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0 Inleiding
Een school voor initiatiefrijke en
onderzoekende leerlingen
Dit is de uitgebreide schoolgids van Helen Parkhurst, de openbare school
voor voortgezet daltononderwijs in Almere. De school waar leerlingen een
diploma kunnen halen voor mavo, havo en vwo en waar jonge mensen
ontdekken dat leren hen verder brengt. Wij vinden dat onze leerlingen een
onvergetelijke en leerzame schooltijd verdienen. Daarom bieden we hen
ruimte voor eigen initiatief, voor het doen van onderzoek, voor leren op
heel verschillende manieren. Zo ervaren onze leerlingen dat leren ook
spannend en betekenisvol kan zijn. Een veilige en vertrouwde
leeromgeving, duidelijke regels én de ruimte om verantwoordelijkheid te
nemen voor het eigen leerproces… dat zijn de ingrediënten voor een rijke,
leerzame schooltijd op Helen Parkhurst. Heeft u na het lezen van deze gids
nog vragen? Stuur dan een mail naar info@helenparkhurst.asg.nl.
PS. Om de gids beter leesbaar te maken, is gekozen voor één schrijfvorm.
Waar in de tekst ‘hij’ staat, wordt natuurlijk ook ‘zij’ bedoeld. Daar waar
‘ouder(s)’ staat, dient ook te worden gelezen ‘verzorger(s)’.
Gevolgen coronacrisis
Gedurende het komend schooljaar volgen wij uiteraard de ontwikkelingen
op het gebied van corona en passen wij aan de hand daarvan ons beleid
aan. Dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop wij onderwijs
kunnen geven, en voor geplande activiteiten. Zodra daar meer over
bekend is, volgt nadere informatie. Natuurlijk houden wij ons te allen
tijde aan de voorschriften van de overheid.
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Openbare daltonschool, wat betekent dat?
Ons onderwijs is ingericht volgens daltonprincipes. Kern daarvan is dat wij
denken dat een leerling vooral goed leert als die daar zelf verantwoordelijk
voor is. Met onze hulp leert een leerling de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om zelfstandig te functioneren in de samenleving.
In het schoolplan 2019-2023 worden onze uitgangspunten nog eens
uitgebreid verwoord. Dat schoolplan is de basis voor het beleid en dus ook
voor deze schoolgids. Het schoolplan is te vinden op de website
www.helenparkhurst.nl.
De Nederlandse Daltonvereniging heeft ons als daltonschool erkend omdat
wij in ruime mate gestalte geven aan de daltonideeën ‘vrijheid in
gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking’. Bij de volgende
daltonvisitatie willen wij aantonen dat ook de vijf nieuwe
daltonkernwaarden onze volle aandacht hebben. Voor meer informatie
over daltononderwijs kunt u naar www.dalton.nl gaan.
Helen Parkhurst is een openbare school. Openbaar betekent dat we een
school willen zijn voor leerlingen ongeacht hun levensovertuiging.
Verschillen tussen mensen zien we als een mogelijkheid om van en met
elkaar te leren. Helen Parkhurst valt bestuurlijk onder de Almeerse Scholen
Groep, evenals de Almeerse scholen Echnaton, De Meergronden, Pro
Almere, OVC, BHC, MLF, Arte College en 42 basisscholen. Ga voor meer
informatie naar www.almeersescholengroep.nl.
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Wie was Helen Parkhurst?
Helen Parkhurst werd geboren in 1887 in Winconsin in de Verenigde Staten.
Van 1905 tot 1913 werkte zij op een klein schooltje. In het plaatsje Dalton
probeerde ze ongeveer veertig zeer verschillende kinderen zo goed
mogelijk onderwijs te geven. Hierbij ontdekte ze hoe noodzakelijk het is
iedere leerling als individu op zijn of haar eigen niveau aan te spreken. Zo
was er voor ieder kind vooruitgang mogelijk. Vanaf 1913 werkte Parkhurst
samen met Maria Montessori. In 1919 ging ze verder met haar onderwijs in
Dalton.

Daltonkernwaarden

In ons onderwijs onderschrijven wij de vijf kernwaarden die de Nederlandse
Dalton Vereniging sinds 2012 hanteert: Samenwerking, Vrijheid en
verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en Reflectie. Voor meer
informatie zie: https://dalton.nl/daltononderwijs/kernwaarden

Daltondriehoek
In de traditionele daltondriehoek die wij ook nog hanteren, staat met name
vertrouwen, verantwoordelijkheid en verantwoording centraal.
Verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen vragen en schenken
zijn onlosmakelijk verbonden met het afleggen van verantwoording en het
vragen van verantwoording aan anderen.
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1 Onze visie op onderwijs
1.1. Algemeen
Leren kiezen…
Helen Parkhurst is een daltonschool voor mavo, havo en vwo. De school
biedt authentiek en modern daltononderwijs dat leerlingen aanzet tot
actief en onderzoekend leren. Belangrijk is dat leerlingen leren kiezen en
verantwoordelijkheid nemen. Dat kan alleen binnen een klimaat van
onderling vertrouwen.
Helen Parkhurst haalt de samenleving op allerlei manieren binnen en biedt
vakken in onderlinge samenhang aan met aandacht voor natuur, cultuur,
maatschappij, sport en ICT. Alles is erop gericht om het beste uit leerlingen
te halen. Zo zijn er speciale technasium – en bèta mavo-klassen en
topsportbegeleiding.
Gezien worden, open, vooruitstrevend, ambitieus
In ons schoolplan 2019 – 2023 staan onze kernwaarden: gezien worden,
open, vooruitstrevend, ambitieus. Hoe vertalen wij deze waarden naar onze
school?
Helen Parkhurst is een gastvrije school, waar iedereen zich welkom voelt en
gezien wordt. Wij hebben zicht op de (onderwijs)behoeftes van onze
leerlingen en medewerkers. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan
open voor verschillen. Onze communicatie is transparant en toegankelijk.
Wij zijn nieuwsgierig naar nieuwe inzichten en hun mogelijke waarde voor
onze school. Binnen de kaders van onze daltonidentiteit vernieuwen we ons
onderwijs in lijn met de ASG-strategie. Wij stimuleren een onderzoekende
houding bij zowel leerlingen als medewerkers. Wij hebben hoge
verwachtingen van onze leerlingen en van elkaar en geven altijd het beste
van onszelf. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om onszelf te blijven
ontwikkelen en professionaliseren. Wij spreken elkaar aan op het gedrag en
de houding die nodig zijn om onze ambities te realiseren. Wij bevorderen
het eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers. Meer informatie staat in
ons schoolplan 2019 – 2023, te vinden op de schoolsite onder ‘Onderwijs>
Schoolplan/schoolgids’.
Adaptief onderwijs
Als daltonschool willen wij dat leerlingen keuzes krijgen en zelf leren
nadenken over hun leerproces. Daarom is er veel ruimte voor leren op
verschillende manieren: vakgericht en vakoverstijgend, klassikaal en
zelfstandig of samenwerkend in groepjes, vaak met behulp van ICT. Veel
docenten zijn vaardig in het tegemoet komen aan de leerstijl of het
leertempo van de individuele leerling. Waar mogelijk of nodig proberen we
maatwerk te realiseren.
6
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Iedere leerling voelt zich veilig, gewaardeerd en welkom
De overgang van een basisschool naar een school voor voortgezet
onderwijs is groot. Om het gevoel van veiligheid en ‘het erbij horen’ te
bevorderen, hebben de leerlingen hun eigen klas met een eigen mentor.
Leerlingen kunnen een eigen kluisje huren en hebben diverse ruimtes om te
pauzeren.
Binnen het mentoraat en de afdeling maken we onderling duidelijke
afspraken om goed met elkaar om te gaan. In de loop van de schooljaren
worden de regels soepeler en wordt er een groter beroep gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid van de leerling.
Leerlingen zijn gesprekspartners
Onze opdracht is om leerlingen te begeleiden naar de volwassenheid, zodat
ze overeenkomstig hun capaciteiten een diploma halen. Daarmee kunnen
ze succesvol aan een vervolgopleiding beginnen en volwaardig deelnemen
aan de samenleving. Dat betekent dat we leerlingen uitdagen initiatief te
nemen, op onderzoek uit te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Zo is
er een schoolbreed leerlingparlement en een leerlinggeleding in de MR
(LMR), waarin leerlingen de gelegenheid krijgen mee te denken over het
onderwijs.
School in de samenleving, samenleving in de school
Helen Parkhurst brengt op allerlei manieren de samenleving in de school en
de school in de samenleving. Een groepje leerlingen beheert zelf alle lichten geluidsapparatuur bij presentaties in de aula. Leerlingen organiseren
bijeenkomsten op school en doen mee aan debatten. We bieden
maatschappelijke stages aan, ook al zijn die niet meer verplicht vanuit de
overheid. Leerlingen werken in de lessen en daarbuiten aan projecten rond
natuur en milieu. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit de
maatschappelijke omgeving uit om met onze leerlingen in gesprek te gaan.
Er is een convenant met de Nieuwe Bibliotheek en zorgcentrum
Polderburen.
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De school communiceert en werkt samen met ouders
Op de middelbare school onttrekt een groter deel van het leven van een
kind zich aan de waarneming van ouders dan op de basisschool het geval
was. Daarom is een goed en persoonlijk contact tussen ouders en school
belangrijk. We gaan daarbij uit van het LOS-model: Leerling – Ouder –
School.
De meeste docenten zijn bij ons ook mentor. Dit is de directe
contactpersoon voor ouders. Aan het begin van het schooljaar geven de
mentoren aan wat ouders van hen mogen verwachten, en omgekeerd. In
de bovenbouw is de begeleiding van de mentor meer individueel en meer
gericht op het behalen van goede examenresultaten (i-coaching). Verder
informeren wij ouders regelmatig over de vorderingen en bevindingen van
hun kinderen. Dat doen wij door middel van rapporten, reflectieverslagen,
een webportaal en gesprekken.
Helen Parkhurst als opleidingsschool
Onze school is een onderdeel van De Almeerse Academische
Opleidingsschool (AAOS). De AAOS is een geaccrediteerde opleidingsschool.
Binnen de AAOS werken acht ASG-scholen voor voortgezet onderwijs in
Almere samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van
Windesheim, Hogeschool Utrecht en de Interfacultaire Lerarenopleiding
(ILO, UvA) aan het opleiden, begeleiden van studenten en aan de
professionalisering van docenten in de ASG-scholen. De nauwe
samenwerking tussen de verschillende opleidingsinstituten en de VOscholen zorgt voor een versteviging tussen theorie en praktijk.
Bij de meeste secties lopen één of twee studenten stage. Studenten geven
(deel)lessen en maken kennis met het beroep van leraar. Doordat de
studenten onze leraren assisteren bij diverse onderwijstaken, waaronder
ook werkzaamheden voor school, secties en teams, en participeren in
allerlei activiteiten op school, doen zij veel ervaring op en ontwikkelen zij
hun vaardigheden voor het beroep van leraar.
Uniek aan de Almeerse opleidingsschool is dat studenten worden begeleid
door een vakdocent op de werkvloer (de werkmeester) en een leermeester
(coach op afstand). De leermeester begeleidt de student bij zijn/haar
bredere ontwikkeling als docent en draagt zorg voor de beoordeling.
Opleiden in de school houdt meer in dan alleen het opleiden van studenten.
Het betekent ook dat we opgeleide coaches in huis hebben die bekend zijn
met de lerarenopleidingen, een uitgebreid programma voor startende
docenten, begeleiding en professionalisering voor zittende docenten en het
koppelen van praktijkonderzoek aan onderzoeksvragen van de school.
Gebruik van beeldmateriaal voor professionalisering van (aanstaande)
docenten
Over het gebruik van beeldmateriaal voor professionalisering van
(aanstaande) docenten verwijzen wij naar de schoolsite. Ga naar:
Organisatie> Werken op HP.
8

