodig vinden in maart
de verkiezingen plaats voor de aftredende personeelsleden.
De samenstelling van de MR is te vinden op de website.
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Financiën en verzekeringen
8.1 Schoolkosten
8.1.1. Schoolboeken en andere (leer)middelen

Ook in het schooljaar 2020-2021 geeft de overheid scholen
een vergoeding voor de aanschaf van leermiddelen. Voor
jouw ouders zijn hieraan dus geen kosten verbonden. De
bekostiging geldt niet voor vakken die buiten het gewone
lesprogramma vallen. Voor talentklassen en bijvoorbeeld
extra vakken brengen we dus wel kosten in rekening. Ook
woordenboeken, een atlas en dergelijke dienen je ouders
zelf aan te schaffen. Voor de bestelling van de boeken nodigen
we jouw ouders tijdig uit om op de website van de boekenleverancier (OsingaDeJong) het juiste boekenpakket te
kiezen. Ook de keuzes voor werkweken, excursies en een
aantal lesmaterialen (tekendoos e.d.) bieden we via deze
website aan. Uiteraard ontvangt elk gezin een uitgebreide
instructie voor het zover is. OsingaDeJong bezorgt de boeken
in de zomervakantie thuis.

Gymkleding
Bij gym is het dragen van gymkleding verplicht. Wij hebben
hiervoor een schooltenue dat wordt voorzien van ons logo.
Je kunt dit tenue bestellen via de webshop: minkemacollege.
mkhbusiness.nl. Je kunt kiezen uit diverse maten en er is
een tenue voor heren en dames. Je dient in ieder geval één
t-shirt en één korte broek te hebben, maar het staat je
uiteraard vrij om meerdere exemplaren aan te schaffen.
Kluisjes
Alle leerlingen krijgen de beschikking over een afsluitbare
kluis. De kluishuur is begrepen in de ‘ouderbijdrage voorzieningen’, maar je betaalt apart voor het slot en de sleutel(s).
Je krijgt in leerjaar 1 een slot en sleutel(s) die je houdt voor
de rest van je schoolcarrière van het Minkema College (tenzij
je van locatie wisselt).
Prijzen kluisje
• Havo/vwo: Slot en twee sleutels kosten € 8,50 per jaar.
Het slot en de sleutels worden het eigendom van de
leerling. Bij verlies of beschadiging van slot of sleutel
kan een leerling via de conciërge tegen betaling van
€ 8,50 een nieuw slot met twee sleutels aanschaffen.
• Vmbo: Voor het slot en één sleutel betaal je per jaar
€ 6,90 plus € 5,- borg. De borg krijg je terug als je de
school verlaat en je sleutel weer inlevert. Een nieuwe
sleutel kost € 7,50.
Dit bedrag wordt geïnd via de schoolfondsfactuur. Kluis
sleutels mogen onderling niet geruild worden in verband met
de registratie op naam en slotnummer. Wanneer het kluisje
zelf beschadigd is, kan school onkosten in rekening brengen.
Met vragen over de kluisjes kun je terecht bij de conciërge.

8.1.2. Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de ouderbijdrage in het onderwijs gelden regels van het
ministerie van OCW. Het komt erop neer dat de ouderbijdrage
vrijwillig is. Een school mag je niet weigeren wanneer jouw
ouders de bijdrage niet betalen. Ook mag de school jou niet
uitsluiten van het reguliere onderwijsprogramma of weigeren
een diploma uit te reiken. Betalen jouw ouders de bijdrage
niet of slechts gedeeltelijk, dan kan dit wél betekenen dat je
wordt uitgesloten van activiteiten die niet tot het verplichte
onderwijsaanbod horen. Ons beleid is echter dat we alle
leerlingen zo veel mogelijk bij alle activiteiten betrekken.
De vrijwillige ouderbijdrage van het Minkema College
bedraagt € 64,50.
Met dit bedrag worden o.a. de mediatheek, vieringen
(Sinterklaas, Kerst, diploma’s) en bepaalde culturele
activiteiten gefinancierd.
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8.1.3. Ouderbijdrage voorzieningen

Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er ook een ‘ouderbijdrage
voorzieningen’. Deze gebruiken we voor de gezamenlijke
inkoop van materialen die voor rekening van jouw ouders
komen. Denk aan aanvullende lesmaterialen zoals een tekendoos, gereedschap en repro-materiaal, maar ook de huur van
het kluisje en een eventuele excursie of werkweek. Deelname
is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Gezamenlijke
inkoop garandeert dat alle leerlingen over de juiste materialen beschikken. Ook hoef je niet zelf naar deze materialen
op zoek. De werkweken, excursies en eventuele projecten
vallen eveneens onder deze noemer. De hoogte van de ‘ouderbijdrage voorzieningen’ varieert per leerjaar. Tegelijk met de
bestelling van de boeken worden genoemde voorzieningen
via OsingadeJong aangeboden.
Een overzicht van alle schoolkosten staat op de website en in
ons Schoolvenster op www.scholenopdekaart.nl. Het betalen
van de ouderbijdrage verloopt via boekenhuis OsingadeJong,
gelijktijdig met de bestelling van de boeken.

8.2 Verzekeringen

Ongevallenverzekering
Alle leerlingen en personeelsleden zijn verzekerd tegen de
gevolgen van ongevallen. Deze ongevallenverzekering is
geldig gedurende alle schoolactiviteiten, en ook tijdens het
stoeien op het schoolplein. Het reizen van en naar school is
meeverzekerd, tot maximaal een uur vóór en een uur ná het
betreden/verlaten van de school. Tussentijdse wijzigingen
voorbehouden, is de dekking van de ongevallenverzekering
als volgt:
1. Blijvende invaliditeit € 100.000,2. Overlijden € 10.000,3. Geneeskundige kosten € 2.500,4. Tandheelkundige kosten € 2.500,-

Deze laatste twee rubrieken fungeren als aanvulling op de
eigen zorgpolis. Bij overlijden van een verzekerde vergoedt de
verzekeraar het genoemde bedrag. Bij geheel of gedeeltelijk
blijvende invaliditeit wordt een percentage uitgekeerd. De
percentages zijn opgenomen in de polisvoorwaarden. De
rubriek ‘blijvende invaliditeit’ is voor leerlingen heel belang
rijk, omdat zij in zo’n geval alleen maar aanspraak kunnen
maken op de (beperkte) voorzieningen uit de Wajong-regeling.
Wil je aanspraak maken op de verzekering, dan kan dat met
een schadeformulier dat je op school kunt krijgen. De afhandeling verloopt dan via AON/MEEÙS Assurantiën BV. Je kunt
ook rechtstreeks contact opnemen met AON/MEEÙS via de
website https://meeus.com/klantenservice of telefonisch
met de schadeafdeling op nummer 070 302 89 54.
Doorlopende reisverzekering
Wanneer er onverhoopt iets zou gebeuren tijdens een buitenlandse schoolreis of excursie waardoor een leerling, personeelslid, stagiair of vrijwilliger gerepatrieerd moet worden,
dan kunnen de kosten enorm oplopen. Deze kosten vallen
veelal niet onder de persoonlijke ziektekostenverzekering.
Wij hebben daarom een doorlopende reisverzekering met
werelddekking afgesloten voor alle reizen en uitstapjes. De
verzekering dekt ook wintersport en gevaarlijke sporten
zoals grottentochten, survival, mountainbiken, abseilen, wildwatervaren, onderwatersport, bergbeklimmen en waterskiën.
Deze schoolreisverzekering is gekoppeld aan de collectieve
ongevallenverzekering. Dat voorkomt hiaten in de dekking.
Naast repatriëring dekt de doorlopende reisverzekering ook
schade aan bagage, buitengewone kosten en medische kosten
die de ziektekostenpolis niet dekt.
Aansprakelijkheidsverzekering
Schade die leerlingen, vrijwilligers en stagiaires op school
(of tijdens kampen of excursies) aan anderen toebrengen,
wordt in beginsel verhaald op hun particuliere aansprakelijk
heidsverzekering. Soms biedt deze verzekering geen dekking,
bijvoorbeeld omdat een ander mede-aansprakelijk is. In
dat geval dekt onze WA-verzekering de schade. Als onze
verzekering de schade niet dekt, krijg je van de school
geen vergoeding. Je kunt de schade dan dus niet op de
school verhalen.
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Opbrengsten
9.1 Kwaliteitszorg

