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1. VOORWOORD
Een nieuw gebouw, een nieuwe naam, een nieuw schooljaar.
Met deze nieuwe schoolgids voor het VMBO maken wij een vervolgstap in
de verdere ontwikkeling van De Jutter.
Het VMBO staat anno 2016 voor de wettelijke opgave zich in het BB en KB
verder te ontwikkelen door het kiezen van één of meerdere profielen met
beroepsvernieuwde programma’s. Gelet op de grootte van de school zullen
wij daarin ons vooral volgend opstellen. Vanzelfsprekend zullen wij u hierin
de komende periode nader informeren.
Deze schoolgids vormt voor leerlingen, ouders/verzorgers en voor het
personeel een handleiding in allerlei procedures. Welke cijfers tellen mee?
Wat is nodig om over te gaan? Welke eisen stellen wij aan de leerling?
Maar het gaat ook over ons overleg en onze besluitvorming om te komen
tot verantwoorde beslissingen.
Deze specifieke VO-schoolgids is er één om te bewaren als leidraad voor
de gang van zaken op school.
Daarnaast spreken wij ook over een algemene schoolgids POVO. Daarin
zijn voor de gehele school afspraken opgenomen om zo prettig mogelijk in
dat prachtige te leven en te leren.
Wij wensen u en ons allen een prettig schooljaar toe!
Het team van De Jutter VO
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2. Algemene Informatie over het onderwijs
2.1.DE LEERROUTES IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Het voortgezet onderwijs op ‘De Jutter vindt plaats in de fasegroepen 10
tot 14 jarigen en 14 tot 18 jarigen. De Jutter is categoriale school die
formeel alleen de theoretische leerweg (TL) mag aanbieden. Voor een
aantal leerlingen is deze route te moeilijk. Voor die leerlingen bestaat de
mogelijkheid om voor een aantal algemene vakken examen in de kaderberoepsgerichte (KB) of de basis-beroepsgerichte leerweg (BB) te doen en
daarvoor certificaten te halen. Vanwege de samenwerking met het AMS in
Franeker bestaat de intentie om BB en KB-leerlingen hen examen te laten
doen in een beroepsgericht vak. Op deze wijze kunnen ze een diploma
halen.
Ook in samenwerking met het AMS in Franeker biedt de school onderbouw
Havo en Havo+ aan voor leerlingen met een Havo/Vwo advies. Na de eerste
drie leerjaren op Vlieland kan de leerling doorstromen naar een Havo/Vwo
school aan de wal. Leerlingen met een Havo of Vwo advies die toch eerst
een diploma op Vlieland willen halen, kunnen na het 3e jaar HAVO+
doorstromen naar 4 VMBO om vervolgens examen doen in de theoretische
leerweg en-afhankelijk van het aantal vakken en de behaalde resultaten
- doorstromen naar de vierde klas van de havo en –onder voorwaardenzelfs de vierde klas van het vwo.
Een sterk punt van onze school is dat deze leerlingen in meer dan 7 vakken
examen kunnen doen en zich zo breed mogelijk kunnen oriënteren. De
docenten bieden op bovengenoemde vijf niveaus leerstof aan. Het
onderwijs wordt zo afgestemd op het niveau van de leerling. Tot en met
leerjaar 3 hebben de leerlingen de mogelijkheid om alle vakken te blijven
volgen.
De school beschikt over een LWOO-licentie.
Dat betekent dat we leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben
gerichter kunnen helpen. Dit gebeurt in nauw overleg met het
Samenwerkingsverband Fryslân Noard waarvan de school deel uitmaakt.
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2.2.LESSEN LEERLINGBEGELEIDING
Op maandag, dinsdag en woensdag krijgen leerlingen van klas 1 t/m 3 het
VO leerlingenbegeleiding. In dit uur is extra aandacht voor begrijpend
lezen, voorbereiding naar het vervolgonderwijs, verzorging en zorg. De
leerlingen uit verschillende klassen worden ingedeeld in kleinere groepjes
en maken onder toezicht van een docent hun huiswerk of zijn bezig met
activiteiten op het gebied van planning, verrijking, verdieping of zorg.
Waar nodig kunnen ze hulp krijgen van een van de aanwezige vakdocenten.
Naast deze leerlingbegeleiding voor alle leerlingen is er de mogelijkheid
voor begeleiding van leerlingen in tussenuren. Dit geldt voornamelijk voor
leerlingen die een aangepast lesprogramma volgen.
2.3.MENTORAAT
Elke klas heeft een mentor. Aan het begin van het schooljaar wordt bekend
gemaakt wie dat cursusjaar als mentor op zal treden. De mentoren zijn zo
goed mogelijk op de hoogte van het reilen en zeilen van hun klas. Zij
bespreken in voorkomende gevallen problemen met de klas en zo nodig
met leerlingen individueel. De mentoren gaan op huisbezoek bij de
leerlingen in de klassen 1 t/m 3. Ook kunnen de ouders zich in eerste
instantie met de mentoren in verbinding stellen als er vragen of
opmerkingen aangaande de school zijn.
2.4.SCHOOLDECANAAT
In alle vakgebieden vindt oriëntatie op studie- en beroepskeuze plaats.
Deze oriëntatie is in de methodes van de verschillende vakken verwerkt.
De schooldecaan speelt in dit proces een sturende en begeleidende rol. De
schooldecaan is ook degene die bij het maken van keuzes voor de verdere
schoolloopbaan de leerlingen begeleidt en helpt waar dat nodig is.