Onze visie op onderwijs

1.2. Speerpunten
Technasiumonderwijs voor havo en vwo
Wij zijn een officiële technasium school. Het technasiumonderwijs is
bestemd voor havo- en vwo- leerlingen met interesse voor de toepassing
van exacte en creatieve vakken in de praktijk. Onze school werkt samen
met andere technasia in de regio. In het technasiumonderwijs wordt het
extra vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) gegeven. Leerlingen werken
in kleine projectgroepen aan opdrachten waarin ze problemen
onderzoeken en oplossingen bedenken en ontwerpen. Deze
vakoverstijgende projecten worden altijd voor een externe opdrachtgever
uitgevoerd. Deze O&O projecten verzwaren het onderwijsprogramma, er is
minder contacttijd voor andere vakken. Er wordt meer gevraagd en
verwacht van leerlingen die het technasiumonderwijs volgen.
Na de basisvorming kunnen leerlingen kiezen voor het examenvak O&O
binnen de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Dit
examenvak geeft recht op de aantekening Technasium op het diploma.
Meer algemene informatie op www.technasium.nl.
Bètaklas voor mavo
In het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een bètaprogramma voor
mavo - leerlingen. Hierbij gaat het niet alleen om theoretisch leren maar
vooral ook om het praktisch toepassen. Leerlingen zoeken oplossingen voor
vraagstukken op het gebied van techniek, ICT en milieu. Vervolgens gaan zij
aan de slag in de werkplaats en het laboratorium. Na de bèta mavo is
doorstroom mogelijk naar het mbo en naar alle profielen van het havo (mits
aan de voorwaarden is voldaan die daarvoor gelden).
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Kunst en cultuur
Drama, muziek en beeldende vorming krijgen alle leerlingen in de
onderbouw aangeboden. Binnen mavo zijn drama en muziek
examenvakken. Binnen havo en vwo zijn dat muziek en beeldende vorming
(tekenen en handvaardigheid). Creatief ontwerpen is een belangrijk
onderdeel op het technasium en de bèta mavo. Tijdens daltonweken zijn er
altijd diverse projecten rond kunst en cultuur en er zullen weer diverse
excursies naar bijvoorbeeld musea, CKV-dagen en muziekavonden
plaatsvinden.
Een ICT-rijke leeromgeving
Op Helen Parkhurst hebben we jarenlange ervaring met eigen computers
voor leerlingen. Informatie - en Communicatie Technologie (ICT) is niet
meer weg te denken. Onze docenten hebben hun onderwijs daarop
afgestemd en ze maken ook regelmatig instructiefilmpjes met extra uitleg.
Bij een aantal vakken zijn de boeken (deels) vervangen door digitaal
lesmateriaal. Het afstands leren van afgelopen jaar heeft gezorgd voor een
sprong voorwaarts als het gaat om inzet van digitale middelen.
In alle lokalen is een beamer of een smartboard met internet. In de eerste
klassen krijgen alle leerlingen les over veilig omgaan met Social Media.
Creatief programmeren krijgt onder meer aandacht bij het project ‘ICT in de
wolken’.
Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij over een eigen ‘device’,
oftewel een notebook of tablet, beschikt. Daardoor kan op elk moment in
het onderwijs gebruik van ICT worden gemaakt. Leerlingen houden hun
vorderingen bij en kunnen hun producten, presentaties en reflecties
gemakkelijk digitaal bewaren. Voor zowel onderbouw- als
bovenbouwleerlingen is er een aanbod vanuit de school voor aanschaf van
een ‘device’.
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Een beter milieu staat voorop
Helen Parkhurst is in 2011 de eerste duurzame school voor voortgezet
onderwijs van Nederland geworden. Wij hebben de Groene Vlag verkregen,
een in Europa erkende onderscheiding. Het lesprogramma biedt ruimte
voor onderwerpen als milieubehoud en energiebesparing. We nemen deel
aan het wereldwijde Globe-programma. In het schoolgebouw zijn
besparende maatregelen genomen en worden de eco-doelstellingen van
onze school uitgedragen. Belangrijk is dat iedereen (leerlingen,
medewerkers, ouders en buurtbewoners) zich bewust blijft van
duurzaamheid en het gedrag daarop aanpast.
Leerlingen hebben zelf het initiatief genomen om een milieuraad op te
richten die zich met diverse activiteiten bezighoudt, zoals de jaarlijkse
‘warme truiendag’, gescheiden afvalinzameling en een bijenproject in de
schooltuin.
Topsport Talent School
Topsporters met een zogeheten IT-, NT- of een Belofte-status van de bond
en het Olympisch Netwerk, hebben baat bij aangepast onderwijs. Als
officiële Topsport Talentschool bieden wij jaarlijks ongeveer tachtig van
deze leerlingen extra faciliteiten en begeleiding. Aangepaste lesroosters,
vrijstellingen, verplaatsing van toetsen of inlevermomenten en het doen
van gespreid examen behoren tot de mogelijkheden. De school verwacht
van de sporter een proactieve houding, een mentaliteit die past bij sport,
goede vaardigheden om te plannen, een gezonde dosis werkdiscipline en
veel eigen initiatief.
Er bestaat ook een topsportpas met de FT-status. Deze leerlingen zijn geen
topsportleerlingen, maar komen in aanmerking voor een alternatieve status
en bijbehorende faciliteiten en begeleiding. Een topsportleerling betaalt
jaarlijks € 125,- en een FT-leerling betaalt jaarlijks € 75,-. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de topsportcoördinator van de
school of www.topsporttalentschool.nl raadplegen.
Internationalisering
Steeds meer bedrijven werken internationaal, studies worden gedeeltelijk
in het buitenland gedaan, en vrijwel alle vakken hebben wel een
internationaal aspect. Ook in de gewone kerndoelen van het onderwijs is
internationalisering opgenomen. Daarom werken we ondermeer via
internet samen met scholen in andere landen. We organiseren
internationale uitwisselingen en doen internationale projecten. Sinds 2016
zijn we bijvoorbeeld een Travel Active School met aandacht voor
uitwisseling van leerlingen. We zijn ook Globe Science School. Het
Globeproject biedt mogelijkheden om rond thema’s als milieu en
klimaatbeheersing internationale contacten op te doen.
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2 Organisatie van het
onderwijs
Werkwijze en beoordeling
Leerlingen krijgen aan het begin van een periode te horen wat ze moeten
doen voor elk vak. De leerdoelen staan in de zogeheten leerlijnen
omschreven. Vervolgens maken alle leerlingen een planning en gaan aan de
slag. Als hulpmiddel gebruiken leerlingen hierbij sinds 2018 de Plenda, een
combinatie tuseen agenda en planner. Plannen geeft rust en overzicht. Het
helpt leerlingen ook kritisch te kijken naar welke zaken voorrang hebben en
hoeveel tijd benodigd is voor een taak: belangrijke vaardigheden voor
toekomstige studie of werk.
Iedere twaalf weken schrijven de leerlingen tijdens de mentorles een
vakoverstijgend reflectieverslag en een zelfadvies. Hiermee kijken ze terug
op wat ze geleerd hebben en maken ze een plan om nog beter te leren.
Ouders kunnen hiermee in gesprek gaan met hun kind.
Helen Parkhurst baseert zich bij de keuzes in de schoolloopbaan op cijfers
en er wordt aandacht besteed aan diverse vaardigheden. De cijfers zijn in te
zien op een webportaal voor leerlingen en ouders. Drie keer per jaar is er
een rapportcijfer, ook zichtbaar op het webportaal. Het rapport voor de
zomervakantie wordt op papier verstrekt. De regelingen voor voortgang en
overgang naar de volgende klas zijn beschikbaar voor ouders en leerlingen
op de portalen en voor medewerkers op het interne platform HP Wijzer.
De lessen duren 55 minuten
We kiezen voor lesuren van 55 minuten omdat de docent dan genoeg tijd
heeft om de stof toe te lichten en verschillende werkvormen kan toepassen
in één les. De leerlingen hebben volop gelegenheid om de verworven
kennis te oefenen. Op Helen Parkhurst beginnen de lessen om half negen.
Voor de eersteklassers eindigen de lessen vaak om kwart over drie, tenzij
de bezetting van de lokalen het nodig maakt langer door te gaan. De
lesroosters en roosterwijzigingen kan iedere leerling op school of thuis via
internet raadplegen.
Daltonuren en daltonweken
Als er een daltonuur in het rooster staat, bepaalt de leerling bij welke
docent hij of zij aan de slag gaat. Leerlingen kunnen extra uitleg vragen, een
toets inhalen of bespreken of aan een groepsopdracht werken. Ze
gebruiken dit uur vaak om zelfstandig te werken. Docenten en mentoren
helpen de leerlingen verstandig met het daltonuur om te gaan.
Van klas 1 tot en met 6 werken we met een verplicht inschrijfsysteem voor
de daltonuren. Twee keer per jaar is er een daltonweek. In deze bijzondere
weken werken leerlingen aan vakoverstijgende projecten. In de bovenbouw
vindt in deze week ook een deel van de schoolexamens plaats.
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Organisatie van het onderwijs

Onze daltonweken kenmerken zich door verrassende, vakoverstijgende
activiteiten, waarin leerlingen onbekende kanten van zichzelf laten zien en
op een onalledaagse manier bezig zijn met leren in brede zin. We noemen
een paar voorbeelden: een film of radioprogramma maken, games
ontwikkelen, een modeshow organiseren of werken voor een goed doel…de
leerlingen verbazen ons elke keer weer!
Schoolindeling
In schooljaar 2021 – 2022 hebben we in totaal 7 afdelingen met
7 afdelingsleiders. Elke afdeling varieert tussen de 250 en 400 leerlingen.
Afdelingen:
1. mavo onderbouw, waaronder ook bèta mavo – klassen 1 en 2
2. mavo bovenbouw – klassen 3 en 4
3. havo- en vwo onderbouw A en Technasium – klassen 1 t/m 3
4. havo- en vwo onderbouw B en Technasium – klassen 1 t/m 3
5. havo bovenbouw A – klassen 4 en 5
6. havo bovenbouw B – klassen 4 en 5
7. vwo bovenbouw – klassen 4 t/m 6

Afd.leiders:
Gonnie Gerritsen
Joey Willemsen
David le Clercq
Ingrid Voogt
Marga Stolwijk
Lisan van der Sluis
Arjen Huisman