Wij werken hard aan de kwaliteit van ons onderwijs. Minstens
twee keer per jaar evalueren we de resultaten en sturen
waar nodig bij. Ook gebruiken we de examencijfers voor een
jaarlijkse evaluatie van de resultaten per vakgroep. Verder
evalueren we de tevredenheid van ouders en leerlingen
systematisch. De uitkomsten gebruiken we om verbeteringen
in het onderwijs, de organisatie of de begeleiding aan te
brengen. Meer informatie over kwaliteitszorg op het Minkema
College vind je op de website.
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Wij doen mee aan Scholen op de Kaart. Op onze site staat een
link naar onze school met actuele informatie over een groot
aantal kwaliteitsaspecten. Elk schooljaar worden de cijfers
van het voorgaande schooljaar aangevuld, zodat ouders
een goed zicht hebben op de actuele prestatie-indicatoren
zoals slagingspercentage, gemiddeld examencijfer en het
percentage leerlingen dat zonder zittenblijven de onderbouw doorloopt. De cijfers komen uit objectieve bronnen en
worden afgezet tegen landelijke gemiddelden. Al jaren scoort
onze school goed in vergelijking met andere scholen.

Op Onderwijsinspectie.nl staat altijd het verslag van het
meest recente inspectiebezoek. In het schooljaar 2018-2019
heeft de onderwijsinspectie het Minkema College voor het
vierjaarlijkse onderzoek bezocht. In dat verslag beoordeelde
de onderwijsinspectie (juli 2019) de leerlingbegeleiding van
de mavo-opleiding en de kwaliteitscultuur van onze vmbo-
locatie met de hoogste kwalificatie ‘GOED’ (in plaats van de
gangbare ‘voldoende’).

9.2 Resultaten

Wij staan al jaren onder regulier toezicht. Dit betekent dat de
inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van ons onderwijs.
De inspectie onderzoekt hoe het is gesteld met de onderwijsresultaten, het onderwijsproces (het lesgeven), het school
klimaat en het financiële beheer. Zij wil daarbij graag zien dat
het bestuur en de scholen goed zicht hebben op de kwaliteit
en dat er daadkrachtig wordt opgetreden als de kwaliteit in
het geding komt.

Examenresultaten
Wij streven naar resultaten boven het landelijke gemiddelde
en dat lukt ons al jaren. Schooljaar 2019-2020 sloten we af
met een bijzonder mooi resultaat: 98% geslaagden op de
havo, 98% op het atheneum en 100% op het gymnasium.
Voor het vmbo: 100% geslaagden op vmbo basis én vmbo
kader en 100% geslaagden op de mavo.

Via Vensters geven vrijwel alle Nederlandse scholen voor
voortgezet onderwijs inzicht in hun resultaten, ook het
Minkema College. In ons schoolvenster zie je hoe het s taat
met onze door- en uitstroom, slaagpercentages, examen
cijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Je vindt
het schoolvenster op onze website en op:
www.scholenopdekaart.nl.

Het afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar voor eind
examenkandidaten. Door de coronacrisis gingen de centrale
examens niet door. Leerlingen haalden hun diploma op basis
van het schoolexamen. De laatste schoolexamens werden
afgenomen op afstand; de herkansingen en resultaatverbetertoetsen konden wel weer op school plaatsvinden. We zijn erg
trots op onze geslaagde leerlingen.

In mei 2019 heeft het Minkema College voor zijn begeleidings
traject voor startende leraren (BSL-traject) een certificaat
behaald. Een auditpanel beoordeelde of het Minkema College
zijn begeleidingstraject goed op orde heeft. Het panel kwam
unaniem tot de conclusie dat het Minkema College het BSL-
certificaat ruimschoots verdient.

