SCHOOLGIDS 2022 - 2023

Bekijk onze
introductievideo
WELKOMSTWOORD

Stap in de wereld van
het vakmanschap!
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Welkom op College de Brink!
De overstap vanuit het basisonderwijs naar de middelbare school
is spannend voor alle leerlingen in
Nederland!

De Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere
grondslag. Wij stellen ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen,
dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt,
alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven.
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Mijn tip luidt: Kom naar College
de Brink en stap in de wereld van
het vakmanschap!

Namens alle collega’s van
Wij kiezen bewust voor deze
Adressen
en namen ondersteuningsteam
College de Brink,
beloften. Onderwijs moet in de
Op College de Brink doen wij er
eerste plaats leerzaam zijn, maar Mw. L. van Harmelen
alles aan om deze overstap goed
en
Ondersteuningscoördinator
& orthopedagoog
je schooltijd moet ook leuk zijn en
soepel te laten verlopen. College de
Leerlingondersteuner
& verzuimcoördinator
Dhr. H. Ahallak
bijdragen aan je zelfvertrouwen.
Brink is een warme en fijne school
‘t Zelfde
Tevens moet onze visie bijdragen Mw.Eric
voor haar leerlingen
en personeel.
Taalspecialist
& orthopedagoog
M.van
van
Dommelen
aan jouw persoonsvorming; je moet
Wij vinden het belangrijk dat jij als
Schoolmaatschappelijk
werk & gedragsspecialist
Mw. B. van den Hoven
naderhand ook een goede buurman
leerling goed in je vel zit en dat we
een goede relatie met elkaar hebben. of buurvrouw worden.
Schoolpsycholoog
Mw. N. Oudenhuijsen
Wij vinden ook dat je schooltijd een
ontzettend leuke en fijne periode
moet zijn, waar je later met warme
Directie
gevoelens aan terugdenkt!

Directeur
Wij maken daaromdirecteur
deze beloften
Plaatsvervangend
aan onze leerlingen:
Teamleider
onderbouw
• Je hebt het hier naar je zin;
• Je bent bovenbouw
hier veilig;
Teamleider

Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, geslacht,
politieke voorkeur, levensovertuiging of nationaliteit en met respect voor
het recht op godsdienst.

• Je ontvangt excellent onderwijs;
• Wij helpen jou bij het vinden
van jouw succes.

Wij vinden dat leerlingen het beste
leren door actief te zijn en
veel te doen. College de Brink
Dhr. E. van ‘t Zelfde
biedt daarom een breed aanbod
van beroepsopleidingen. Wij
Dhr. O. de Bondt
bieden jou de klassieke ambachten
Mw. M. Smeenk
door middel van de allernieuwste
technologieën.
Dhr. H. Voerman
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Onze school
DE BAND MET
DE OUDERS

Wij kennen onze leerlingen bij naam!
Wij kennen je thuissituatie en wij
kennen jouw leerlingdossier van de
basisschool. Door deze aandacht voor
de relatie, voel jij je snel gezien en
vertrouwd op onze school. Leerlingen,
docenten en conciërges kennen elkaar
en gaan goed met elkaar om.

In de reis van groep acht naar het
eindexamen in klas vier van het
voortgezet onderwijs, maakt uw kind
een enorme groei door. De frontale
kwab in het brein ontwikkelt zich
verder, er wordt nieuwe kennis
opgedaan en nieuwe vaardigheden
worden aangeleerd. Uw kind leert de
wereld verder te ontdekken en leert
een mening te hebben over de wereld en krijgt emoties bij deze wereld.
Uw kind is op weg naar volwassenheid! U zult merken dat dit thuis
soms met trots gepaard gaat als

Wij willen als school
van waarde zijn!
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u naar uw kind kijkt en soms met
enige frustratie. De puberteit kan
soms heftig verlopen. Bedenk op die
momenten dat uw kind waarschijnlijk
ook geen antwoord heeft op zijn/haar
emoties.
Het is belangrijk om tijdens deze
groei naar volwassenheid, die
eigenlijk een gigantische zoektocht
van het kind is, elkaar te helpen en
te ondersteunen. Op College de Brink
hechten we daarom waarde aan een
goede relatie met de ouders van onze
leerlingen. Wij staan graag in contact
met u en nodigen u uit om samen op
te trekken in de begeleiding van uw
kind(eren). Together we can!

STRENGE
SCHOOL OF
GEEN STRENGE
SCHOOL?

Wanneer je een leerling van
College de Brink bent, dan mag je
rekenen op onze onvoorwaardelijke
steun. Deze steun komt in de vorm
van onze kennis die we overdragen
en onze hulp die wij je dagelijks
geven.

College de Brink biedt uitdagend, betekenisvol en praktijkgericht onderwijs, waardoor
onze leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.
Wij leveren de vaklieden van de toekomst en wij zijn hier trots op!