Keuzemomenten kunnen zijn:
in klas 2 - eventuele doorstroming naar vmbo/havo/vwo aan de wal;
in klas 2 - keuze voor het vervolgtraject: KB- / BB-route of TL-route;
in klas 3 - de samenstelling van het vakkenpakket en de profielkeuze voor
de leerroute in het vmbo, als ook de profielkeuze voor havo/vwo leerlingen;
in klas 4 - de vervolgopleiding in mbo of havo/vwo met de profielkeuze.
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Verder onderhoudt de schooldecaan de contacten met instanties en
instellingen aan de wal over uiteenlopende zaken betreffende de
vervolgopleidingen.
2.5.TESTEN
Met behulp van de VAS-toetsen van het Cito meten en volgen we de
studievoortgang van onze leerlingen. Dit schooljaar maken de leerlingen uit
klas 1 begin oktober een achttal toetsen. Tijdens deze toetsing, de zgn.
“nulmeting” zullen de leerlingen vragen en opgaven krijgen over
Nederlands en de Nederlandse woordenschat, Wiskunde, Engels en
studievaardigheden. Medio november ontvangen wij de resultaten van het
Cito. Deze zullen ons een eerste goede indruk verschaffen over het niveau
en de vaardigheden van onze eersteklassers.
Wij verwachten dat deze resultaten, gezien de adviezen van de
basisscholen, goed zullen zijn.
Indien een individuele leerling toch onverhoopt een achterstand op een
bepaald vlak blijkt te hebben, kunnen wij dankzij deze meting meteen tot
handelen overgaan. Hierbij valt te denken aan individuele hulp of het
aanbieden van ondersteunende lesstof.
We zijn van mening dat we na vier VAS-toets periodes in drie leerjaren een
duidelijk en objectief beeld zullen hebben van de mogelijkheden van onze
leerlingen. Dit zorgt voor een nog beter studie- en profieladvies.
Natuurlijk zullen naast de VAS-toets resultaten de schooltoetsen een zeer
belangrijke rol blijven spelen in de beoordeling van onze leerlingen. Wij
zullen u over de resultaten en vordering van uw kind periodiek op de hoogte
te brengen.
2.6.NIO INTELLIGENTIETEST
In het tweede leerjaar maken alle leerlingen de NIO intelligentietest.
Hieraan zijn voor de ouders geen kosten verbonden. De uitslag van deze
test wordt gebruikt als ondersteuning bij het opstellen van het advies voor
de te volgen leerweg na het tweede jaar.
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2.7.NIO SCHOOLBELEVINGSTEST
Elk schooljaar wordt een schoolbelevingstest afgenomen. Deze test geeft
de school inzicht in o.m. het welbevinden van de leerling en de werk- en
studiehouding. Door deze test af te nemen zijn ook ontwikkelingen hierin
waarneembaar en kunnen worden opgenomen in de jaarplanning.
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3. De Jeugdgezondheidszorg in het VO
3.1.KLAS 1 VMBO
Alle jongeren in klas 1 VMBO krijgen een uitnodiging voor
een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. Ze
vullen hiervoor zelf vooraf een vragenlijst in over
gezondheid,
gedrag,
leefstijl
en aansluiting bij
leeftijdsgenoten. Tijdens het onderzoek vindt hierover een
gesprek plaats. Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. Wij
kunnen advies geven of doorverwijzen wanneer er verdere
hulp nodig is.
3.2.KLAS 3 VMBO
In klas 3 VMBO vullen alle jongeren een korte, digitale
vragenlijst in. De vragen gaan over de gezondheid, het
gedrag en hoe het gaat op school, thuis en in de omgang
met leeftijdsgenoten. De jongere wordt uitgenodigd voor
een gesprek met de jeugdverpleegkundige op basis van de
antwoorden in de vragenlijst die aanleiding geven tot een
oproep of op eigen verzoek van de jongere.
3.3.KLAS 3 HAVO/VWO
In klas 3 HAVO/VWO vullen alle jongeren een korte, digitale