9.3 Docentbegeleiding

Wij ondersteunen docenten bij hun professionalisering onder
meer door beeldcoaching. Bij beeldcoaching worden (delen
van) lessen vastgelegd met een camera en nabesproken met
de docent. Inmiddels zijn vijf docenten gecertificeerd ‘beeldcoach’. Beeldcoaching kan onderdeel uitmaken van het
begeleidingstraject van een (beginnende) docent, maar wordt
ook ingezet bij intervisie: docenten bespreken opgenomen
lesfragmenten onder leiding van de beeldcoach in een klein
groepje collega’s. Bij beeldcoaching staat de professionele
ontwikkeling van de docent centraal. De opnames worden
niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij vinden goede begeleiding van docenten belangrijk. Een
nieuwe docent krijgt daarom een docentbegeleider. De docentbegeleider maakt een nieuwe docent wegwijs in de school
en biedt pedagogische begeleiding. Nieuwe docenten krijgen
ook een begeleider vanuit de vaksectie. Die legt de nadruk
op vakdidactische zaken. Voordat een tijdelijk aangestelde
docent een vaste aanstelling krijgt, bezoekt een commissie
van circa drie personen de lessen en bespreekt die na.
Collega’s die begeleiding geven, hebben geen zitting in de
benoemingscommissie. Daarnaast spelen klassenenquêtes
een rol bij de beoordeling van nieuwe docenten. Het begeleidingstraject voor startende docenten duurt drie jaar. Op
individuele basis kunnen ook zittende docenten coaching
krijgen van daarvoor opgeleide collega’s. Nieuwe mentoren
krijgen standaard een training.

9.4 Beeldcoaching

47

Aanmelden en toelaten
10.1 Kennismaken

In november en januari wordt cq. een open lesmiddag en open huis georganiseerd.
Uiteraard is dit wel afhankelijk van de dan geldende RIVM-richtlijnen. Dan kun
je als basisschoolleerling zelf meemaken hoe het er op het Minkema College
aan toegaat. Kort voor de open dag vind je op de website alle details. Is de open
dag al geweest? Dan kun je altijd een afspraak maken met een van de plaatsings
coördinatoren. Kies je voor het Minkema College en word je geplaatst, dan kom
je in juni/juli al kennismaken met je nieuwe klas en mentor. Vervolgens begin je
na de zomervakantie met een introductie. Daar leer je de klas, de mentor en de
school goed kennen.

10.2 Plaatsing leerjaar 1

Zo gaat het aanmelden in zijn werk:
1. Je vertelt aan je leerkracht in groep 8 dat je naar het Minkema College wil. De
basisschool meldt jou dan digitaal aan. Je ouders geven daar toestemming voor.
2. Je ouders vullen ook zelf een papieren aanmeldformulier in. Ze ontvangen
dat via de basisschool. Ook kunnen ze het aanvragen door even te bellen
naar de plaatsingscoördinatoren van de locatie van jouw keuze. Dit zijn:
a. mevr. Annet van de Wouw, havo, atheneum en gymnasium (0348 484 100).
b. dhr. Rob Immerzeel, vmbo, mavo/havo (0348 484 150).
3. Meld je je aan voor het vmbo, dan ontvangen je ouders van ons een intakeformulier. Daarop staan vragen over jou, omdat we je graag goed willen leren
kennen. Ze vullen dat in en sturen het terug.
4. Wij nemen met je basisschool contact op voor informatie.
5. Wij nemen een besluit. Bij alle plaatsingsbeslissingen hanteren wij de POVO-
procedure. Deze is na te lezen op de site van ons samenwerkingsverband:
www.swvvo-ruw.nl/povo. We behandelen alle informatie vertrouwelijk, volgens
het privacyreglement verwerking persoonsgegevens.
Tijdpad
Als we alle informatie compleet hebben, hoor je binnen een maand of je bent
geplaatst. Als je een beschikking lwoo hebt aangevraagd of extra ondersteuning
nodig hebt, overleggen we dat met het samenwerkingsverband.
Soms kunnen we je alleen plaatsen op het vmbo onder de voorwaarde dat je ouders
voor jou specifieke hulp inschakelen. Dat leggen we dan vast in je SteinSuccesPlan.
Plaatsing
Je wordt in principe geplaatst in de leerweg die aansluit bij het advies van de
basisschool. Wij hanteren hierbij de POVO-procedure van het samenwerkings
verband (www.swvvo-ruw.nl/povo). Blijkt gedurende je opleiding dat je meer
kunt, of is het juist te moeilijk, dan kun je overstappen naar een andere leerweg.
De school beslist over de indeling van de klassen voor leerjaar 1. Je kunt ervan
uitgaan dat we dat zorgvuldig doen. We houden bijvoorbeeld rekening met waar
je woont. Het Minkema College is een streekschool en dat betekent dat veel leerlingen een stuk moeten reizen. Wij zetten leerlingen uit dezelfde plaats zoveel
mogelijk bij elkaar in de klas. Wil je dat juist niet, dan moet je ons dat even laten
weten. Ook in andere opzichten houden we rekening met jouw wensen. Soms is
dit echter om onderwijskundige redenen niet mogelijk. De beslissing is aan ons.
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10.3 Later instromen / Zij-instroom