DE BAND MET
DE LEERLING

Dit betekent dat de lessen pas om
09:00 uur starten.

WE STARTEN
PAS OM 09:00
UUR, WAAROM
EIGENLIJK?

OVERTUIGINGEN
VAN ONZE
DOCENTEN:
• We zijn een team;
• We hechten grote waarde aan
het mentoraat;
• We richten ons op succeservaringen;
• We dagen leerlingen uit om
actief en zelfstandig te leren;
• We kennen onze leerlingen en
houden rekening met verschillen;
• We laten los waar gewenst en
we begeleiden waar nodig.

Eén van de allerleukste vragen van
een groep 8 leerling was: “Zijn
jullie nu een strenge school of geen
strenge school?”

er dezelfde regels zijn als op de
basisschool, het is bijvoorbeeld
verplicht om je huiswerk te maken of
je boeken mee te nemen naar de les
of om op tijd te komen in de les. Bij
ons geldt: afspraak is afspraak. Lukt
dit je niet, dan gaat de mentor met
je in gesprek.

STRUCTUUR EN
DUIDELIJKHEID

• Je gedraagt je;
•	Er wordt niet gepest; je helpt de
Zo’n vraag verdient natuurlijk een
ander juist;
antwoord!
•	We werken met een verzuimprotocol en een sanctieprotocol;
Wij zijn geen strenge school, maar
•	De mentor heeft wekelijks veelvulwel een duidelijke school. Op school
dig contact met zijn leerlingen;
gedragen we ons allemaal netjes.
•	Iedere leerling valt onder een
Dit geldt voor de leerlingen en voor
mentor, een docententeam en een
de docenten. We pesten elkaar niet,
teamleider;
maar we helpen elkaar. We luisteren •	Via SOM houden we alle ouders
naar elkaar en praten met elkaar.
dagelijks op de hoogte;
Met elkaar is het leven gewoon beter. •	Voor de leerlingen bij wie extra
ondersteuning nodig is, bieden wij
College de Brink werkt met een
deze extra ondersteuning;
sanctieprotocol. Hierin staat wat niet •	Voor ouders is de school altijd
mag. Als je toch een fout begaat, dan
bereikbaar.
gaan we in gesprek met je om je te
helpen. Je wilt namelijk dezelfde fout
niet twee keer maken.
Je zult bij ons al snel merken dat

Wij vinden het ook belangrijk dat
je gezond bent en blijft. Uit wereldwijd wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat leerlingen goed en veel
moeten slapen. Met name voor
pubers geldt dat zij veel slaap
nodig hebben (meisjes puberen
tussen de 9 en de 14 jaar en
jongens puberen tussen de 10 en
de 17 jaar).
Kinderen verliezen veel energie aan
het puberen. Het is cruciaal dat het
kinderbrein zich in deze periode
goed kan ontwikkelen.
Op College de Brink vinden wij
dat jullie gezondheid van invloed
moet zijn op ons lesrooster.
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Aandacht voor persoonsontwikkeling
Eerder schreven we al dat het belangrijk is dat je later een goede buurman of buurvrouw wordt.
Wat bedoelen we hier eigenlijk mee?
Het is belangrijk om leerlingen mee
te geven hoe we ons in de maatschappij gedragen. Wat zijn de juiste
omgangsvormen? Wat zijn onze
normen en waarden? Waarom helpen
we juist mensen in plaats van dat
we ze pesten? Waarom moet je
koesteren wat je met elkaar gemeen
hebt, in plaats van te onderstrepen
waarin je misschien verschilt?
Het antwoord is simpel: het maakt
jouw leven en de wereld beter en
mooier.
Op College de Brink brengen onze
docenten je die kennis bij die je
later nodig hebt; bijvoorbeeld van
het Engels, van de biologie of van
de wiskunde. Het begrijpen van ‘t
Kofschip is ook belangrijk; je zult
naderhand stukken moeten schrijven
of bouwtekeningen moeten maken.

Onze praktijkdocenten brengen jou je
vak bij: je kunt een goede kok worden; je kunt een raamkozijn maken;
een CV-installatie aanleggen; een
bedrijfsplan maken; iemand verzorgen
of lasverbinding lassen.
Voor onze leerlingen is het belangrijk
dat het leren betekenis heeft, het
Voor wat betreft vmbo-leerlingen
moet aansluiten bij de werkelijkheid.
is er goed nieuws! Door wat jullie
Daarom werken wij met “leren door
allemaal kunnen, heb je direct
doen” in simulaties en buiten de
uitzicht op een baan, na het afronden school door praktijkstages en excurvan het mbo. Maar de baan behouden, sies. Daarnaast maken excursies,
betekent dat je moet weten hoe jij je survivalkamp in de Ardennen (leerjaar
in het dagelijkse verkeer opstelt: hoe drie), polderdagen en de sportdag
ons onderwijs leuker en aantrekkega je dadelijk om met je collega’s;
lijker.
hoe ga je om met je werkgever?
Op College de Brink is daarom veel
Wij bieden:
aandacht voor de sociale vaardig• Een éénjarige brugperiode;
heden en de beroepsvaardigheden.
•	Oriëntatie op de beroepsopleidinWij geloven in deze brede vorming,
gen door middel van praktijklessen;
want wij weten dat succes daaruit
•	Deelname aan regionale en landelijvoortkomt.
ke vakwedstrijden (horeca);