Lestijden
Op Helen Parkhurst duren de lessen 60 minuten (*1). De school begint om
8.30 uur en duurt voor klas 1 meestal tot 15.00 uur. In een week zijn er 26 á 27
lesuren per klas. De lestijden zijn als volgt:
Groep 1 (mavo onder- en bovenbouw
& havo/vwo onderbouw A
en Technasium
Inloop
Lesuur
Lesuur
Pauze
Lesuur
Lesuur
Pauze
Lesuur
Lesuur
Lesuur
Pauze
Lesuur
Lesuur

1
2
3
4
5
6
7
8
9

08.25 uur – 08.30 uur
08:30 uur – 08:45 uur
08.45 uur – 09.40 uur
09.40 uur – 09.55 uur
09.55 uur – 10.50 uur
10.50 uur – 11.45 uur
11.45 uur – 12.15 uur
12.15 uur – 13.10 uur
13.10 uur – 14.05 uur
14.05 uur – 15.00 uur
15.00 uur – 15.10 uur
15.10 uur – 15.50 uur
15:50 uur – 16:30 uur

Groep 2 (havo en vwo bovenbouw):
& havo/vwo onderbouw B
en Technasium
Inloop
Lesuur 1
Lesuur 2
Lesuur 3
Pauze
Lesuur 4
Lesuur 5
Pauze
Lesuur 6
Lesuur 7
Pauze
Lesuur 8
Lesuur 9

08.25 uur – 08.30 uur
08:30 uur – 08:45 uur
08.45 uur – 09.40 uur
09:40 uur – 10:35 uur
10:35 uur – 10:50 uur
10:50 uur – 11:45 uur
11:45 uur – 12:40 uur
12:40 uur – 13:10 uur
13:10 uur – 14:05 uur
14:05 uur – 15:00 uur
15:00 uur – 15:10 uur
15:10 uur – 15:50 uur
15:50 uur – 16:30 uur

*1) Vanwege de langdurige periode van thuisonderwijs als gevolg van de
coronamaatregelen, investeert de overheid dit schooljaar extra in het onderwijs.
Normale lessen duren dit schooljaar 55 minuten en daltonuren 40 minuten.
De daltonuren kunnen elke schooldag aan het eind van de dag worden
ingepland.Om die reden wijken de lestijden dit schooljaar af van de normale tijden.
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Lestijden verkort rooster
Groep 1 (mavo onder- en bovenbouw
& havo/vwo onderbouw A
en Technasium
Inloop
Lesuur 1
Lesuur 2
Lesuur 3
Pauze
Lesuur 4
Lesuur 5
Lesuur 6
Lesuur 7

08.25 uur – 08.30 uur
08.30 uur – 08:45 uur
08:45 uur - 09.20 uur
09.20 uur - 09.55 uur
09:55 uur – 10:10 uur
10.10 uur – 10:45 uur
10:45 uur – 11:20 uur
11:20 uur – 11:55 uur
11:55 uur – 12:30 uur

Groep 2 (havo en vwo bovenbouw):
& havo/vwo onderbouw B
en Technasium
Inloop
Lesuur 1
Lesuur 2
Lesuur 3
Lesuur 4
Pauze
Lesuur 5
Lesuur 6
Lesuur 7

08.25 uur - 08.30 uur
08.30 uur – 08:45 uur
08:45 uur - 09.20 uur
09.20 uur – 09:55 uur
09:55 uur - 10.30 uur
10.30 uur - 10.45 uur
10:45 uur - 11.20 uur
11.20 uur - 11.55 uur
11:55 uur – 12:30 uur

Vakantierooster 2021 - 2022
Herfstvakantie:
18 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie:
27 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 21 t/m 27 februari 2022
Tweede Paasdag:
18 april 2022 (Goede Vrijdag les, geen vrije dag)
Meivakantie:
25 april t/m 8 mei 2022 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaartsdag en roostervrije dag: 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie:
18 juli t/m 28 augustus 2022
Elk jaar zijn er ook studiedagen en tijd voor docenten om te ontwikkelen.
Op de studiedagen zijn leerlingen vrij. Om ontwikkeltijd voor docenten op
school te creëren wordt voor de leerlingen twee weken per jaar verkorte
lessen op afstand georganiseerd. De data staan t.z.t. genoemd in de
kalender op de schoolsite.
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3 Studierichtingen op een rij
Toelatingsbeleid
Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Een
leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte,
kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg kan niet op Helen Parkhurst
worden geplaatst. Meer over ons toelatingsbeleid is te vinden op onze
website bij ‘Nieuwe leerlingen> Aanmelden’.
Een passende brugklas voor de leerlingen
De leerling meldt zich aan vóór 1 maart van het voorafgaande schooljaar. Er
vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit
noemen we de ‘warme overdracht’. Bij het plaatsen van een leerling is niet
alleen het eindadvies (klasplaatsingsvoorstel) van de basisschool leidend,
maar telt ook het berekend advies mee dat wordt bepaald door de
schoolresultaten in het leerlingvolgsysteem, Cito of andere methodiek. Zo
nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer
geschikte vervolgopleiding.
Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op
Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen.
Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen
worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.
Bij de plaatsing in een mavo-, havo- of vwo-klas spelen meerdere factoren
een rol, maar wij bepalen uiteindelijk welke klas het wordt. Voor een
technasiumklas is ruimschoots een havo of vwo advies nodig. Voor de
bètaklas moet de leerling ruimschoots mavo advies hebben.
Technasiumonderwijs en bèta mavo zijn namelijk verzwaarde programma’s.
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Meer informatie over toelating staat op onze schoolsite
www.helenparkhurst.nl bij Nieuwe leerlingen>Aanmelden. De lessentabel
voor de onderbouw (welke vakken hoeveel uur per week) én voor de
bovenbouw vindt u bij Onderwijs> Lessentabellen.
Onderbouw
De brugklas betekent voor de leerlingen een grote verandering in hun
leven: ze beginnen aan een andere school, een ander onderwijssysteem en
krijgen nieuwe klasgenoten. Hadden ze in groep 8 vaak nog één leerkracht,
nu krijgen ze te maken met meerdere docenten en medewerkers. Wij doen
er alles aan om de leerlingen in deze fase vertrouwd te maken met de
nieuwe omgeving, zoals minstens één mentor per klas en individuele
begeleiding.
We werken zoveel mogelijk met aparte klassen mavo (theoretische
leerweg), havo en vwo. In sommige gevallen zijn er combi-klassen. Op basis
van de toetsresultaten kan een leerling een leerlijn van een hoger niveau
krijgen en wellicht zelfs doorstromen van mavo naar havo of van havo naar
vwo. De kans hierop is beperkt, maar niet onmogelijk. Onze regeling voor
voortgang en overgang is hierbij leidend.
Voor de overgang naar een volgend leerjaar bestaan overgangsnormen.
Voor de onderbouw staan die op het ouder- en leerlingportaal. Vanaf klas
3mavo, klas 4havo en klas 4vwo staan de overgangsnormen ook in het
zogeheten PTA, het programma van toetsing en afsluiting. Ook de pta’s zijn
te vinden op het ouder-en leerlingportaal bij Persoonlijke informatie/cijfers.
Rekenen en taal
Op Helen Parkhurst is er veel aandacht voor rekenen en taal. De taal- en
rekencoördinatoren hebben hier een belangrijke rol. Zij houden de
vorderingen van alle leerlingen het gebied van rekenen en taal nauwlettend
in de gaten. Op basis van de resultaten kunnen we gericht taal- of
rekenondersteuning geven.
Bovenbouw mavo met profielen
Helen Parkhurst leidt alleen op voor het hoogste niveau van het vmbo: de
theoretische leerweg, of ook wel mavo genoemd. Deze leerweg sluit aan op
alle leerwegen van het middelbaar beroepsonderwijs. Ook is doorstroming
naar havo onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Binnen het vmbo ligt het
accent naast vakkennis, onder andere op het ontwikkelen van
vaardigheden. Leerlingen leren zelfstandig en in groepsverband onderzoek
te doen en dit te presenteren. Praktische opdrachten, arbeidservaringsleren
en het profielwerkstuk zijn belangrijke onderdelen binnen het vmbo.
Helen Parkhurst biedt vier richtingen (sectoren) aan:
• Economie
• Zorg en Welzijn
• Techniek
• Gezondheid
16
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Elke mavo-leerling ontvangt aan het begin van het derde en van het vierde
leerjaar het examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting
(PTA). In het PTA staat precies vermeld waar de leerlingen zich aan moeten
houden, wat de regels en rechten zijn, welke onderdelen van elk vak
getoetst worden en hoe de toets wordt afgenomen.
Onderdeel van het PTA is het profielwerkstuk dat voldoende moet worden
afgesloten als onderdeel van het eindexamen. Het werkstuk gaat over een
onderwerp uit één of meerdere vakken die de leerlingen in hun pakket
hebben.
Bovenbouw havo en vwo met profielen
De zogeheten Tweede Fase is in Nederland sinds 1998 een synoniem voor
de bovenbouw van havo en het vwo en duurt van het vierde leerjaar tot en
met het examenjaar.
In algemene zin willen we in de Tweede Fase:
• leerlingen grondig voorbereiden op de examens;
• leerlingen een brede algemene ontwikkeling geven;
• samenhang creëren tussen de schoolvakken;
• een zelfstandiger manier van leren verwezenlijken die goed aansluit bij de
werkwijze in het hoger onderwijs.
Leerlingen kunnen in de Tweede Fase kiezen uit vier profielen. Deze
profielen corresponderen met de grote, globale sectoren waarin we werk
en opleidingen in de huidige samenleving verdelen. Maar er zijn nieuwe
examenprogramma’s gemaakt die de overgang van havo en vwo naar
hogeschool en universiteit soepeler en succesvoller moeten laten verlopen.
Ook zijn de programma’s gemoderniseerd en waar nodig aangepast aan de
(digitale) mogelijkheden die de huidige generatie leerlingen heeft.
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In de bovenbouw van havo en vwo maken de leerlingen een keuze uit
onderstaande profielen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek
Welke vakken er in elk profiel verplicht zijn is af te leiden uit de
lessentabellen. Naast een profiel volgen alle leerlingen, in het
gemeenschappelijk deel, een breed pakket algemeen vormende vakken:
Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en
bewegingsonderwijs. Op het vwo hoort daar in de vierde klas ook algemene
natuurwetenschappen, dan wel Big History bij. Alle vwo-leerlingen volgen
tot en met het eindexamenjaar minimaal twee moderne talen: Engels en
Duits of Frans. Naast het profiel moet de leerling ook nog een extra vak
kiezen in het zogenaamde ‘vrije deel’: bijvoorbeeld een vak uit een ander
profiel of een keuzevak zoals het vak Onderzoek en Ontwerpen. De
leerlingen krijgen halverwege de derde klas een keuzekaart waarop zij de
keuzes kunnen aangeven.
Werkwijze in de bovenbouw
Zoals gezegd ligt in de bovenbouw (Tweede Fase) de nadruk op eigen
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderzoekend leren. Al in de
onderbouw zijn de leerlingen hierop voorbereid. In de Tweede Fase werken
de leerlingen regelmatig alleen of in groepjes aan een opdracht en gaan op
zoek naar informatie. De rol van de docent is daarmee wisselend: het ene
moment ligt de nadruk op het overdragen van informatie en het geven van
instructie en uitleg, het andere moment is de docent meer begeleider.
Hoewel de afzonderlijke vakken leidend zijn in verband met voorbereiding
op de landelijke examens, maken ook vakoverstijgende projecten in de
daltonweken, excursies en museumbezoek en *buitenlandse reizen deel uit
van de Tweede Fase.
*i.v.m. Corona zijn er schooljaar 21-22 geen buitenlandse reizen.
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Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk in de Tweede Fase laat leerlingen kennismaken met
een manier van onderzoeken zoals zij later ook op het hbo of de universiteit
zullen tegenkomen. Het resultaat van het werkstuk telt in een
combinatiecijfer mee voor het examen. In de voorexamenklas beginnen de
leerlingen ermee. Het werkstuk gaat over een onderwerp uit één of
meerdere grote vakken waar leerlingen examen in doen. Het doen van een
onderzoek en daarvan verslag doen zijn hierbij verplichte onderdelen. Na
afronding van het profielwerkstuk presenteren de leerlingen het
eindresultaat op een avond voor ouders en andere belangstellenden.
Schoolexamen en CE
In 4 vwo worden naast voortgangstoetsen soms ook al schoolexamens
afgenomen. Vanaf 4 havo en 5 vwo werken de leerlingen aan het
schoolexamen dat vóór deelname aan het Centraal Eindexamen (CE) moet
zijn afgerond.
In de vierde klassen werken we nog met een PTB (programma van toetsing
en beoordeling), in het examenjaar kan een deel van dit toetsdossier
meetellen in het examendossier. Dit is terug te vinden in het programma
van toetsing en afsluiting (PTA) en zal met leerlingen besproken worden
door de vakdocent.
In 5 VWO wordt dit jaar voor het laatst gewerkt met een PTA en
examendossier. Komend jaar zal ook in 5 VWO een PTB en toetsdossier
gevolgd worden.
Het schoolexamen bestaat uit het examendossier. Het examendossier zijn
alle onderdelen voor het schoolexamen zoals handelingsdelen, praktische
opdrachten, mondelinge en schriftelijke toetsen en het profielwerkstuk. In
het programma van toetsing en afsluiting ( PTA) is te vinden uit welke
onderdelen het examendossier voor elk vak bestaat. In het PTA staat ook
van elk vak wat de afname vorm is en welke eindtermen waar getoetst
worden. In het Examenreglement staat precies vermeld waar de leerlingen
zich aan moeten houden, wat de regels en rechten zijn.
Leerlingen sluiten sommige vakken al af vóór het eindexamenjaar. Dit vak
heeft dan geen PTB maar een PTA. Andere vakken worden in het
eindexamenjaar afgesloten met een landelijk Centraal Examen of alleen een
schoolexamen (zoals bijv. O&O en Informatica). Alle afspraken rondom de
examens zijn terug te vinden in het examenreglement. De laatste versies
van het PTA en het examenreglement zijn vanaf 1 oktober 2021 terug te
vinden op het ouder- en leerlingportaal.
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Inhalen en herkansen van toetsen in de bovenbouw
Bij het maken van een herkansing wordt het hoogste cijfer opgenomen in
het examendossier, beide cijfers zijn terug te vinden maar het hoogste cijfer
wordt meegenomen voor het gewogen gemiddelde schoolexamencijfer.
In de niet examenklassen zijn per leerjaar maximaal 4 inhaal/herkansingsmomenten. Eén na trimester 1 en 2 en twee in trimester 3.
Het maximumaantal inhaal/herkansingsmogelijkheden is in het
eindexamenjaar gesteld op drie. In het eindexamenjaar zijn herkansingen
alleen mogelijk in het eerste en tweede trimester.
Inhalen en herkansen vindt plaats in het volgende trimester, uitgezonderd
het laatste trimester van het schooljaar. Op de mavo mag deze herkansing
pas gedaan worden na het volgen van extra vaklessen.
Vakken kunnen alleen herkanst worden in het betreffende schooljaar.
In de havo en vwo gaan inhaalmogelijkheden ten koste van de
herkansingsmogelijkheden die leerlingen hebben. Een toets die herkanst is,
kan niet nogmaals herkanst worden.
Topsportleerlingen, leerlingen die in het leerlingenparlement zitten of te
maken hebben met bijzondere omstandigheden of chronische ziekte
kunnen onder bepaalde voorwaarden extra inhaalmomenten aanvragen.
De precieze regeling staat in het examenreglement.
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Leerroute klimrek