vragenlijst in. De vragen gaan over de gezondheid, het
gedrag en hoe het gaat op school, thuis en in de omgang
met leeftijdsgenoten. De mentor van de klas vult een
vragenlijst in over de individuele leerlingen in de klas. De
verpleegkundige heeft een gesprek met de mentor hierover.
De jongere wordt uitgenodigd voor een gesprek op basis
van:
 de antwoorden die aanleiding geven tot een oproep
 het groeionderzoek
 de informatie van de mentor
 of op eigen verzoek van de jongere.
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Gezondheidsbevordering
Naast de individuele onderzoeken en gesprekken kan
de
jeugdgezondheidszorg
de
school
ondersteuning
bieden
bij
gezondheidsprojecten. De jeugdarts is beschikbaar voor consultatie in het
Zorg- adviesteam van de school en voor medische onderzoek op indicatie.
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4. Inrichting van het VMBO
4.1. VMBO 1 EN 2 (ONDERBOUW)
Sinds augustus 2006 is de nieuwe wet- en regelgeving voor de
onderbouw van het voortgezet onderwijs ingegaan. Kenmerkend voor de
vernieuwing is dat scholen veel meer beleidsvrijheid hebben dan
voorheen. In 58 globale, meer op het leerproces gerichte kerndoelen zijn
zeven leer- en vakgebieden omschreven. De school is vrij in de manier
waarop deze worden aangeboden.
Uitgangspunt van de school is alle leerlingen die van de basisschool komen
een breed pakket aan algemeen vormend onderwijs te bieden, waarin
zoveel mogelijk aangesloten kan worden bij de capaciteiten van de
individuele leerling.
Potentiële havo/vwo leerlingen kunnen vanuit het derde leerjaar
doorstromen naar het vierde leerjaar havo/vwo van een school aan de
wal of kunnen na het behalen van een diploma vmbo theoretische
leerweg doorstromen naar het vierde leerjaar van havo of –onder
voorwaarden-vwo van een school aan de wal. Naast Engels worden twee
andere moderne vreemde talen aangeboden, namelijk Frans en Duits.
4.2.VMBO 3 EN 4 (BOVENBOUW)
Tot en met het derde jaar volgen de leerlingen een zo breed mogelijk
pakket aan vakken, waardoor er geen beperkingen zijn bij de keuze voor
een bepaald profiel in havo/vwo of in een van de sectoren in het middelbaar
beroepsonderwijs.
Aan het einde van het derde leerjaar volgt de keuze van het vakkenpakket
van klas 4. De keus van de vakken wordt mede bepaald door de eisen in
het vervolgonderwijs (profielen in het vmbo en profielen in havo/vwo).
De leerlingen in de BB-/KB-route kunnen er voor kiezen een of meer
vakken op een hoger niveau af te sluiten.
4.3. MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Alle scholieren in het voortgezet onderwijs waren in het verleden verplicht
minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen. De Jutter kiest ervoor om
de maatschappelijke stage voort te zetten. Vanaf 1 augustus 2014 valt dit
dan ook onder het actieve burgerschap.
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Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis
of op een zorgboerderij. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een
bijdrage leveren aan de samenleving.
Maatschappelijke stage is onbetaald werk. Leerlingen kunnen hun
maatschappelijke stage bijvoorbeeld doen bij een zorginstelling, een
sportvereniging of een non-profitorganisatie. De maatschappelijke stage
mogen ze ook op school doen. Belangrijk is dat het gaat om onbetaald werk
dat in de vrije tijd plaatsvindt.
4.4. RAPPORTAGE
Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Elke periode wordt afgesloten
met een rapport. Na de rapportvergaderingen krijgen de leerlingen het