LEREN DOOR
DOEN!
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•	Werkpleksimulaties in alle beroepsopleidingen;
•	Buitenschools leren door praktijkstages;
•	Aanbieden van onderdelen van het
mbo-programma in leerjaar 4.

STEL VRAGEN!
Op onze school vinden we het
belangrijk dat onze leerlingen vragen
stellen. Soms durven leerlingen in
een groep geen vragen te stellen uit
angst dat de vraag dom wordt bevonden. Op onze school bestaan domme
vragen niet, daarom moedigen we
onze leerlingen aan om veel vragen
te stellen en te blijven stellen.

Onderwijs mag leuk zijn
VMBO-FESTIVAL FUNTOLOGY
DE 5 GOUDEN
DE BRINK
Op College de Brink hebben wij een
REGELS VOOR
vak bedacht met maar één doel:
het moet tof zijn! Het vak FuntoDe start van het nieuwe schooljaar
FUNTOLOGY:
is voor ons een feest. Op College de
Brink vieren we met zijn allen dan
ook ECHT feest dat het schooljaar
weer start. In de eerste week van
het nieuwe schooljaar gaat iedere
leerling naar ons Festival. Ons festival wordt gehouden op een buitenterrein met eten, drinken, sport en
spel attracties, een echte DJ en heel
veel plezier.

logy wordt gegeven in leerjaar 1 en
leerjaar 2 door een speciaal team van
docenten.

• De lessen moeten leuk zijn;
• De lessen leiden tot snel resultaat;
• De 7 werelden van de techniek zijn
ons thematisch kader;
• Projectmatig- en oplossingsgericht
werken vanaf leerjaar 2;
• De eerste twee regels zijn het
belangrijkst!

Je leert er zelf een vliegtuig bouwen dat blijft vliegen; je bakt blauw
brood; je maakt van een toiletborstel
een bewegende robot; je vliegt met
drones; je maakt een 3D ontwerp; je
bouwt een brug met houten koffie
roerstokjes, alles kan, alles mag en
niets is te gek!
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College de Brink,
waar vakmanschap telt!
Wij geloven in het leveren van gekwalificeerde vaklieden
aan de maatschappij. Dit klinkt misschien wat officieel,
maar hier komt het wel op neer. De leerling die onderwijs
volgt op het vmbo, heeft in de huidige arbeidsmarkt direct
werk, na het afronden van het mbo. Naast vaklieden,
willen we ook mooie mensen de maatschappij in sturen.
De docenten in het gebouw zijn daarom het voorbeeld van
goed gedrag. Op College de Brink heerst een uitdagend
onderwijsklimaat en een warm leefklimaat.

COLLEGA’S
De kwaliteit van ons onderwijs wordt
dagelijks gegarandeerd door een
trouw en bekwaam docententeam.
Onze docenten zijn hoogopgeleid en
hebben het naar hun zin op onze
school. Wij geloven in het investeren
in onze mensen.
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Dit doen wij onder andere door
inspraak, scholing, coaching en
begeleiding. Ieder jaar regelen we
een groot scholingsaanbod voor ons
personeel en zijn er teamtrainingen
en besprekingen. We evalueren ons
onderwijs door enquêtes af te nemen
bij leerlingen en hun ouders en
stellen op basis van die uitkomsten,
waar nodig, het onderwijs bij.

getraind in het Leefstijl programma. Hierdoor worden alle leerlingen
bediend vanuit dezelfde gedachte en
met dezelfde methodiek. Er zijn vijf
collega’s getraind om de mentoren
College de Brink zet in op het ontwik- verder te begeleiden in het Leefstijlprogramma.
kelen van een gemeenschappelijke
taal richting de leerling en onderling
Met het implementeren en hanteals collega’s. De eerste aanzet is de
ren van het verzuimprotocol en ons
start met het programma Leefstijl
voor de mentorlessen. In september sanctiebeleid is er eenduidigheid
gekomen in de organisatie m.b.t.
2020 is het gehele mentorenteam

GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL

de aanpak van het leerlingverzuim
en gedrag. Deze duidelijkheid zorgt
voor rust en voorkomt verschil in
aanpak door docenten, mentoren en/
of directieleden.
Het is belangrijk om ook de onderlinge relatie te verbeteren en goed
te houden waar deze al goed is. Per
schooljaar 2020 - 2023 wordt daarom
gestart met de TA-Academie. De
TA-Academie verzorgt een vijfdaagse
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training voor het gehele personeel
(OOP-OP-directie). Tijdens deze
trainingen wordt gericht gekeken hoe
men communiceert en wat er tijdens
communicatie goed kan gaan en
fout kan gaan. Deze training verrijkt
de collega’s en is een verdere stap
richting de professionele cultuur.
Tevens verbetert deze training onze
communicatie met leerlingen en de
ouders van leerlingen.