Aanvulling:
In 1 en 2mavo zijn ook bèta mavo-klassen
In 1,2 en 3 havo en vwo zijn ook technasiumklassen
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4 Overleg, communicatie en
inspraak
Leerlingen hebben inspraak
Helen Parkhurst heeft een leerlingenparlement en een leerling-geleding van
de medezeggenschapsraad (LMR). Het leerlingenparlement functioneert als
klankbord en feestcommissie bij het organiseren van schoolbrede feesten.
Leerlingen hebben ook zitting in de examencommissie en nemen deel aan
sollicitatiecommissies bij het aanstellen van nieuwe docenten. Sinds 2018 is
er ook een juniorparlement actief, met leerlingen uit de onderbouw.
De LMR is de gesprekspartner van de schoolleiding en is betrokken bij
beleidszaken en de ontwikkeling van de school. De LMR heeft o.a.
instemming op het vaststellen van het leerlingstatuut.
Een digitale versie van het leerlingenstatuut is beschikbaar op het leerlingen ouderportaal. In het leerlingenstatuut staan rechten, plichten, afspraken
en regels die vooral gaan over het onderwijs, de begeleiding en normen en
waarden op school.
Het e-mailadres van de LMR is: MRLeerlingen@helenparkhurst.asg.nl
Het e-mailadres van het leerlingenparlement is:
leerlingparlement@helenparkhurst.asg.nl
Ouders zijn actief en kunnen meedenken
Helen Parkhurst heeft ook een ouder-geleding van de
medezeggenschapsraad (OMR). Deze OMR heeft net als het LMR inspraak
en is gesprekspartner van de schoolleiding. De OMR wordt gekozen door en
uit alle ouders van HP-leerlingen.
Daarnaast kent
Helen Parkhurst een actieve OR-S (OuderRaad Schoolbreed). Voor alle
afdelingen zijn er tot nu toe ook vier afdelingsouderraden actief. De
ouderraden fungeren als klankbord voor en ‘sparringpartner’ van de school.
Daarnaast behandelen zij o.a. de projectaanvragen voor de desbetreffende
afdelingen. Er zijn ongeveer vier bijeenkomsten per jaar. Ouders zijn altijd
welkom op een vergadering van de OR-S. Uiteraard kunnen zij ook zelf lid
worden.
Het e-mailadres van de OMR is: MRouders@helenparkhurst.asg.nl
Het e-mailadres van de OR-s is: OR-Schoolbreed@helenparkhurst.asg.nl
Meer informatie op onze website bij: Organisatie>Leerling en ouderparticipatie.
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Medezeggenschapsraad
Zoals eerder aangegeven, bevat de medezeggenschapsraad (MR) een
leerling-geleding en een ouder-geleding. Beide geledingen bestaan uit vier
leden. De derde poot van de MR is de personeels-geleding (PMR) die
bestaat uit acht personeelsleden. In totaal bestaat de MR dus uit 16 leden.
Twee leden van de MR vertegenwoordigen Helen Parkhurst in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR VO) van de Almeerse
Scholen Groep.
Communicatie naar ouders en leerlingen
Om iedereen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school en
nieuws te kunnen delen onderhouden we de schoolsite, een ouderportaal,
een leerlingportaal, een facebookpagina en een Intagrampagina. Op de
portalen kunnen ouders en leerlingen inloggen met gebruikersnaam en
wachtwoord en onder meer inzage krijgen in de studieresultaten en intern
nieuws. Verder worden ook mail, brieven, telefoon en dergelijke ingezet om
over allerlei zaken te communiceren met ouders en leerlingen.
Circa drie maal per jaar gaat er een digitale nieuwsbrief per mail naar
ouders. Hierin staan uitsluitend berichten afkomstig van de homepage van
de schoolsite. Deze informatie is dus niet alleen voor ouders maar ook voor
leerlingen, medewerkers en externen beschikbaar. Dat de school deze
berichten ook per nieuwsbrief naar ouders stuurt, heeft te maken met de
informatieplicht die de school heeft. We gaan ervan uit dat ouders er prijs
op stellen de digitale nieuwsbrief te ontvangen. Ouders hebben daarbij wel
de mogelijkheid zich af te melden. De berichtgeving naar een specifieke klas
of leerling gaat doorgaans per brief of per mail vanuit de
leerlingadministratie.
Op het aanmeldingsformulier van school vragen wij aan ouders een emailadres op te geven. Dit adres wordt alleen gebruikt voor zaken die hun
kind betreffen of de leerlingen in het algemeen, schoolbreed, in de afdeling
of in een groep. Door het aanmeldingsformulier te ondertekenen, gaan
ouders met dit gebruik van hun e-mailadres akkoord.
Bij alle vormen van communicatie houden wij ons aan de privacywetgeving.
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Ouderbijeenkomsten en gesprekken
Aan het begin van het schooljaar zijn er ouderbijeenkomsten waarin de
mentoren de werkwijze op onze school toelichten en adviezen geven over
hoe ouders hun kind kunnen begeleiden.
Wij organiseren individuele oudergesprekken met de mentoren en
docenten over de reflectieverslagen en rapporten. Leerlingen zijn verplicht
bij deze LOS – gesprekken (Leerling – Ouder – School) aanwezig, zodat we
niet óver maar mét onze leerlingen praten. Uitnodigingen ontvangen
ouders doorgaans telefonisch, per brief of e-mail.
Klachten en bezwaren
Helen Parkhurst is een open school waar ruimte is voor het bespreken van
problemen. Soms zijn leerlingen of ouders het niet eens met de gang van
zaken. Wij hopen dan dat leerlingen en ouders dit aan ons melden en met
ons in gesprek gaan.
Is er sprake van een klacht of bezwaar? Dan verwachten wij dat het eerst
besproken wordt met de mentor van de leerling. Het streven is om er
samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kan contact worden opgenomen
met de afdelingsleider. In sommige gevallen volgt een persoonlijk gesprek.
We komen bijna altijd samen tot een oplossing. Als laatste mogelijkheid
binnen de school kunnen ouders contact zoeken met de (con)rector.
Tot slot valt er nog een beroep te doen op de bezwaarregeling en algemene
klachtenregeling van de Almeerse Scholen Groep. Deze klachtenregeling is
te vinden op onze schoolsite bij de button Organisatie > Klachten en
bezwaren.
Voor klachten en problemen die samenhangen met schoolonderzoeken en
examens kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de
examencommissie. Voor de regels die hierbij gelden, verwijzen we naar het
examenreglement binnen het geldende PTA. Dit reglement en de vak- PTA’s
staan op het leerling- en ouderportaal bij Persoonlijke informatie/cijfers.
Informatie hierover is ook op te vragen bij het examensecretariaat.
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5 Individuele aandacht en
begeleiding
Een mentor voor iedere leerling
De mentor is het eerste aanspreekpunt én de spil van de begeleiding. Elke
klas heeft doorgaans een mentor die in principe tegelijk ook docent van de
klas is. Mentoren begeleiden de leerlingen in hun leerproces. Tijdens de
speciale mentoruren leren zij de leerlingen veel vaardigheden aan, onder
meer op het gebied van sociaal functioneren, leren leren en werken met
leerlijnen. De mentoren verzamelen de beoordelingen van leerlingen en
docenten en voeren voortgangsgesprekken met leerlingen en ouders.
De mentor is ook de begeleider bij de profiel- en beroepskeuze gedurende
de schoolloopbaan van de leerling. Verder organiseren de mentoren diverse
activiteiten met hun klas.
In de Tweede Fase (havo/vwo) is de mentor tevens i-coach (individuele
coach) die regelmatig voortgangsgesprekken met individuele leerlingen
voert. Bij bijzonderheden neemt de mentor contact met ouders op. Ouders
kunnen ook zelf contact opnemen met de mentor via de mail of via de
administratie.
LOB-coördinatoren (loopbaanoriëntatie en – begeleiding)
Twee LOB-coördinatoren zijn schoolbreed verantwoordelijk voor de
inhoudelijke kant van het determinatieproces. Dat is het proces van keuzes
maken en adviezen geven bij de schoolloopbaan. Zij ondersteunen
begeleiders en mentoren bij het vormgeven van LOB (Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding) en organiseren activiteiten die met studiekeuze te maken
hebben zoals: opleidingenmarkten, bezoekdagen bij de Hogeschool van
Amsterdam, stages en proefstuderen. Verder zijn zij een vraagbaak op het
gebied van studie en beroep.
Passend Onderwijs en School Ondersteuningsprofiel
Helen Parkhurst heeft een school-ondersteuningsprofiel (SOP, te vinden op
de schoolsite bij Onderwijs > Passend Onderwijs) gemaakt waarin terug te
vinden is op welke wijze leerlingen met extra begeleidings- en zorgvragen
worden ondersteund. Alle Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs
werken samen zodat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen.
Meer informatie over aanmelding van leerlingen die passend onderwijs
nodig hebben, staat op onze site bij Nieuwe leerlingen> Aanmelding.
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Orthopedagoog
Helen Parkhurst heeft een orthopedagoog die zich ondermeer bezighoudt
met de plaatsing van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, het
testen en begeleiden van leerlingen en het adviseren van mentoren en
ouders. Het e-mailadres van de orthopedagoog is:
w.vanleeuwen@helenparkhurst.asg.nl.
Zorgcoördinatoren en zorgbureau
Samen met mentoren en vakdocenten werken de afdelingsleiders aan een
veilig pedagogisch klimaat en sturen zij bij waar nodig. Wanneer de
basisondersteuning niet afdoende is, wordt een leerling aangemeld bij het
interne zorgoverleg (IZO). In dit wekelijkse overleg wordt ondermeer met
de zorgcoördinatoren en orthopedagoog besproken waar de leerling of het
docententeam tegenaan loopt. Vervolgens wordt een handelingsplan
opgesteld. Deze leerlingen blijven in het vizier van de desbetreffende
zorgcoördinator, tot extra ondersteuning of monitoring niet meer nodig is.
Het is mogelijk dat een leerling tijdelijk binnen de kleine setting van een
speciaal zorglokaal gaat werken aan het schoolwerk en persoonlijke doelen.
Wanneer de hulpvraag van een leerling te complex wordt en/of er zijn
meerdere instanties bij betrokken, dan wordt de leerling besproken in het
Zorg Advies Team (ZAT), waaraan vertegenwoordigers van de school en van
diverse externe instanties deelnemen. Meer informatie op onze site bij
Onderwijs> Zorg.
Vertrouwenspersonen
Leerlingen die persoonlijke problemen hebben, kunnen terecht bij hun
mentor(en). Ook zijn er enkele vertrouwenspersonen op Helen Parkhurst
beschikbaar. Zij zijn speciaal geschoold in het omgaan met klachten, zoals
bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie of ongewenste intimiteiten.
Gesprekken met deze contactpersonen zijn strikt vertrouwelijk. Iedereen
kan direct contact opnemen met vertrouwenspersonen door hen aan te
spreken of een mail te sturen naar:
vertrouwenspersonen@helenparkhurst.asg.nl of rechstreeks naar een van
de vertrouwenspersonen:
Jolanda Buitenhuis: j.buitenhuis@helenparkhurst.asg.nl
Pauline Jumpertz: p.jumpertz@helenparkhurst.asg.nl
Thomas IJntema: t.ijntema@helenparkhurst.asg.nl
Yadirah Flores: y.flores@helenparkhurst.asg.nl
Veiligheidsboek met pestprotocol
Op Helen Parkhurst vinden we een goede sfeer en veiligheid heel
belangrijk, zowel in de klas, de gangen, de aula als het schoolplein. Een
boekje met informatie over veiligheid op school is te vinden op onze site bij
Onderwijs > Begeleiding. Het heet: Veiligheidsboek VO. Ook staat daar het
Pestprotocol: daarin staat hoe wij handelen als een leerling op school wordt
gepest.
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Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Sinds 1 juli 2013 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van
kracht. Deze wettelijke regeling verplicht scholen beleid te voeren. Meer
informatie op onze schoolsite bij Onderwijs > Zorg.
Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen
Ouders die aangeven dat er een vermoeden van dyslexie bestaat bij hun
kind worden verwezen naar een extern onderzoeksbureau. Als een leerling
een dyslexieverklaring heeft, regelt de remedial teacher samen met de
leerling en de ouders de faciliteiten. Meer informatie is te vinden in het
‘Handboek procedure dyslexie en andere beperkingen’ dat u kunt vinden op
de schoolsite bij Onderwijs > Begeleiding.
Langdurig zieke leerlingen
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij langdurig
ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens
zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de
klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor. Als een leerling langdurig ziek is,
gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs, rekening
houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Meer informatie op
www.ijsselgroep.nl of www.ziezon.nl.
Huiswerkschool
De Huiswerkschool biedt hulp aan scholieren, zowel van de basisschool als
van de middelbare school. Leerlingen uit de bovenbouw van Helen
Parkhurst geven huiswerkbegeleiding en individuele bijles. Meer informatie
op www.huiswerkschoolalmere.nl.
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6 Afspraken en gedragscode
Pedagogisch klimaat
Op school hebben we regels die te maken hebben met de manier waarop
we met elkaar omgaan. Soms zijn die afspraken helder (niet roken op
school) en soms zijn de regels minder duidelijk (gebruik van telefoon tijdens
de les). De nieuwe gedragscode – die vanaf september 2019 van kracht is is bedoeld om de afspraken die gelden op school op een rijtje te zetten.
Natuurlijk kunnen (en willen) we niet elke gedragsuiting op papier
beschrijven. Wel worden in de gedragscode een aantal omgangsvormen
beschreven die op veel situaties van toepassing zijn. Doel van de
gedragscode is het scheppen van een goed pedagogisch klimaat
waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen.
Gedragscode HP:
1. We vertrouwen elkaar.
2. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons gedrag.
3. We zorgen met elkaar voor een veilige school(omgeving).
4. We houden ons aan afspraken.
5. We houden met elkaar het schoolgebouw en de omgeving netjes.
Veiligheid staat voorop
Op Helen Parkhurst vinden we een goede sfeer erg belangrijk, zowel in de
klas, de gangen, de aula als het schoolplein. We verwachten dat iedereen
zich inzet voor een veilig leerklimaat. Onder geen voorwaarde accepteren
we agressie. Daaronder verstaan we niet alleen vechten of schelden, maar
ook schreeuwen in de gangen, tegen deuren trappen en dergelijke. Ook
discriminatie en pesten, bijvoorbeeld via sociale media, zijn uit den boze.
Ongewenst gedrag signaleren en corrigeren we zoveel mogelijk. Bij
strafbare feiten schakelen we de wijkagent in. Deze heeft regelmatig
overleg met de conciërges en de conrector. Het is mogelijk dat wij al dan
niet in samenwerking met de politie kluisjes, kleding of tassen controleren.
De brandveiligheid wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van
professionele blusapparatuur en vluchtroutes op iedere gang. Een aantal
medewerkers is getraind als bedrijfshulpverlener. Zij leiden een eventuele
ontruiming in goede banen en helpen bij ongevallen en overige ehbo. In
overleg met de brandweer houden we jaarlijks een ontruimingsoefening op
basis van een noodplan.
Met de Almeerse Scholen Groep is een integraal schoolveiligheidsplan
opgesteld. Daarin staan protocollen en handelingsplannen die tot doel
hebben een nog veiliger leef- en leeromgeving op scholen te realiseren.
We maken ook gebruik van leerlingen als ‘steward’ om de veiligheid in de
pauzes te bevorderen en de rommel te verminderen. Deze leerlingen hebben
een speciale opleiding gevolgd en zijn vrijgesteld van andere corvee-taken.
28