rapport mee naar huis. Er worden ouderspeekavonden georganiseerd,
waarop de docenten informatie aan ouders geven over de vorderingen
van hun kind. De leerlingen kunnen als zij willen bij deze besprekingen
aanwezig zijn.
 Tussenrapportage
Halverwege elke periode krijgen de leerlingen een tussenrapport mee. Er
worden geen spreekavonden georganiseerd, maar als ouders dit willen,
kan er een afspraak gemaakt worden met de mentor. Als mentoren het
noodzakelijk achten, zullen zij ouders uitnodigen voor een gesprek.
 Resultaten volgen
Alle ouders krijgen een inlogcode waarmee ze van dag tot dag de
resultaten van hun kind via (het beveiligde deel van) de website van de
school kunnen volgen. Verder hebben ouders inzage in het huiswerk/de
agenda van hun kind en is de absentieregistratie inzichtelijk voor ouders.
4.5. OVERGANGSNORMEN
Voor de overgang van klas 1 naar 2, en van klas 2 naar 3 bestaan geen
overgangsnormen. Iedere leerling wordt in de overgangsvergadering door
de leerkrachten besproken en daarna wordt geadviseerd wat voor de
leerling het beste is: overgaan, een ander niveau, of doorstromen naar een
andere vorm van voortgezet onderwijs.
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Het advies is bindend. Voor de overgangsnormen van klas 3A (havo/havo+)
verwijzen we naar de website van het AMS ( www.annamaria.nl) terwijl
deze ook beschikbaar zijn op onze school.
 Het eindrapport klas 1, 2 en 3 VO
Het eindrapport geeft het gemiddelde resultaat van het gehele schooljaar
aan, terwijl de overige rapporten steeds verslag doen over een kortere
periode.
Bij de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels en wiskunde telt het eerste
rapportcijfer 1x, het tweede 2x en het derde 3x bij de bepaling van het
eindcijfer. Voor de overige vakken tellen alle rapportcijfers even zwaar bij
de bepaling van het eindcijfer. Voor de overgang van klas 3 naar 4 geldt
een speciale regeling.
4.6. OVERGANGSREGELING VAN KLAS 3 NAAR KLAS 4
 Algemeen
De organisatie van de eerste drie leerjaren houdt in dat alle leerlingen in
principe doorstromen naar het tweede en derde leerjaar. De
lerarenvergadering heeft het recht een leerling niet te bevorderen als er
sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor een grote
leerachterstand ontstaan is. Een echt meetpunt vindt plaats aan het eind
van het derde leerjaar wanneer vastgesteld moet worden of een leerling de
theoretische leerweg in het vierde leerjaar kan volgen.
 De overgang van klas 3 naar klas 4
Leerlingen die in het vierde leerjaar examen willen doen in de theoretische
leerweg, moeten voldoen aan onderstaande overgangsnormen. Kan een
leerling dit niet, dan wordt in overleg met de ouders/verzorgers en leerling
vastgesteld welke leerroute haalbaar is. Voor de overgang van 3 naar 4 in
de theoretische leerweg zijn de resultaten op het eindrapport van alle
gegeven vakken in klas 3 van invloed. Voor de vaststelling van het eindcijfer
telt bij de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels en wiskunde het eerste
rapportcijfer 1x, het tweede 2x en het derde 3x. Voor de overige vakken
tellen alle rapportcijfers even zwaar bij de bepaling van het eindcijfer.
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
 de gekozen examenvakken die met een schoolexamen (SE) en een
centraal examen (CE) worden afgesloten;
 de niet gekozen examenvakken die met een school examen (SE) en
een centraal examen (CE) worden afgesloten;
 de examenvakken die alleen met een schoolexamen
(SE) worden afgesloten;
 de niet-examenvakken.
De examenvakken die zowel met een SE als een CE worden afgesloten
zijn:

•













Nederlands
Geschiedenis en staatsinrichting
Aardrijkskunde
Frans
Wiskunde
Economie
Duits
Nask-1 (natuurkunde)
Nask-2(scheikunde)
Kunstvakken II (tekenen)
Engels
Biologie

De examenvakken die alleen met een SE worden afgesloten zijn:
Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding, Kunstvakken-1.
Het niet-examenvak is Informatiekunde (Mediawijsheid).
ad 1. De gekozen examenvakken (SE en CE)
Uit de examenvakken stelt de leerling een pakket van vakken samen
waarin Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding
verplicht zijn en minimaal twee vakken naar keuze uit het sectordeel en
minimaal twee vakken in het vrije deel. Bij de keuze moet rekening
worden gehouden met de eisen van het vervolgonderwijs.
12

De leerling is bevorderd wanneer hij:
 voor al zijn verplichte en gekozen vakken eindcijfers heeft behaald
van 6 of meer;
 voor één van de verplichte en gekozen vakken het eindcijfer 5 heeft
behaald en op de overige eindcijfers 6 of meer;
 voor één van de verplichte en gekozen vakken het eindcijfer 4
heeft behaald dan wel voor twee van die vakken het eindcijfer 5 en
voor de overige vakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7
of hoger.
ad 2 . De niet gekozen examenvakken (SE en CE)
Het gemiddelde van de eindcijfers van de niet gekozen examenvakken dient
tenminste 5,5 zijn.
ad 3. De schoolexamenvakken (SE)
De vakken lo en kunstvakken-1 moeten met een voldoende afgesloten zijn.
ad 4. De niet-examenvakken
Het vak informatiekunde moet met een voldoende afgesloten zijn.
4.7. BESPREEKGEVALLEN
Ligt het gemiddelde van het onder ad 2. bedoelde tussen 5,0 en 5,5 en/ of
wordt bij ad 3 niet voldaan aan de vereiste kwalificatie, dan beslist de
lerarenvergadering over een eventuele overgang. Wordt een leerling na
bespreking alsnog bevorderd, dan kan de lerarenvergadering aan de
bevordering dwingende voorwaarden stellen.
4.8. NIET BEVORDERD
De leerling wordt niet bevorderd naar leerjaar 4 van de theoretische
leerweg wanneer hij:
1. niet voldoet aan het onder ad 1.1 t/m 1.3 genoemde en/of
2. een gemiddelde heeft van 5,0 of lager voor het onder ad 2
genoemde en/of het eindcijfer 2 heeft behaald voor een van de
vakken in het derde leerjaar en/of niet voldoet aan de onder ad 3.
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genoemde kwalificaties en/of niet voldoet aan de onder ad 4.
genoemde kwalificaties.
4.9. BEVORDERD
Bij de keuze voor het vakkenpakket bestaat de mogelijkheid om extra
vakken te kiezen. In het team zijn de volgende afspraken hierover gemaakt
en vastgelegd:
1. de kandidaat mag voor een HAVO profiel maximaal een extra vak
kiezen mits deze hiervoor een gemiddelde van een 7.0 of hoger
staat.
2. de kandidaat mag voor een VWO profiel maximaal twee extra vakken
kiezen mits deze hiervoor een gemiddelde van een 7.0 of hoger staat.
N.B. Een verandering in het examenreglement of het PTA kan aanpassing
van deze overgangsregeling tot gevolg hebben. De lerarenvergadering
heeft het recht af te wijken van deze overgangsregeling, als zij dit
noodzakelijk vindt. Aan het begin van het examenjaar wordt over de gang
van zaken nog een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen gehouden.
4.10. DOORSTROOMREGELING VMBO
Het vmbo is gericht op afsluiting met een diploma van een van de
leerwegen en geeft doorstroommogelijkheden naar opleidingen in het
Middelbaar Beroeps Onderwijs. Voor leerlingen die de theoretische leerweg
volgen blijft na het behalen van het diploma de overstap naar havo en
eventueel vwo mogelijk.
4.11. BEROEPSSECTOREN
Binnen het vmbo worden vier beroepsprofielen aangeboden, te weten
techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. De sector landbouw
wordt niet op deze school aangeboden, maar het vakkenpakket kan zodanig
samengesteld worden, dat het overeenkomt met de eisen van de profiel
landbouw.
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4.12. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
Het vmbo kent een afsluiting in twee delen: een schoolexamen en een
centraal examen. Al vanaf het derde leerjaar maken leerlingen bij een
aantal vakken opdrachten en toetsen voor het schoolexamen.
De leerlingen van de derde en vierde klassen ontvangen voor 1 oktober
van het schooljaar het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA),
waarin alle specifieke informatie en wettelijke regelingen met betrekking
tot de schoolonderzoeken en de examens met de bijbehorende data staan
vermeld.
4.13. GESPREID EXAMEN
Het schoolexamen wordt deels in het derde leerjaar en deels in het vierde
leerjaar afgerond. Er is dus sprake van een gespreid examen. In het PTA
staat in welk leerjaar welk onderdeel wordt afgerond en welke toetsen in
het derde leerjaar al meetellen voor het schoolexamen.
Het PTA, het eindrapport van het derde leerjaar en de definitieve cijferlijst
van het schoolexamen in het vierde leerjaar vormen samen met het
sectorwerkstuk en eventuele verslagen van stages het examendossier.
4.14. RESULTATEN EINDEXAMEN EN AANTAL
GESLAAGDEN