College
de Brink
in cijfers
In het project Scholen op de kaart maken scholen

Resultaten van ons onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs
houdt de kwaliteit van het onderwijs
op scholen in Nederland in de gaten.
Dit doet de inspectie op basis van
lesbezoeken op school en op basis
van data/cijfers.
Het is met trots dat wij mogen zeggen dat College de Brink op meerdere
punten boven het landelijke gemiddelde scoort.

Alle indicatoren van onze school
scoren op de opbrengstenkaart
boven de landelijke norm!

Alle indicatoren van onze school
scoren op de opbrengstenkaart boven
de landelijke norm!
Aan het onderbouwrendement is de
laatste jaren hard gewerkt en dat
resulteert in een onderbouwrendement dat fors boven de landelijke
norm scoort.
Het bovenbouwsucces is voor vmbo
basis en vmbo g/t (weer) gestegen.
Het driejaarsgemiddelde is voor alle
leerwegen ruim boven de norm.
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De examencijfers zijn voor alle leerwegen buitengewoon goed, waardoor
het driejaarsgemiddelde ruim boven
de norm ligt.

BOVENBOUW

ONDERWIJSPOSITIE T.O.V. ADVIES PO

BOUWENBOUWSUCCES (driejaarstotaal)

30%

100%

25%

27,42%

95%

20%

10%

85%

10,18%
7,44%

5%

manier waarop zij hun schoolprestaties via de

-10%

website presenteren. College de Brink is één van

-15%

de scholen in Nederland die op deze manier de

-20%

norm
-12.10%

-7,77%

90,38%
norm
87,06%

norm
86,27%

norm
85,90%

75%
70%
65%

17/18

vensters openzet en de cijfers en grafieken van

95,84%

80%

0%
-5%

95,25%

90%

15%

in het voortgezet onderwijs afspraken over de

18/19

19/20

driejaarstotaal

vmbo b

vmbo k

vmbo g/t

twintig indicatoren presenteert. Enkele van deze
cijfers vindt u terug in de grafieken in deze gids.

ONDERBOUWSNELHEID
100%
99,48%

99,67%

EXAMENCIJFERS (driejaarstotaal)
100%

95%

De doelstellingen en activiteiten voor
schooljaar 2021 - 2022 zijn er op
gericht om de opbrengsten verder te
verbeteren.
U begrijpt dat een school niet zo
maar boven het landelijke gemiddelde scoort. Dit vergt energie, expertise
en liefde voor het vak. Op College de
Brink zijn wij trots op onze leerlingen, trots op het vmbo en trots op
ons vakmanschap!

ONDERBOUW

7,5
99,69%

norm
95,11%

7,0
6,92

90%
6,5
norm
6,47

85%

6,46
norm
6,22

6,0

norm
6,16
6,10

80%

Dit resultatenoverzicht is een berekening
op basis van de gegevens in het
Basisregister Onderwijs van DUO.

5,5

75%

16/17
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17/18

18/19

driejaarstotaal

vmbo b

vmbo k

vmbo g/t

GEZONDHEIDSMONITOR

GGD - RESULTATEN COLLEGE DE BRINK

DE EERSTE INDRUK: GELUKKIG VOELEN
86% voelt zich (zeer) gelukkig
88%

87%

VMBO (ONDERBOUW)

WEERBAARHEID

vmbo 86%

10%

93%

86%

7,6

Welbevinden 				

90% is voldoende weerbaar
vmbo 90%

89%

7,4

Ervaring soc. en fys. veiligheid		

9,1

Aantasting soc. en fys. veiligheid
84%

84%

9%

85%

93%

		

89%

VMBO-B (BOVENBOUW)
PESTEN VIA INTERNET, SOCIALE MEDIA
EN MOBIEL

PESTEN OP SCHOOL: SLACHTOFFER
8% is de laatste drie maanden
gepest op school
6%

9%

11%

7%

Ervaring soc. en fys. veiligheid 6,8

4% is de laatste drie maanden gepest via
internet of sociale media
vmbo 8%

10%

_

_

9%

6%

6%

vmbo 4%

7,2

Welbevinden 7,2				

6,8
9,0

Aantasting soc. en fys. veiligheid 9,0
6%

VMBO-K (BOVENBOUW)
7%

Ervaring soc. en fys. veiligheid 6,1

2% heeft in de laatste drie maanden
zelf op school iemand gepest
4%

_

_

vmbo 2%

6,1
9,2

Aantasting soc. en fys. veiligheid 9,2

PESTEN OP SCHOOL: DADER

_

7,1

Welbevinden 7,1				

VMBO-(G)T (BOVENBOUW)
7,6

Welbevinden 7,6				

5%

Ervaring soc. en fys. veiligheid 6,6

5%

6,6
9,5

Aantasting soc. en fys. veiligheid 9,5
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Vijfde leerjaar, een onderwijskundig
gedurfd en geniaal plan!