Afspraken en gedragscode

Laat waardevolle spullen thuis
Het is vanzelfsprekend andermans eigendommen te respecteren. Toch
raden wij leerlingen aan om zo min mogelijk waardevolle spullen of geld
mee naar school te nemen. Berg spullen op in het kluisje. Laat een tas niet
onbeheerd achter en zorg dat er tijdens gym geen waardevolle spullen in de
kleedkamer liggen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
door diefstal verloren gegane zaken.
Eten, drinken en roken
Je eet en/of drinkt alleen tijdens de pauze of in een tussenuur op een
daarvoor aangewezen plaats. Er kan een geldige reden zijn om van deze
regel af te wijken. De docent dient dan toestemming te geven. In de les is
het drinken van water toegestaan (met uitzonder van computerlokaal en
praktijklokalen).
Je mag niet roken in openbare ruimtes, dus ook niet in de school of op het
schoolplein. Alcohol- en drugsgebruik in en rond de school is te allen tijde
verboden, ook bij schoolfeesten.
Mobiele telefoon en ‘gadgets’ niet in de les
Je telefoon is tijdens de les uitgeschakeld en in je tas! Hetzelfde geldt voor
andere apparaten zoals smartwatches, mp3 spelers, etc. Is het gebruik van
de telefoon onderwijskundig nodig, dan zal de docent daarvoor
toestemming geven. Muziek luisteren mag, indien akkoord van de docent,
maar alleen via de laptop. Je filmt of fotografeert geen anderen zonder
toestemming. Je zet geen filmpjes of foto’s zonder toestemming van de
betrokkenen op internet en op social media. Je deelt geen filmpjes of foto’s,
zonder toestemming van alle betrokkenen, met anderen.
Kleed je correct