Jaar
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016

Aantal
leerlingen
12
14
8
4
4
5

VMBO-TL
12
13
8
4
4
4
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5. Leerlingenraad
5.1.BETEKENIS
De leerlingenraad wordt gevormd door de klassenvertegenwoordigers uit
de klassen 1 tot en met 4 van het VO. De klassen kiezen de
vertegenwoordigers in de eerste week na de zomervakantie.
Meer informatie kunt u vinden in het huishoudelijke reglement van de
leerlingenraad en het leerlingenstatuut.
De leerlingenraad vergadert eens in de zes weken. Eén van de ouders van
de medezeggenschapsraad is voorzitter. De directeur is adviserend lid
zonder stemrecht.
Allerlei onderwerpen komen tijdens de vergaderingen aan de orde, zoals
de dagelijkse gang van zaken in de school en het beleid over onderwerpen
die de leerlingen aangaan.
5. LEERLINGSTATUUT
In overleg met personeel, ouders en leerlingen is een leerlingenstatuut
tot stand gekomen.
In dit statuut staan de rechten en plichten vermeld van leerlingen en
personeel. daarin staan ook de beroepsmogelijkheden, als er verschillen
van mening ontstaan.
Het statuut ligt voor iedereen ter inzage in de personeelskamer.
De klassenvertegenwoordigers beschikken ook over een exemplaar.
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6. Overige Informatie
6.1.AANMELDING
De aanmeldingsformulieren worden op aanvraag opgestuurd. Een
gedeelte wordt door de ouders ingevuld. Het onderwijskundige gedeelte
wordt door de toeleverende school ingevuld. Ouders/ verzorgers
melden hun kind aan. Na aanmelding wordt besloten in welke
niveaugroep de leerling geplaatst wordt; hiervoor is het schooladvies
van de toeleverende school leidend. Indien de uitslag van de Citoeindtoets hoger is dan het schooladvies, hebben ouders het recht hun
kind op een hoger niveau te laten instromen in het voortgezet
onderwijs.
6.2.DE SCHOOL UIT, DE WERELD IN
Excursies
Projecten en excursies zijn gezamenlijke activiteiten met gerichte
doelen en opdrachten die zijn ingebed in het (les)programma. De
projecten en excursies worden per leerjaar georganiseerd. Het gaat
hierbij om een andere vorm van leren. In klassenverband worden de
plaatselijke culturele activiteiten bezocht zoals de exposities in het
Tromp’s Huys en het Bezoekerscentrum. In het kader van NME
(natuur- en milieueducatie) neemt de tweede klas deel aan het
landelijke project coastwatch en in het kader van het vak CKV (culturele
en kunstzinnige vormgeving) zal er in het derde leerjaar een
dagexcursie worden gehouden waarin een voor dit vak relevante
expositie in den lande zal worden bezocht.
Werkweken
Ieder jaar wordt voor alle klassen een werkweek van vijf dagen
georganiseerd. Voor klas 1 ligt het accent voor 2016-2017 op sportieve
beleving. Klas 2 en 3 heeft een mixprogramma van sport en cultuur.
Klas 4 gaat naar de Randstad voor een culturele week. In die week
vinden diverse activiteiten plaats ter afsluiting van CKV.