Ondersteuningsteam
Soms gaat het onderwijs even niet
vanzelf. Een leerling kan tijdelijk
niet goed in zijn/haar vel zitten,
bijvoorbeeld door een ingrijpende
gebeurtenis in het gezin. Op school
willen we samen met de ouders en
de leerlingen optrekken naar succes.
College de Brink biedt op verschillende manieren begeleiding. Allereerst is
er de begeleiding vanuit de mentoren
en het docententeam. Daarna kan
worden opgeschaald naar ons ondersteuningsteam.
Dit team kent meerdere specialisten,
bijvoorbeeld een orthopedagoog, een
psycholoog, een schoolmaatschappelijk werkster, een taalspecialist (voor
dyslexie, NT2 etc.) en een gespeciali-

seerde leerlingbegeleider. We werken
samen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en leerplicht. We
merken dat we leerlingen bij milde
problematiek, samen met de mentor,
ouders en de leerling zelf, snel verder
kunnen helpen.
Wanneer er behoefte is aan een
meer structurele aanpak, zal het ondersteuningsteam een ontwikkelingsperspectief schrijven om de leerling
weer op de rails te krijgen. In een
ontwikkelingsperspectief beschrijven
we aan welke doelen er gewerkt
wordt en wat de achtergrond is van
de zorgen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokkenen.
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Soms is meer ondersteuning buiten
school nodig. Dit maken we dan
bespreekbaar en we helpen om dan
de goede hulp in te zetten. Hiervoor
werken we samen met de gemeenten, jeugdarts en leerplicht.
Onze ervaring is dat we veel kunnen
bereiken als we er samen voor gaan.

Op scholen in Nederland gebeuren de wonderbaarlijkste zaken. We laten leerlingen niet
in de steek, we trekken gezamenlijk op naar het diploma en het lukt ons om leerlingen
naar een hoger niveau te tillen. Op College de Brink bieden wij een unieke constructie
aan: het vijfde schooljaar. Dit extra schooljaar biedt de unieke kans, om als basisleerling,
binnen één schooljaar het kader-diploma te behalen. Dit kader-diploma geeft leerlingen
de mogelijkheid om op het mbo in te stromen op niveau 3 of 4 in plaats van niveau 2.

INVULLING
VIJFDE LEERJAAR
In het vijfde leerjaar werken leerlingen aan het behalen van hun kaderdiploma. Dit diploma geeft leerlingen
de mogelijkheid om op het mbo in te
stromen op niveau 3 of 4 in plaats
van niveau 2.
Sommige vervolgopleidingen op het
mbo worden alleen op het kaderniveau aangeboden,

in deze gevallen is een vijfde schooljaar dus een ontzettend belangrijke
kans voor de basis-leerlingen!
Aangezien het praktijkvak al op
kaderniveau wordt afgesloten op
College de Brink, ligt de focus in dit
vijfde schooljaar volledig op de theorie vakken (Nederlands, wiskunde,
Engels etc.). Dit biedt de leerlingen
ruimte om zich voor te bereiden op
het schoolwerk. De leerlingen krijgen
per week rond de 17 uur les.

UITGANGSPUNTEN
Er is een aantal voorwaarden voor
toelating tot deze unieke kans.
De leerling:
•	staat voor alle theorievakken een
6,8 of hoger;
•	krijgt een positief advies van het
docententeam m.b.t. de deelname
aan het vijfde leerjaar;
•	is beschikbaar na de (praktijk)examens voor aanvullend onderwijs.
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Een andere parel van
College de Brink:
het leerwerktraject
Een schoolse setting werkt niet voor alle leerlingen voldoende. Het meerdere uren
op een dag stil zitten in een klaslokaal, het luisteren naar docenten, het leren van de
theorie en daar toetsen over maken, die met een voldoende moeten worden afgesloten,
dit alles vraagt veel van leerlingen.
Niet alle leerlingen zijn hier goed in.
Het gevolg is soms dat het gedrag
afneemt en dat leerlingen zich niet
gezien voelen en gefrustreerd raken.
Een beweging die het onderwijs dan
maakt is het laten afstromen van
leerlingen en het verwijderen van
leerlingen. Op College de Brink geloven we er in dat het onderwijs altijd
een antwoord op onderwijskundige
problemen moet hebben. Wij willen
deze leerlingen dan ook geen straf
geven, maar een plaats binnen onze
school blijven bieden; onder onze
leiding en voorzien van onze zorg.