Er kunnen oorzaken zijn waardoor je niet aan het begin van leerjaar 1, maar op
een later moment naar het Minkema College komt. Ben je bijvoorbeeld net naar
onze regio verhuisd, dan heb je recht op een onderwijsplaats binnen het samenwerkingsverband van de middelbare scholen in de regio. Kom je van een andere
school, dan kun je instromen aan het begin van het schooljaar. Voorwaarde is wel
dat er op het Minkema College plaats is in het leerjaar en de leerweg die past
bij het advies van je huidige school. We weten pas na de rapportvergadering in de
laatste week van het schooljaar of je definitief geplaatst kunt worden. Instromen
in het examenjaar is niet mogelijk, omdat in het voorexamenjaar al schoolexamens
zijn afgenomen.
Aanmelding
We kunnen je aanmelding pas in behandeling nemen als we alle benodigde
documenten in huis hebben. Het werkt als volgt.
1. Je ouders kunnen een aanmeldformulier opvragen via de plaatsingscoördinator.
2. J
 e ouders ontvangen, in het geval van aanmelding op het vmbo, van ons een
intakeformulier met vragen over jou: ‘Leer ons uw kind kennen.’ Ze vullen dat
in en sturen het terug.
3. We vragen bij je huidige school je dossier op. In dat dossier zitten bij voorkeur
de volgende documenten:
• Informatieformulier van de huidige school
• Indien van toepassing: advies Passend Onderwijs van het SWV Sterk VO Utrecht
en Stichtse Vecht
• Cito-uitslag en onderwijskundig rapport basisonderwijs
• Didactische gegevens (Cito-volgsysteem 0, 1, 2 of drempelonderzoek)
• Indien aanwezig: de resultaten van een capaciteitenonderzoek (NIO / WISC)
• Indien van toepassing: verslag sociaal-emotionele problematiek
• Advies huidige school en motivatie en onderbouwing van het advies
• Overgangsrapport
• Handelingsplannen
• Verzuimoverzicht
• Indien van toepassing: dyslexieverklaring en onderzoeksrapport
• Indien van toepassing: beschikking lwoo
4. Wij besluiten of je plaatsbaar bent. Jij en je ouders worden van dit besluit op
de hoogte gesteld. Let op: we kunnen dan nog niet zeggen of er daadwerkelijk
plaats is. Dat weten we pas na de rapportvergaderingen in de laatste schoolweek. Ook hierover nemen we met jullie contact op per telefoon of brief.

Goed om te weten:
Als je extra ondersteuning nodig hebt, moeten we soms eerst overleggen
met het samenwerkingsverband.
Voor alle zij-instromers op het vmbo maken we ook een SteinSuccesPlan.
Daarin staan afspraken over de benodigde hulp. Soms kunnen we je
alleen plaatsen onder de voorwaarde dat je ouders voor jou specifieke
hulp inschakelen. Ook dat leggen we dan vast.
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Partners

Het Minkema College heeft een medisch protocol, waarin
onder andere staat dat voor leerlingen met een mogelijk acuut
medisch probleem een SOS-rapport wordt opgesteld. De
school weet dan hoe te handelen. Mocht jij te maken hebben
met een medisch probleem, dan verzoeken we jouw ouders
de relevante informatie met ons te delen. Met vragen over de
gezondheid of ontwikkeling (ongeacht het leerjaar) kunnen
jouw ouders contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige: GGD Midden-Nederland, www.ggdmn.nl.
Hoofdkantoor: GGD Midden-Nederland, Utrechtseweg 139,
Postbus 51, 3700 AB Zeist, telefoon 030 608 60 86.

11.1 Basisscholen

We laten je basisschool weten hoe het met je gaat bij ons in
de brugklas. Hoe verliep de aansluiting bij je nieuwe klas
genoten? Heb je je draai gevonden bij ons op school? Klopt het
advies dat de leerkracht van groep 8 heeft gegeven? Welke
resultaten haal je? Ook praten we elkaar op een jaarlijkse
bijeenkomst bij over onderwijsontwikkelingen. In het voorjaar
bezoeken we de basisscholen voor een goede overdracht
van alle leerlingen die bij ons zijn aangemeld. Het Minkema
College is ook vertegenwoordigd in twee werkgroepen waarin
VO en PO samen optrekken: de povo-werkgroep en de werkgroep Verbindend Onderwijs Woerden 10-14.