Wij bemoeien ons niet met de kleding van leerlingen, maar er zijn wel
grenzen. Op school draag je andere kleren dan op het strand.
Kledingstukken die de ogen afschermen en/of het gezicht helemaal of
grotendeels bedekken, zijn in het schoolgebouw niet toegestaan.
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Plagiaat
Wij hebben diverse mogelijkheden om plagiaat (het overnemen van
andermans teksten zonder bronvermelding) digitaal op te sporen. Bij
constatering van fraude wordt het cijfer van betreffend werkstuk of toets
een 1.
Lessen bewegingsonderwijs
Locatie:
De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven in de gymzalen op het
hoofdgebouw.Tijdens de buitenperiode worden de lessen
bewegingsonderwijs gegeven op de honk- en softbalvelden van het Fannie
Blankers Koen-sportpark. Voor de buitenlessen geldt dat de leerlingen hier
op de fiets naar toe gaan. Een veilige, goede fiets is daarom noodzakelijk
voor alle leerlingen.
Rooster en lesuitval:
Het lesrooster voor bewegingsonderwijs hangt op het prikbord bij de
gymzalen. Daarop kunnen leerlingen vóór de les zien in welke gymzaal ze
les hebben. We raden leerlingen aan op tijd van huis te vertrekken als zij
het eerste lesuur gym hebben. Mocht het weer te slecht zijn om buiten te
sporten, dan melden de docenten dit ’s ochtends vroeg via twitter,
facebook en het roostersysteem.
Kleding/schoeisel:
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is passende sportkleding verplicht:
een sportbroek en een sport T-shirt of sporttrui. Verder zijn (stevige)
sportschoenen met veters of klittenband verplicht. Schoenen die strepen
achterlaten zijn niet toegestaan. De schoenen dienen specifiek voor de
lessen bewegingsonderwijs te zijn. Normale schoenen, zoals bijvoorbeeld
sneakers worden niet toegestaan. In de buitenperiode (tussen de mei – en
zomervakantie, en zomer- en herfstvakantie) sporten de leerlingen buiten.
Buitenschoenen zijn dan ook verplicht.
Sieraden/hoofddoekjes/lang haar:
Het dragen van sieraden tijdens de lessen bewegingsonderwijs is niet
toegestaan. Leerlingen die een hoofddoek dragen vragen wij om een
sporthoofddoek te dragen. Dit in verband met de veiligheid tijdens de
lessen. Daarnaast is het verplicht om bij lang haar het haar in een staart te
dragen (met elastiek en niet met grote spelden o.i.d.). Voor de verzekeraars
staat het dragen van hoofddoekjes (of bedekkingen) of lang haar
verzekeringstechnisch gezien gelijk aan het dragen van sieraden.
Waardevolle spullen:
Als een leerling waardevolle spullen (o.a. sieraden/i-pod) mee heeft naar
school en deze spullen worden niet gebruikt tijdens de lessen
bewegingsonderwijs, moeten de spullen worden opgeborgen in het eigen
kluisje van de leerling.
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Privacywetgeving en persoonsgegevens
Ook binnen Helen Parkhurst is de nieuwe wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze wet is het omgaan met
persoonsgegevens aangescherpt, in het kader van informatiebeveiliging en
privacy (IBP). Bij het inschrijven van hun kind gaan ouders ermee akkoord
dat wij de persoonsgegevens gebruiken voor schooldoeleinden. Tenzij aan
wettelijke verplichtingen voldaan moet worden, stelt de school deze
gegevens zonder toestemming van ouders niet aan derden beschikbaar.
Binnen de school maken wij medewerkers bewust van de noodzaak tot
zorgvuldigheid in het omgaan met persoonsgegevens. Risicoanalyse,
scholing, protocollen en waar nodig maatregelen horen daarbij. Verder
bewaren wij persoonsgegevens alleen volgens de daarvoor geldende
wettelijke termijn.
Gebruik beeldmateriaal
Bij inschrijving van nieuwe leerlingen vragen wij de ouders/verzorgers
toestemming voor gebruik van foto’s of filmopnames waarop hun kind
mogelijk herkenbaar in beeld komt. Vooraf wordt altijd individueel
toestemming gevraagd bij beeldopnames conform de AVG. In geval van
bezwaar, zorgen wij ervoor dat de persoon in kwestie niet in beeld komt.
Mocht dit per ongeluk toch voorkomen, dan verwijderen wij het
beeldmateriaal zo spoedig mogelijk.
Wij willen dat onze school voor álle leerlingen, ouders en medewerkers een
veilige omgeving is, en niet een plek waar zij het risico lopen ongewenst
gefotografeerd of gefilmd te worden. We vragen u dan ook om zelf
voorzichtig te zijn met foto’s of filmpjes die u maakt tijdens
schoolactiviteiten en deze niet zomaar te delen op social media.
Adreswijziging
Adreswijziging of wijziging van telefoonnummer dient men direct schriftelijk
of per mail door te geven aan
Leerlingenadministratie@helenparkhurst.asg.nl onder vermelding van
naam en klas. Adres: Bongerdstraat 1, 1326 AA Almere.
Lesuitval
Wij proberen lesuitval te voorkomen. Als een docent ziek is, vangen wij dit
zoveel mogelijk op. Meestal kan een collega-docent de les overnemen. Er is
ook altijd een rustige plek beschikbaar om zelfstandig te werken. In principe
hebben leerlingen geen tussenuren vrij. Op uren aan het begin en einde van
de dag wordt wel vrij gegeven. Als er toch lessen uitvallen, melden we dit
via het rooster in het systeem Zermelo.
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Digitale absentiemelding
Op alle afdelingen wordt gewerkt met digitale absentiemelding. Ouders
geven een mailadres op dat alleen zij kunnen inzien en gebruiken. Met een
ondertekend formulier verklaren zij dat de berichten via dat opgegeven
mailadres van henzelf afkomstig zijn.
Uw kind is ziek of weer beter
Meld uw kind op tijd ziek en meld uw kind ook weer op tijd beter. Dat is op
de dag zelf vóór 8.15 uur. Absent en beter melden doet u via het
ouderportaal. Ga hiervoor naar Inloggen > Ouder > Ouderportaal op
www.helenparkhurst.nl
Het voordeel van het ouderportaal is dat u niets kunt vergeten bij het
invullen van de gegevens en dat wij zeker weten dat de melding van u
afkomstig is. Heeft u problemen met het inloggen op het ouderportaal,
stuurt u dan een mail naar: applicatiebeheer@helenparkhurst.asg.nl.
Heeft u een andere vraag met betrekking tot verzuim, dan kunt u een mail
sturen naar absentieadministratie@helenparkhurst.asg.nl
onder vermelding van: voornaam, achternaam, klas en reden/uitleg en
datum en uur waarop uw vraag betrekking heeft.
Op tijd in de les
Leerlingen moeten op tijd in de les zijn en hun schoolspullen en schoolpasje
bij zich hebben. Op tijd in de les geldt ook voor afstandsleren. De geplande
taken moeten op tijd af zijn en er wordt een actieve leerhouding verwacht.
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen.
Te laat regeling
Te laat komen staat gelijk aan schoolverzuim. Bij te laat komen meldt de
mentor de leerling digitaal absent of in het geval van les op school meldt de
leerling zich mèt schoolpas bij de absentieadministratie/receptie in de
centrale hal. De verzuimcoördinator houdt bij hoe vaak een leerling te laat
is. Ouders kunnen dit zien in het ouderportaal.
Leerlingen die meer dan twee keer te laat komen, moeten zich binnen twee
dagen om acht uur ’s ochtends melden. Leerlingen die zich dan niet
melden, krijgen een gesprek met hun mentor en moeten een uur
terugkomen in het ‘terugkomlokaal’. Leerlingen die dan niet komen
opdagen, gaan opnieuw in gesprek met hun mentor en moeten dan twee
uur nablijven. Als dat niet wordt opgevolgd, dan krijgen ze een gesprek met
de afdelingsleider of later met de schoolleiding. Ook kan er een gesprek
nodig zijn met de leerplichtambtenaar.
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Bezoek aan dokter, tandarts of orthodontist
Een bezoek aan een (tand)arts of orthodontist dienen ouders vooraf te
melden via de button Absentie in het ouderportaal. Wij verzoeken de
afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Bijzonder verlof is uitzondering
De leerplichtwet laat nauwelijks ruimte voor extra verlof. Bij zogeheten
‘gewichtige omstandigheden’ (zoals huwelijk, ernstige ziekte of overlijden
van een bloed- of aanverwant) kan de rector of leerplichtambtenaar verlof
voor één of meer dagen verlenen. Ouders dienen ruim van tevoren of zo
snel mogelijk een verzoek bij de school in te dienen.
Vakantieverlof onder schooltijd
Op vakantie buiten de normale vakantieperiodes mag alleen als ouders een
beroep hebben met piekbelasting, waardoor het gezin in de zomervakantie
niet weg kan. In dat geval dienen ouders acht weken van tevoren een
aanvraagformulier in te vullen en een ondertekende verklaring van de
werkgever kunnen tonen. De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen
beslaan en niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Verlof
aanvragen doet u door middel van het invullen van een bijzonder verlof
formulier. Dit formulier kunt u vinden op de website of ophalen bij de
administratie. Zie hiervoor ook de website www.helenparkhurst.nl ->
organisatie -> verzuim en lesuitval.
Zonder melding afwezig
Als in de klas blijkt dat een leerling niet aanwezig is zonder melding vooraf,
krijgen de ouders een mail waarin de afwezigheid wordt gemeld. Ouders
dienen dan zo spoedig mogelijk per mail te reageren. Reageren zij binnen
twee dagen niet, dan wordt de melding omgezet in ‘ongeoorloofd absent’.
De leerling heeft dan gespijbeld en moet binnen zeven dagen een uur
terugkomen. Doet hij of zij dat niet, dan wordt dit omgezet naar twee uur
terugkomen of volgt er een gesprek met de afdelingsleider en een
bijpassende sanctie. Ook kan een gesprek nodig zijn met de
leerplichtambtenaar.
Schorsing
Als een leerling zich ernstig misdraagt, discrimineert, verboden middelen
zoals drugs of alcohol, vuurwerk of een wapen bij zich heeft, volgt
onmiddellijk schorsing. De school kan gedurende maximaal vijf dagen een
leerling de toegang tot de school ontzeggen. De ouders worden daarvan in
kennis gesteld. Wij melden de schorsing bij de leerplichtambtenaar en bij
de inspectie. Na de schorsingsperiode volgt een gesprek met leerling en
ouders. We maken dan afspraken over de terugkeer op school. In zeer
ernstige gevallen of als van meerdere schorsingen sprake is, kan de school
overgaan tot definitieve verwijdering. Daarbij helpen wij wel om een
andere school te vinden.
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7 Schoolboeken en overige
kosten
Schoolboeken, persoonlijke leermiddelen en onderwijsspecifieke
bijdragen
Ook dit schooljaar financiert de overheid de meeste leermiddelen
rechtstreeks aan de scholen. Sommige lesmaterialen en ondersteunende
materialen brengen kosten met zich mee omdat deze persoonsgebonden
zijn. Andere materialen kunnen wellicht door meer kinderen uit één gezin
gebruikt worden. Voorbeelden van boeken en materialen waarvoor door
de ouders betaald moet worden, zijn: atlas, woordenboek, agenda of
multomap A5, de kosten van ICT (zoals een computer en programma’s),
rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften en multomap, pennen
en dergelijke.
Als de leerling
bijvoorbeeld is
ingeschreven voor een
technasiumklas vragen
we om een aanvullende
onderwijsspecifieke
bijdrage. Deze bijdrage
dient voor de extra lessen
en activiteiten die in deze
klassen worden
aangeboden.
Betaling van de bijdrage is
voorwaarde voor
inschrijving in één van deze klassen. Ook de topsportleerlingen betalen voor
de extra begeleiding en faciliteiten.
Boekenleverancier Van Dijk
Ook al worden de schoolboeken vergoed aan de school, ze worden nog wel
aan de leerlingen geleverd door uitgeverij Van Dijk. Leerlingen bestellen
hun boeken zelf via www.VanDijk.nl. Op de website kiest men de school en
de klas en vervolgens ziet men een overzicht van alle benodigde boeken en
andere leermiddelen. De boeken worden in bruikleen ter beschikking
gesteld. Deze dienen aan het einde van het schooljaar weer in een goede
staat ingeleverd te worden. Schades of vermissingen zullen bij de ouders in
rekening worden gebracht door Van Dijk. In overleg met de ouderraad is
besloten om voor de bruikleen van de boeken geen borg van ouders te
vragen, omdat we uitgaan van vertrouwen in leerlingen en ouders.
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Vrijwillige en onderwijsspecifieke ouderbijdragen
De vrijwillige en onderwijsspecifieke ouderbijdragen besteden wij aan een
reeks van extra activiteiten die door de overheid niet bekostigd worden,
maar die voor de voortgang van het onderwijs wel nodig of wenselijk zijn.
Wij zijn voor het doorgaan van deze activiteiten afhankeljk van
ouderbijdragen. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet
tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
Onvoldoende inkomsten uit ouderbijdragen kan ertoe leiden dat
activiteiten niet doorgaan.
Bij de digitale bestelling van schoolboeken via uitgeverij Van Dijk kunnen
ouders aangeven welke onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage niet
worden afgenomen.
De keuzes zijn bindend voor het gehele schooljaar. Ouders zijn dan ook
verplicht tot tijdige en volledige betaling aan Van Dijk. Betaling in termijnen
is op aanvraag mogelijk.
Wij spannen ons samen met de ouder- en medezeggenschapsraad in om de
kosten zo laag mogelijk te houden. In de tarieventabel geven wij een
overzicht van de bestemming van de bijdragen.
Ouderraad bijdrage
Met een vrijwillige ouderbijdrage van € 8,50* per jaar ondersteunt de
ouderraad bijzondere projecten in de school: bijvoorbeeld culturele
activiteiten, sportdagen, extra lesondersteunend materiaal, bijzondere ICTinitiatieven en het eindexamenkado. Het staat hierbij iedere leerling,
docent, mentor of afdelingsleider vrij om projectgeld aan te vragen. De
afdelingsouderraden ontvangen en beoordelen aanvragen aan de hand van
vastgelegde begroting en criteria.
*In verband met corona is dit bedrag dit jaar eenmalig gehalveerd.
TOP Bibliotheekabonnement
De samenwerking met De Nieuwe Bibliotheek van Almere (Bibliotheek op
School) zorgt ervoor dat alle leerlingen een gratis Bibliotheekabonnement
hebben, waarmee ze in héél Flevoland en de Mediatheek van het Helen
Parkhurst materialen kunnen lenen, inleveren en reserveren.
Meer informatie op de schoolsite bij Organisatie > Mediatheek.
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Overige leermiddelen
Naast het bestellen van schoolboeken dienen leerlingen ook leermiddelen
aan te schaffen zoals kantoorbenodigdheden, gymkleding etc. Mogelijk
vragen docenten later nog om een woordenboek aan te schaffen. De
ouders van eerstejaars leerlingen krijgen aparte informatie over de
aanschaf en/of het gebruik van laptops.
Benodigdheden wiskunde
Voor de lessen wiskunde is een geodriehoek, een passer en een goed
gevulde etui met pen en (kleur)potloden nodig.
Daarnaast A4 schriften met geruite blaadjes van 1 x 1 cm.
In de eerste klas havo en vwo wordt de rekenmachine Casio FX-82EX
gebruikt.
In alle klassen van de mavo en in de tweede en derde klas van de havo en
vwo wordt de rekenmachine TI-30X-B Multi View of TI- 30X-S Multi View
Solar gebruikt. Andere rekenmachines zijn niet toegestaan. De kosten zijn
ongeveer € 25,-.
Klas 4 van havo en vwo gebruikt de Casio FX-CG50, deze kost ongeveer
€ 85,-.
In 5 havo en 5 en 6 vwo wordt de Grafische Rekenmachine model TI-84 Plus
CE-T gebruikt. Deze rekenmachine kost ongeveer € 120,-. Ze worden ook
gebruikt aangeboden. Omdat in de les uitleg wordt gegeven over het
gebruik ervan is een ander merk of ander model niet toegestaan, dus ook
geen TI-84 Plus zónder CE-T erachter. Let hier goed op bij de aanschaf!
Buitenlandse reizen
In de bovenbouw (klas 4mavo, klas 5havo en klas 5vwo) gaan de leerlingen
normaal gesproken eenmalig een week op buitenlandse reis. Deelname is
wel aanbevolen maar niet verplicht.
Helaas kunnen door Corona de buitenlandse reizen dit jaar geen doorgang
vinden.
Topsport
Leerlingen die een Topsport - status hebben, kunnen gebruik maken van de
faciliteiten op Helen Parkhurst. De bijdrage is landelijk vastgesteld op
€ 125,- voor alle leerjaren. Een leerling met FT-status betaalt € 75,-. Dit zijn
de maximale bedragen: er zijn ook leerlingen die bijvoorbeeld een half jaar
worden begeleid en dus minder betalen. Deze bedragen worden gedurende
het schooljaar aan betrokken leerlingen afzonderlijk in rekening gebracht.
Meer informatie op www.topsporttalentschool.nl.
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Overig
In 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo zijn de kosten voor een extra vak € 50,-,
voor twee extra vakken € 100,- en voor drie extra vakken € 150,-.