Op College de Brink voegen we daarom veel praktijk onderdelen toe aan
de basisopleiding. Daarnaast bieden
wij de mogelijkheid aan om in te
stromen in het leerwerktraject.

HET LEERWERKTRAJECT
Het leerwerktraject biedt voor leerlingen die heel erg op hun plek zijn
in de praktijk, maar nog te jong voor
het mbo, een ideale uitkomst. In
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het leerwerktraject volgt een leerling
twee keer per week lessen op school,
de overige dagen loopt hij/zij stage.
De lessen op school zijn zo aangepast dat alleen Nederlands en het
praktijkvak worden gegeven. Rekenen
is een verplicht vak. Hierdoor voelt de
leerling zich niet overladen, raakt de
leerling niet gefrustreerd en kunnen
we de leerling op schema houden
naar zijn/haar toekomst.

INSTROMEN
IN HET LEERWERKTRAJECT
Instromen in het leerwerktraject
kan aan het begin van leerjaar 3 of
leerjaar 4. Als blijkt dat het voor een
leerling lastig wordt om het reguliere
basis-diploma te halen, dan wordt
er gekeken waar nog wel het succes
voor de leerling ligt.
In gesprekken met de leerling, de
ouders, de mentor en de teamleider
wordt bepaald of het leerwerktraject een passende route is voor de
leerling. Als dit het geval blijkt te
zijn, wordt zo snel mogelijk de leerwerktraject mentor betrokken. Dit is
een specialist op het gebied van het
leerwerktraject.
Deze mentor kan ouders en leerling(en) vertellen wat de gang van
zaken is en er wordt samen gezocht
naar een stage waar de leerling zich
prettig voelt. Hoe sneller deze begeleiding ingezet wordt, hoe prettiger,
want het is belangrijk snel aan de
stage te beginnen, gezien het aantal
stage uren waaraan voldaan moet
worden.

CONTACT MET
OUDERS
De mentor heeft regelmatig (soms
wekelijks) contact met ouders en het
stagebedrijf. De eerste week van het
nieuwe schooljaar worden de ouders
uitgenodigd om kennis te maken
met de mentor. Door deze nauwe
samenwerking zijn de reguliere ouderavonden niet van toepassing voor
de lwt-leerlingen.

HET LWT-DIPLOMA
Leerlingen die een leerwerktraject
met goed gevolg afsluiten, krijgen
een diploma basisberoepsgerichte
leerweg/leerwerktraject en zijn daarmee toelaatbaar tot een verwante
niveau 2 opleiding op het mbo (dus
een richting die aansluit op het praktijkvak gevolgd op College de Brink).
Wij zijn er trots op dat wij dan met
de leerling en de ouders de route
naar succes hebben gevonden!

•	Het vak Nederlands afsluiten met
minimaal een 5,5
		 ° De LWT-leerlingen draaien
voor het vak Nederlands mee
met de reguliere basisklas.
Ze doen schoolexamens
volgens het PTA en centraal
eindexamen.
•	Het praktijkvak (4 profieldelen) op
basisniveau afsluiten met minimaal
een 5,5.
•	Het PTA-rekenen moet worden
afgesloten.
•	Het praktijkvak (4 keuzedelen) op
basisniveau gecombineerd afgerond
een 6 (wordt dubbel afgerond,
dus 2x 4,5 plus 2x 5,5 = 6 is ook
voldoende). Let op, net als bij de
reguliere slaag-zakregeling geldt
dat de eindcijfers voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken
niet lager dan een 4 mogen zijn.
•	Stage voldoende afsluiten
•	De stage beslaat minimaal 640
klokuren in 80 dagen en maximaal
1280 klokuren in 160 dagen van
de gezamenlijke onderwijstijd in
leerjaar 3 en 4.

De mentor is
nauw betrokken
bij de leerlingen.

Om een diploma te kunnen halen in
het leerwerktraject moet een leerling
voldoen aan de volgende eisen:

19

Het vmbo is jouw route
naar succes!
College de Brink heeft een breed
aanbod van beroepsopleidingen.
Onze beroepsgerichte programma’s
maken het mogelijk onderwijs op
maat te bieden en doorlopende leerroutes naar het mbo vorm te geven.
Wij bieden drie verschillende leerwegen (niveaus):
•	basisberoepsgericht;
•	kaderberoepsgericht;
•	gemengde leerweg (GL)/theoretische leerweg (TL) oftewel: mavo
Onze basisleerlingen worden voorbereid op het uitvoerende, praktische
vakmanschap. De kader- en mavo
leerlingen krijgen een extra theoretische verdieping, waardoor ze
voorbereid worden op een mogelijk
leidinggevende rol binnen bedrijven.