11.7 Werkgevers en bedrijfsleven

Op het Minkema College werken we intensief samen met
het bedrijfsleven. Veel bedrijven en instellingen uit de regio
ondersteunen onze opleidingen en we zijn aangesloten bij
Woerdens Techniek Talent. Leerlingen uit de derde en vierde
klassen vmbo gaan regelmatig op werkbezoek bij bedrijven
en instellingen. De Rotary Woerden verzorgt een sollicitatieproject voor leerlingen uit het vierde leerjaar basis en kader.
Zij doorlopen een echte sollicitatieprocedure, inclusief brief
en sollicitatiegesprekken buiten school. Voor het vak Onderzoek & Ontwerpen (Discover Tech op het havo/vwo) gaan de
leerlingen aan de slag met projecten die zijn aangedragen
door bedrijven uit de regio.

11.2 Vervolgonderwijs

We onderhouden nauwe banden met het vervolgonderwijs.
Dat doen we om de leerlingen goede studiekeuzevoorlichting
te kunnen geven, maar ook om onze eigen docenten gelegenheid te geven tot na- en bijscholing. In diverse samen
werkingsverbanden met het vervolgonderwijs wisselen wij
ervaringen uit. Dat wij een academische opleidingsschool
zijn (zie 11.8), biedt extra voordelen.
Met mbo’s waar veel van onze leerlingen naartoe gaan,
stemmen we onze onderwijsprogramma’s af en maken
we afspraken over oriëntatie en kennismaking.
Met hogescholen en universiteiten hebben we contact over
de open dagen die zij organiseren zodat onze leerlingen
zich goed kunnen oriënteren.

11.3 Gemeente Woerden

Met de gemeente werken we samen als het gaat om educatie,
cultuur (KUVO), veiligheid en voorlichting (alcohol en drugs).
De scholen van het voortgezet onderwijs, gemeente Woerden,
de politie en het Openbaar Ministerie hechten belang aan
veiligheid in en om de school en hebben daarom een
convenant opgesteld. Dat bevat afspraken op hoofdlijnen
over de verantwoordelijkheden voor veiligheid op school.
Dit convenant is terug te vinden op onze website.

11.4 Leerplicht

Wanneer er sprake is van een uur ongeoorloofd verzuim,
haal je dit gemiste uur dubbel in bij de afdelingsassistent.
Wanneer er sprake is van meerdere uren ongeoorloofd
verzuim, dan nodigen we je uit voor een preventief verzuim
gesprek met de leerplichtambtenaar. Houdt het verzuim
aan of beslaat het verzuim meerdere dagen, dan meldt de
school dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar
je woont. De leerplichtambtenaar onderzoekt de oorzaak
van het verzuim, om vervolgens met jou afspraken te maken.
Leerlingen met een hoog aantal ziekteverzuimuren melden
we ter kennisgeving bij de leerplichtambtenaar.
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11.8 Academische Opleidingsschool

11.5 Jeugdhulpverlening/politie

Soms loopt het niet goed op school, omdat je thuis te maken
hebt met problemen. Via de gemeente Woerden is er een
jeugdhulpwerker van Timon aan de school toegewezen die
laagdrempelig betrokken kan worden als je niet alleen op
school, maar ook thuis een extra steuntje in de rug nodig
hebt. De zorgcoördinator stelt de jeugdhulpwerker voor aan
jou en je ouders. Ook met de politie hebben we af en toe
contact. Als het nodig is, kunnen we altijd op korte termijn
overleggen met de wijkagent.