37

Schoolboeken en overige kosten

Specificatie vrijwillige en onderwijsspecifieke
ouderbijdrage 2021 – 2022:
Vrijwillige ouderbijdrage:
Facilitaire zaken
Kluishuur digitale kluis
Kluishuur J-gebouw (inclusief borg)
Schoolfoto
Schoolpas (3 jaar geldig)
Onderwijs gerelateerde zaken
*Vakexcursies
TOP Bibliotheekabonnement
Extra lesmateriaal, uitsluitend
voor gebruik op school
Plenda leerjaar 1, 2 en 3 havo/wvo

€ 20,00
€ 20,00 (huur €10; borg € 10,00)
€ 16,00
gratis (bij verlies € 7,50)
€ 16,00
gratis
€ 11,00
€ 13,95

Leerlingactiviteiten
Kampweek leerjaar 1
€ 45,00
Diverse activiteiten leerjaar 1 en 2 € 29,00
Bijdrage vanaf leerjaar 3
€ 38,00
Ouderraad bijdrage
Ouderraad bijdrage

€ 8,50

Onderwijsspecifieke bijdrage
**Bijdrage Technasium
**Bijdrage O & O bovenbouwHV
**Bijdrage Bèta mavo
***Bijdrage vak LO2
***Bijdrage vak BSM
LOOT-status
FT-status

€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 125,00 maximaal
€ 75,00 maximaal

*i.v.m. Corona voor schooljaar 21-22 verlaagt van €16 naar €10.
**i.v.m. Corona voor schooljaar 21-22 verlaagt van €90 naar €45.
***i.v.m. Corona voor schooljaar 21-22 verlaagt van €20 naar €10.

Aanschaf notebook of tablet
Voor alle eerstejaars leerlingen bestaat de mogelijkheid om zelf een
notebook of tablet te gebruiken/te kopen of om er een aan te schaffen via
‘the Rent Company’ met bijbehorend servicepakket. Het Windows
besturingssysteem sluit het beste aan bij hoe er op school wordt gewerkt.
Over computers krijgen ouders van eerstejaars leerlingen apart informatie.
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Tegemoetkoming studiekosten
De tegemoetkoming studiekosten is per januari 2010 voor leerlingen in het
regulier voortgezet onderwijs komen te vervallen. Per die datum is het
‘kindgebonden budget’ van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen
leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis
schoolboeken. Ga voor meer informatie naar www.duo.nl.
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt de wet Studiefinanciering 18 +.
Informatiefolders zijn verkrijgbaar bij het postkantoor of de openbare
bibliotheek. Meer informatie vindt u op de website www.ibgroep.nl.
Schoolpas
Alle leerlingen ontvangen een gratis schoolpas. Aan activiteiten die betaald
worden uit het schoolfonds kan een leerling alleen deelnemen op vertoon
van de schoolpas. Daartoe hoort onder meer: betalen in de kantine, printen
en kopiëren, lenen uit de mediatheek, gebruik van een leen-laptop, de
toegang tot schoolfeesten en voor een aantal leerlingen: gebruik van een
digitaal kluisje.

Leerlingen kunnen het saldo va hun schoolpas opwaarderen via
thuisbankieren of met hun bankpas bij de betaalautomaat in de centrale
hal.