17

Bijdrage werkweken
Voor de jaarlijkse werkweken wordt van de ouders per leerjaar een
bijdrage gevraagd. De helft van de bijdrage wordt terugbetaald als de
leerling onverhoopt verhinderd is om mee te gaan.
De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks tijdens de zakelijke
ouderavond vastgesteld. De opbrengst van de jaarlijkse Bingo wordt
toegevoegd aan het budget schoolreizen en excursies.
Voor het houden van excursies wordt van de ouders geen extra bijdrage
gevraagd. Vindt een excursie plaats aan de wal, dan is de bootkaart wel
voor eigen rekening.
De gemeente verstuurt 2 maanden voorafgaande aan de werkweek de
facturen. Vorig jaar was de bijdrage € 175,00- voor klas 1 t/m 3 en €
212,00 voor klas 4.
Vragen? Méér informatie? Kom naar school of zie www.kindpakket.nl
Zelf aan te schaffen leer- en hulpmiddelen voor het VMBO.
Een groot deel van de zelf aan te schaffen leer- en hulpmiddelen kan
bij warenhuis Houter aangeschaft worden, waarbij 10% korting op de
aanschafprijs wordt gegeven. Tijdens de kennismakingslessen van de
nieuwe eerste klas van het VMBO zal er een lijst uitgedeeld worden
waarop staat wat er per vak besteld moet worden.
De volgende zaken moet men zelf aan schaffen en elke schooldag bij
zich te hebben: schriften, schrijf- en tekenmateriaal (pennen,
(kleur)potloden, vlakgum, plakband, 1blikagenda (wordt dit jaar gratis
door de school beschikbaar gesteld), geodriehoek).
Passer, schaar en lijm, rekenmachine Texas Instruments TI-30X IIS
(niet verkrijgbaar bij warenhuis Houter, wel op school) en een USB-stick
En verder.
Op school zijn woordenboeken en atlassen beschikbaar voor gebruik op
school. Deze hoeven dus niet van huis mee genomen te worden. Wel
wordt dringend geadviseerd zelf woordenboeken en atlassen voor
gebruik thuis aan te schaffen. Prismawoordenboeken volstaan. Voor
aardrijkskunde wordt “De Grote Bosatlas, 54e editie”, geadviseerd.
NB: Op school zijn er voldoende atlassen.
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Voor bewegingsonderwijs zijn de volgende zaken noodzakelijk:
zwemkleding/douchespullen;
aparte zaalschoenen (geen zwarte zool) die niet buiten gedragen
worden;
korte broek en shirt (de keuze en kleur is vrij);
schoeisel en geschikte kleding voor buitengymnastiek, bijv. een
joggingbroek of turnbroek.
Tijdens de gymlessen moeten de leerlingen sieraden, horloges en
dergelijke afdoen. Het is nog beter, dat de leerlingen de sieraden thuis
laten.
Deodorantspuitbussen mogen niet worden gebruikt.
De kleding moet in een tas of plastic zak. We houden de school het liefst
luizenvrij.
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INSTEMMING
De medezeggenschapsraad van de openbare school voor VO "De Jutter" te
Vlieland heeft ingestemd met de schoolgids 2016-2017.
Datum:
De voorzitter,

De secretaris,

VASTSTELLING
De schoolgids VO 2016-2017 is vastgesteld door het College van
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland op:

Datum:
De voorzitter,

De secretaris,
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