11.6 GGD Midden-Nederland

De jeugdgezondheidszorg houdt diverse onderzoeken onder
de jeugd; aan twee daarvan doen wij mee. Samen bespreken
we de conclusies en zo nodig spreken we acties af. In het
tweede leerjaar word je schriftelijk uitgenodigd voor een
onderzoek door de jeugdverpleegkundige van de GGD. Die
bekijkt de groei en bespreekt de psychosociale aspecten van
de ontwikkeling. Ook worden zo nodig het gezichtsvermogen
en het gehoor getest. Wij verstrekken de jeugdarts informatie
die voor dit onderzoek relevant is. De GGD benadert alle vier
deklasleerlingen om op school een persoonlijke vragenlijst
in te vullen. De uitkomsten hiervan zijn alleen inzichtelijk
voor de GGD en de leerling zelf. Deze informatie kan voor de
jeugdarts een reden zijn om je uit te nodigen voor een consult.
Bij opvallend ziekteverzuim kan school je uitnodigen voor
een preventief ziekteverzuimgesprek bij een jeugdverpleeg
kundige. Bij frequent ziekteverzuim kan school je samen met
jouw ouders laten oproepen door de jeugdarts. Jeugdarts
en -verpleegkundige kan adviseren in het terugdringen van
het verzuim en het verantwoord re-integreren in het onderwijsproces. Wanneer jouw ouders tot tweemaal toe niet
ingaan op een uitnodiging van de jeugdarts, doet de school
een melding bij de leerplichtambtenaar.

Sinds januari 2008 draagt onze school het keurmerk Academische Opleidingsschool. Dit betekent dat wij aan kwaliteits
standaarden voldoen bij het opleiden van aankomende
leraren. Wij werken intensief samen met de Hogeschool
Utrecht (Instituut Archimedes) en de Universiteit Utrecht
(Graduate School of Teaching). Samen met hen bieden wij
eerste- en tweedegraads docenten in opleiding diverse
leerwerkplekken aan. Studenten kunnen zich in de praktijk
van het onderwijs ontwikkelen, waarbij zij zowel intern als
extern professionele begeleiding krijgen. Studenten die een
educatieve masteropleiding volgen, kunnen bij ons bovendien
onderzoek doen in de lespraktijk. Wij hebben al decennia
ervaring met opleiden in de school. Er zijn schoolopleiders
en vele docenten zijn geschoold en gecertificeerd om leraren
in opleiding en nieuwe collega’s te begeleiden. Er is intensief
overleg met de lerarenopleidingen over kwaliteitsstandaarden
en verbeteringen. In 2019 heeft het Minkema College voor
zijn begeleidingstraject voor startende leraren (BSL-traject)
een certificaat behaald. Een auditpanel beoordeelde of het
Minkema College zijn begeleidingstraject goed op orde heeft.
Het panel kwam unaniem tot de conclusie dat het Minkema
College het BSL-certificaat ruimschoots verdient.

11.10 Minkema Vereniging / Minkema Fonds

De ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding eener
Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor Woerden
en omstreken gevestigd te Woerden’ werd in 1918 opgericht.
De oprichting van de school volgde in 1919. Tot 1961 was de
school feitelijk eigendom van de ‘Vereeniging’. Toen werd de
school aan het Rijk overgedragen. Het toenmalige bestuur
bleef aan “om een fonds te beheren dat was voortgekomen
uit de activa en passiva van de oorspronkelijke vereniging
na afrekening met het Rijk”. Sindsdien biedt de vereniging
steun en staat zij de school met raad en daad terzijde. Waar
nodig fungeert het bestuur van de vereniging als klankbord.
Daarnaast kan elke vertegenwoordigende groep binnen de
school sinds 2008 verzoeken indienen voor ondersteuning
van activiteiten op projectbasis. Het bestuur beslist over
deze aanvragen. Zie (of mis) je iets wat de school goed kan
gebruiken en is er geen mogelijkheid om dat via de normale
kanalen te bekostigen? Dan kun je dit – goed gemotiveerd –
aanvragen bij de vereniging. Op de website Minkema.nl staat
meer informatie over het indienen van een aanvraag bij het
Minkema Fonds.

11.11 Inspectie van het onderwijs
Inspectiekantoor Utrecht
Sector voortgezet onderwijs
Park Voorn 4
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon: 088 669 60 00
www.onderwijsinspectie.nl

11.9 5=1

Sinds 1 augustus 1998 werkt het Minkema College
samen met:
• Het Anna van Rijn College te Nieuwegein
• Het Scala College te Alphen aan den Rijn
• Het Schoonhovens College te Schoonhoven
• Stichting VO De Vechtstreek te Breukelen/Maarssen
Samen willen we onze kwaliteit op het gebied van
bijvoorbeeld personeelsbeleid en kwaliteitszorg verhogen.
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Bijlagen
12.1 Lessentabel havo, atheneum, gymnasium