39

Verzekering en aansprakelijkheid

8 Verzekering en
aansprakelijkheid
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering
De school heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering
afgesloten. Deze dekt uitsluitend lichamelijke schade bij ongevallen. De
verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, van huis naar
school en omgekeerd, en ook bij activiteiten die onder toezicht van de
school elders plaatsvinden. Deze verzekering is een zogeheten
achtergestelde verzekering. Dat wil zeggen dat alleen wordt uitgekeerd als
een eigen verzekering geen dekking geeft.
Leerlingen zijn zelf aansprakelijk
Wij hebben een aantal maatregelen getroffen om diefstal zo veel mogelijk
te voorkomen. Zo investeren we in kluisjes voor alle leerlingen. We zorgen
ervoor dat de school niet vrij toegankelijk is. We investeren in personeel dat
toezicht houdt. Toch is het onmogelijk alle risico’s uit te sluiten. De school is
wettelijk niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding
van eigendommen van de leerlingen. Als een leerling schade veroorzaakt,
brengen wij de kosten daarvan bij ouders in rekening. Zij kunnen daarvoor
een beroep doen op hun WA-verzekering.
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid een eigendommen- en
ongevallenverzekering af te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld bij AON
Onderwijs. Deze verzekering dekt onder meer schade aan kleding en andere
eigendommen tijdens schooltijd. De verzekering is inclusief diefstaldekking
en een ongevallenverzekering.
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9 Voorzieningen
Kantine, aula en schooltuin
Tijdens pauzes kunnen leerlingen in de aula zitten, dit is ook de kantine, of in
de schooltuin. Helen Parkhurst wil een gezonde levensstijl bevorderen.
Daarom verkoopt de kantine veel gezonde snacks en drankjes. Alle leerlingen
kunnen zich als vrijwilliger in de kantine aanmelden om mee te helpen in de
keuken en achter de uitgiftebalie. De kantinebeheerders werken soms ook
samen met oudere vrijwilligers of stagiairs. Verder is er een vaste ‘koffiecrew’
van leerlingen die meehelpen bij speciale gelegenheden op school.
Kluisje
In een kluisje kunnen leerlingen hun spullen opbergen zodat zij niet de hele
dag met een zware tas hoeven rond te lopen. Voor vermissingen, ook uit de
afsluitbare kluisjes, is de school niet aansprakelijk.
EHBO en liftsleutels
EHBO-koffers zijn er ondermeer bij de conciërges, de administratie en de
receptie in de centrale hal. Maar ook bij scheikundelokalen en gymzalen.
Ongevallen worden gemeld bij de medewerkers van het ondersteunend
personeel in de centrale hal of bij een bedrijfshulpverlener op de afdeling.
Leerlingen die de lift moeten gebruiken, kunnen bij de conciërge een
liftsleutel aanvragen.
Fietsenrekken en fietsreparatie
Voor leerlingen zijn er voldoende fietsenrekken op het schoolplein. Het is
niet de bedoeling fietsen op een andere plaats buiten de hekken neer te
zetten. Voor reparaties verwijzen we naar een fietsenmaker, waarvan er
één vlakbij school zit.
Mediatheek
Een ruime mediatheek is gevestigd
op de tweede verdieping in het
midden van het schoolgebouw.
Leerlingen kunnen hier op
schooldagen boeken en audiovisuele
middelen lenen en rustig studeren.
Er staat een printer/kopieermachine
waar leerlingen tegen betaling
gebruik van kunnen maken. Een mediathecaris en vrijwilligers verzorgen
de dienstverlening. De mediatheek is elke schooldag geopend van
8.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd vrijdagmiddag.
Omdat Helen Parkhurst officieel een nevenvestiging is van de Nieuwe
Bibliotheek in Almere, kunnen leerlingen alle materialen van de bibliotheken
in Flevoland op school lenen en de volgende dag op school afhalen.
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Wat zeggen cijfers?
Het meten van kwaliteit van scholen is niet gemakkelijk, want wat meten
we precies? Als we scholen beoordelen op louter cijfermatige gegevens
maken we het meetbare belangrijk. De vraag is of we ook het belangrijke
meetbaar hebben gemaakt. Wij vinden een diploma dat past bij de
mogelijkheden van de leerling belangrijk. Daar hoort in de eerste plaats bij
een ontwikkeling op intellectueel gebied. Tegelijk vinden wij het ook
belangrijk dat leerlingen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen en leren leven
in een sociaal verband. Een mens is een creatief wezen; ook de creatieve
ontwikkeling van jonge mensen is van belang. Ontwikkeling in die brede zin
leidt tot mensen die verantwoord eigen keuzes durven maken. In
onderstaande cijfers treft u dus een deel van de kwaliteit van Helen
Parkhurst aan.
Resultaten van onze leerlingen
Mavo
geslaagd percentage
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Havo
2018-2019
2019 – 2020
2020-2021
Vwo
2018-2019
2019-2020
2020-2021
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91,5
100
100
geslaagd percentage
88
97
100
geslaagd percentage
78
97
100
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Open dagen

Informatieavond
Donderdag 11 november 2021

Van 18.30 tot 21.00 uur

Open dag (de school in bedrijf)
Zaterdag 22 januari 2022

Van 9.30 tot 13.00 uur

Op bovenstaande data zijn basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8,
ouders/verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom om
kennis te maken met en een indruk te krijgen van ons aanbod.
Tijdens de open dagen is de school in bedrijf en is er van alles te zien en te
doen in de diverse lokalen. In de aula is er een informatiemarkt.
Routebeschrijving
Met openbaar vervoer
De stoptrein richting Lelystad. Uitstappen bij station Almere-Parkwijk. Vijf
minuten teruglopen langs de spoorbaan. Aan uw linkerhand ziet u onze
school.
Of de stoptrein Lelystad richting Almere; uitstappen bij station AlmereParkwijk. Vijf minuten lopen langs de Spoordreef richting Almere Centraal
station. Aan uw linkerhand ziet u onze school. (vanaf Almere-Centraal
station is het 15 minuten lopen langs de Spoordreef in noordelijke richting).
Vanaf Almere-Centraal station rijdt bus 5 richting Parkwijk; uitstappen bij
halte Parkwijk-West, vervolgens vijf minuten lopen naar de Bongerdstraat.
Met de auto
A-6 (Almere-Lelystad) afrit 5 - Almere Stad Veluwedreef volgen. Bijna aan
het eind (na 8 stoplichten) bij grote kruising rechtsaf Parkwijklaan. Bij
rotonde linksaf (Bongerdstraat).
U ziet de school rechtsvoor als u aan komt rijden over de Veluwedreef.

43

Lessentabellen

12

Lessentabellen

Lesuren in klas 1:
Vak

Mavo

Mavo
bèta

P1

P2

P1

P2

Havo
en
Vwo
P1
P2

Nederlands
Engels

3
2

3
2

3
2

3
2

3
3

3
3

3
2

2
2

Frans
Wiskunde

2
2

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
2

2
3

Natuur/scheikunde
Biologie
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Bewegingsonderwijs
Drama
Muziek

1
2
2
1
2
1
1

1
2
1
2
2
1
1

2
2
1
2
1
1

1
1
1
2
2
1
1

1
2
2
1
2
1

1
2
1
2
2
1
-

1
1
2
1
2
1

1
1
1
2
2
1
-

Beeldende Vorming

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

4

O&O

Technasium
Havo en
Vwo
P1
P2

Plus
Mentoruur

2

1

1

1

1

1

1

1

Rekenen

1

1

1

1

Daltonuur

4

4

3

3

4

4

4

4

Totaal

27

27

27

27

26

26

27

27

Opmerkingen hierbij:Het schooljaar is opgedeeld in twee periodes.
P1 = Periode 1 en P2 = Periode 2. Het vak rekenen wordt alleen op de mavo gegeven.
De bèta mavo- klassen krijgen 2 uur per week het vak onderzoek & ontwerpen (O & O).
Op het technasium is dat 4 uur per week. Het vak Duits krijgen leerlingen pas in leerjaar 2.
Het vak economie volgt ook later in leerjaar 2 voor mavo en in leerjaar 3 voor havo en vwo.
Op www.helenparkhurst.nl staan de lessentabellen voor schooljaar 2021-2022. Ga hiervoor naar
Onderwijs > Praktische zaken> Lessentabellen.
De lessentabellen zijn richttabellen. Zo wijken we in daltonweken van de lessentabellen af omdat
onze leerlingen dan projectmatig bezig zijn en in overleg met hun docenten hun eigen rooster
krijgen of zelf samenstellen.
44

Uitgebreide inhoudsopgave

Uitgebreide inhoudsopgave
0. Inleiding 4
Een school voor initiatiefrijke en onderzoekende leerlingen/Openbare
daltonschool, wat betekent dat?/Wie was Helen Parkhurst?/
Daltonkernwaarden/Daltondriehoek
1. Onze visie op onderwijs 7
1.1. Leren kiezen/ Gezien worden, open, vooruitstrevend,
ambitieus/Adaptief onderwijs/ Iedere leerling voelt zich veilig, gewaardeerd
en welkom/Leerlingen zijn gesprekspartners/School in de samenleving,
samenleving in de school/De school communiceert en werkt samen met
ouders/Opleiden is ons vak
1.2. Technasium voor havo plus en vwo plus/Bètaklas voor mavo
plus/Kunst en cultuur/Een ICT-rijke leeromgeving/Een beter milieu staat
voorop/Topsport Talent School/Internationalisering
2. Organisatie van het onderwijs 13
Werkwijze en beoordeling/De lessen duren 55 minuten/Daltonuren en
Daltonweken/Schoolindeling/ Lestijden en vakantierooster
3. Studierichtingen op een rij 16
Toelatingsbeleid/Leerlingen krijgen de brugklas die bij hen
past/Onderbouw/Rekenen en taal/Bovenbouw mavo met
profielen/Bovenbouw havo en vwo met profielen/Werkwijze in de
bovenbouw/Profielwerkstuk/Schoolexamen en CSE/Inhalen en
herkansen/Leerroute klimrek
4. Overleg, communicatie en inspraak 23
Leerlingen hebben inspraak/Ouders zijn actief en kunnen
meedenken/Medezeggenschapsraad/Communicatie naar ouders en
leerlingen/Ouderbijeenkomsten en gesprekken/Klachten en bezwaren
5. Individuele aandacht en begeleiding 26
Een mentor voor iedere leerling/ Decanen (loopbaanoriëntatie- en
begeleiding)/Passend onderwijs en School Ondersteunings Profiel/
Orthopedagoog/Zorgcoördinatoren en zorgbureau/Vertrouwenspersonen/
Veiligheid en pestprotocol/ Meldcode Kindermishandeling en huiselijk
geweld /Omgaan met dyslexie, dyscalculie en andere beperkingen/
Langdurig zieke leerlingen/Huiswerkschool

45

Uitgebreide inhoudsopgave

6. Afspraken en gedragscode 29
Pedagogisch klimaat/Veiligheid staat voorop/Laat waardevolle spullen
thuis/Eten, drinken en roken/Mobiele telefoon en ‘gadgets’ niet in de
les/Plagiaat/Kleed je correct/Lessen bewegingsonderwijs/
Privacywetgeving en persoonsgegevens/Gebruik beeldmateriaal/
Adreswijziging/Lesuitval/Digitale absentiemelding/Afwezig/ziek
melden/Aanwezig/Beter melden/Op tijd in de les/Te laat regeling/Bezoek
aan dokter, tandarts of orthodontist/Bijzonder verlof is
uitzondering/Vakantieverlof onder schooltijd/Zonder melding
afwezig/Schorsing
7. Schoolboeken en overige kosten 35
Schoolboeken, persoonlijke leermiddelen en onderwijsspecifieke
bijdragen/Boekenleverancier Van Dijk/Vrijwillige en onderwijsspecifieke
bijdragen/Ouderraad bijdrage/Top Bibliotheekabonnement/Overige
leermiddelen/Benodigdheden wiskunde/Buitenlandse
reis/Topsport/Overig/Specificatie vrijwillige en onderwijsspecifieke
ouderbijdrage/Aanschaf notebook of tablet/Tegemoetkoming
studiekosten/Schoolpas
8. Verzekering en aansprakelijkheid 41
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering/Leerlingen zijn zelf
aansprakelijk
9. Voorzieningen 42
Kantine, aula en schooltuin/Kluisje/EHBO en liftsleutels/Fietsenrekken en
fietsreparatie/Mediatheek
10. Kwaliteit 43
Wat zeggen cijfers?/Resultaten van onze leerlingen
11. Open dagen 44
Informatieavonden/Open dagen/Routebeschrijving
12. Lessentabellen 45
Lesuren in klas 1/Lessentabellen op site

46