In leerjaar één zijn basis/kader- en
kader/mavo-klassen. Dit maakt het
voor leerlingen mogelijk om één of
meer vakken op een hoger niveau te
volgen. In leerjaar 2 word je op het
juiste niveau geplaatst. Je volgt dan
onderwijs op basisniveau; kaderniveau of op de mavo.

MAVO
De mavo bestaat uit twee leerwegen:
de theoretische leerweg (TL) en de
gemengde leerweg (GL). Het niveau
van de theorievakken (zoals Nederlands, Engels, wiskunde) is hetzelfde,
maar het aantal vakken verschilt (TL
heeft 6 theorievakken en GL heeft 5
theorievakken + een praktijkvak).
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Op College de Brink krijgen alle
leerlingen de kans om het TL-diploma
te behalen. Hierbij heb je in mavo
3 de keuze voor 7 theorievakken en
het praktijkvak. Wij doen dit om je
kansen richting de havo te verhogen.
Mocht je na je mavo-diploma verder
willen naar de havo, dan kan dat. Wij
sluiten aan op twee havo-profielen:
Economie & Maatschappij en Natuur
& Gezondheid. Je moet dan wel voldoen aan een bepaald vakkenpakket,
wij adviseren daarom voor aansluiting bij E&M de vakken geschiedenis,
economie en aardrijkskunde te volgen. Voor N&G is het advies biologie
en nask2 (scheikunde) te kiezen.

21

Bekijk de video
over de vakroute

Onze vakroutes
Op College de Brink krijgen leerlingen een goede
theoretische basis in vakken als Nederlands, Engels,
wiskunde en natuurkunde. In onze vakroutes maak
je kennis met de praktijkvakken. Iedere vakroute
bestaat uit profiel- en keuzedelen.

PIE
PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE
PIE staat voor Produceren, Installeren en Energie. Onder deze noemer
vallen o.a. de prachtige vakken
Elektrotechniek, Metaaltechniek,
Installatietechniek, Besturing en
automatiseringstechniek en procestechniek.
Een greep uit de vele vaardigheden die uw kind leert tijdens deze
opleiding:
•	Het aanleggen van elektrotechnische installaties, zoals verlichting,
besturing van machines of domotica-installaties voor in huis. Een
voorbeeld van domotica is het licht

en de verwarming aandoen met
een smartphone.
•	Een wastafel installeren en het
onderhoud doen voor een verwarmingsinstallatie.
•	Plaatwerken, draaien, lassen, boren
en frezen.
•	3D ontwerpen en printen
•	Duurzame energie
•	Nieuwste technologieën
 eroepen die aansluiten bij deze
B
opleiding zijn o.a.
•	Elektricien
•	Installateur
•	Ontwerper

•	Procestechnologie
•	Metaalbewerker
•	Elektricien
•	Verwarmingsmonteur
•	Dakbedekker
•	Computermonteur/-technicus
•	Sanitair-installateur
•	Lasser
•	Plaatwerker
•	Constructiebankwerker
•	Machinebankwerker
•	Scheepsbouwer
•	Schadehersteller
•	Instrumentmaker

In onze praktijklokalen gaan de
leerlingen meteen aan de slag.
22
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Bekijk de video
over de vakroute

BWI
BOUWEN, WONEN & INTERIEUR
Binnen de afkorting BWI zitten de
meest mooiste beroepen verborgen,
beroepen waar je je kunt opwerken tot een vakman/vakvrouw, een
specialist binnen je vakgebied, een
leidinggevende rol of zelfs het
opstarten van je eigen bedrijf!
Wij zeggen “Er zijn veel wegen die
naar Rome leiden en waar een wil is,
is een weg!”

Bekijk de video
over de vakroute

Bij BWI nemen we je mee in de
wereld van de Bouw, de wereld
waarin we je kennis laten maken
met het timmeren, het aanleren
van houtverbindingen, het aanleren
van verspaning (de machinale), het
metselen, het stellen van kozijnen en
natuurlijk ook de wereld van meubels
maken (meubelmaker). We leggen bij
BWI een stevig FUNDAMENT voor je
vervolgopleiding.
We starten in leerjaar 3 met de
Profieldelen en in leerjaar 4 met
de keuzedelen.