Lessentabel Onderbouw

Lessentabel Bovenbouw

Vakcode

b1 (h/v)

a1

g1

b2 (h/v)

a2

g2

h3

a3

g3

Vakcode

h4

h5

v4

v5

v6

Nederlands

2

2

2

2

2

2

4

4

3

Nederlands

4

3,5

3,5

3

2,5

2

3

Latijn

4

5

4

1

3

Grieks

4

5

4

1

Latijn
Grieks
Frans

2

2

2

Duits

2

2

1,5

2

2

2

Frans

4

3

2,5

3

2,5

2

2

1,5

3

3

2

Duits

4

3

2,5

3

2,5

Engels

2

2

2

1,5

1,5

1,5

3

3

2

Engels

3

3

3

3

2

Geschiedenis

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Geschiedenis

3

3

3

3

2

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Aardrijkskunde

3

3

3

3

2

2,5

2,5

2

2

2

2

3

3

3

Wiskunde A

3

3

3

3

3

Wiskunde B

3

3

4

4

3

Wiskunde C

3

3

2

2

2

2

Wiskunde

0,5

Rekenen
Natuur- en scheikunde

1

1

1

4

4

Biologie

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Wiskunde D

Wetenschap & techniek

2

2

2

1

1

0,5

Natuurkunde

4

3

3

3

2,5

Scheikunde

3

3

3

3

2

Biologie

4

3

3

3

2,5

2

Economie

2

2

Muziek

1

1

1

1

0,5

0,5

Tekenen

1

1

1

1

1

1

2

2

1

Economie

4

3

2

3

3

1

1

1

2

2

1

Bedrijfseconomie

3

3

2

3

3

2

3

2

3

3

Ontwerp & vormgeving
Lichamelijke opvoeding

2

2

2

1,5

1,5

1,5

2

2

2

Informatica

3

3

Minkemales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bewegen, Sport en Management

3

3

Minkema Discovery

2

2

2

2

2

2

Maatschappijleer

2

Kunst/beeldende vorming

3

Culturele kunstzinnige vorming

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

1

Mentoruur

1

1

1

1

1

* in het eerste en tweede leerjaar duren de lessen 75 minuten. De overige leerjaren hebben lessen van 50 minuten.
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4

2,5
3

2

3
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12.2 Lessentabel vmbo, mavo/havo

Lessentabel
Leerjaar 1
Afdeling:

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

B/K

K/M

M/H

B/K

K/M

M/H

BK3

GL/M-ond

M-tech

M/H

E&O

GL

mavo

M/H

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

Mentoruur

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

8

6

6 (M-ond)

4 (M-tech)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

2

2

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

4*

2*

4*

4*

3*

4*

4*

32

32

Mavo ondernemen/Mavo tech
"Orientatie-les"
Mentorgespreksuur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Examenbegeleidingsuur
Beeldende vakken

2

2

Handvaardigheid

2

Tekenen

2
2

1

Muziek

1

1

1

Digitale vaardigheden

2

1

1

2

2

Frans
LO

3

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2*

2

2

2

2*

2*

3

3*

1

2

2

2
3

2*

2

Techniek

Duits

2

3

2

3*

2
3

3

3

2

LO2
Wiskunde

3

3

3

3

3

3

Biologie

1

2

2

2

2

2

Maatschappijleer

3*

3

3*
2
4*

4

3*
2

3

3

3

Maatschappijkunde
Natuur-/scheikunde 1
Economie

2

2

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)
Rekenen

2

2

Verzorging

2

1

1

2

1

1

3

3

3*
3*

2*
1

1

1

1

1

1

1

1

8+3

32

32

3

4

1

Praktijk / talentlessen

Totaal

3

31

31

31

33

32

10

32

32

32

31/32

28

* = keuzevak

12.3 Schoolvakanties en vrije dagen 2020-2021
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Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

12.4 Schoolvakanties en vrije dagen 2021-2022 (o.v.b.)
19 oktober t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
2 t/m 5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus 2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie (incl. bevrijdingsdag)
Hemelvaartsweekend
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
15 t/m 18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
11 juli t/m 19 augustus 2022
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Minkema College
Postbus 2120
3440 DC Woerden
post@minkema.nl
www.minkema.nl
Locatie havo, atheneum,
gymnasium
Minkemalaan 1
3446 GL Woerden
T 0348 484 100
Locatie vmbo, mavo/havo
Steinhagenseweg 3a
3446 GP Woerden
T 0348 484 150