Profieldelen:
•	Bouwproces en voorbereiding
•	Bouwen vanaf de fundering
•	Hout en Meubelverbindingen
•	Design en Decoratie
Keuzedelen die we aanbieden:
•	Constructieve aansluitingen
en afwerking
•	Bouwkundig onderhoud
en renovatie
•	Gevelopeningen
•	Daken en kapconstructies
•	Meubelmaken
•	Interieurontwerp en design
Wij gaan ook op reis.
Voorbeelden zijn:
•	Het bezoeken van BWI gerelateerde bedrijven - Werkplaatsen
- rondleiding bouwplaatsen en
kozijnfabrieken
•	Het bezoeken van de Schildersvakopleiding in Amersfoort
•	Het bezoeken van Bouwmensen vervolgopleiding
•	Het bezoeken van ROC MiddenNederland (Hilversum)
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Op ons
kan je
bouwen!
Samen met vijf andere scholen in
Nederland, voegen we PIE en BWI
samen tot een all-round technische
opleiding die zeer goed aansluit bij
de vervolgopleidingen op het MBO en
perfect aansluit op de arbeidsmarkt.
Dit gebeurt met de nadrukkelijke
goedkeuring van de Nederlandse
overheid om zo het techniekonderwijs
in Nederland verder te verbeteren en
nog meer te laten aansluiten op de
arbeidsmarkt. Het samenvoegen van
PIE en BWI zal op termijn landelijke
opvolging genieten. Het is mooi voor
de regio dat College de Brink hier de
bedenker van is en de voortrekker
in is”.

ZW
ZORG & WELZIJN
Op deze afdeling maak je kennis met
de verschillende kanten van Zorg
en Welzijn. Je leert hier hoe je voor
andere mensen kunt zorgen. Denk
hierbij aan het maken van het flesje
voor een baby, voorlezen voor peuters, iemand omhoog helpen uit een
stoel of een mitella aanleggen. Het
keuzedeel EHBO wordt afgerond met
een certificaat voor reanimatie & AED.
In de hair- en beautysalon is ruimte
voor uiterlijke verzorging op hoog
niveau. Hier leer je hoe je een 9-vaks
verdeling maakt en hoe je haar kunt
stylen bij de afdeling Haar. Bij de
afdeling Huid kun je oefenen met
handmassages en gezichtsmaskers.

In de keuken leer je een gezonde
maaltijd te bereiden, hygiënisch en
overzichtelijk werken, snijtechnieken
en natuurlijk afwassen en schoonmaken.

•
•
•
•
•

Naast praktisch werken, leer je bij
Zorg en Welzijn ook veel theorie over
gezondheid, voeding, EHBO, plannen
en organiseren. Je leert hoe je een
draaiboek maakt en hoe je afspraken
moet inplannen.

Beroepen en Richtingen die aansluiten op deze vakroute zijn:
• Kapper
• Schoonheidsspecialist
• Grimeur
• Verpleegkundige
• Doktersassistent
• Apothekersassistent
• Pedagogisch Medewerker
• Onderwijsassistent
• Begeleider Gehandicaptenzorg

Er zijn verschillende keuzedelen waar
je uit kunt kiezen om je te verdiepen
in de (uiterlijke) zorg. Voorbeelden
hiervan zijn:
• Welzijn Kind en Jongere
• Welzijn Volwassenen en Ouderen
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Assisteren in de Gezondheidszorg
Kennismaking Uiterlijke Verzorging
Haarverzorging
Huidverzorging
EHBO

College de Brink, een
persoonlijke benadering

ROB PEETOOM

Rob Peetoom en College
de Brink gaan op unieke
wijze samenwerken.
Zo streven zij naar
excellent onderwijs voor
het vmbo in Nederland.

Zo ontstaat passie.
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Nederlands bekende kapper, Rob
Peetoom, gaat zijn praktijkkennis ,
opgedaan in ruim 50 jaar binnen het
kappersvak, delen met de middelbare
scholieren van de vakroute Zorg &
Welzijn op College de Brink te Laren.
Rob Peetoom over de samenwerking
met College de Brink:
“Educatie is het kloppende hart van
het kappersvak, zo bewaak je de
filosofie en kwaliteit, stimuleer je
de nieuwsgierigheid en garandeer
je de ontwikkeling van leerlingen
door middel van een allround
trainingsaanbod dat uitdaagt en
inspireert.”
De Rob Peetoom Academy start
een nieuw, exclusief lesprogramma,
speciaal ontworpen voor vmboleerlingen. Zij zullen hair en beauty
gaan verzorgen, als keuzedeel. Het
programma richt zich op de leerlingen
in leerjaar drie en wordt het jaar
daarna uitgebreid naar leerjaar vier.
College de Brink en Rob Peetoom
hebben de ambitie om ook het mbo
te betrekken om zo het vmbo en het
mbo in Nederland meer te verbinden.

In deze lessen komen de leerlingen
alles te weten over de kappers-en
beauty industrie, de historie, van het
vak en de vakinhoudelijke technieken.
“We willen gaan werken aan hun
technieken, hun kennis, hun trots en
plezier.” aldus directeur van College
de Brink, Eric van ‘t Zelfde.
De praktijk salon van College de
Brink is professioneel ingericht en
toekomstbestendig: de salon heeft
een moderne en professionele
look waar leerlingen de meest
professionele beroepspraktijk ervaren.
Er wordt gedoceerd volgens de
modules, zoals deze voor de Rob
Peetoom Academy, zijn ontwikkeld.
Oftewel; professionele praktijkkennis,
uitgedragen door de gepassioneerde
leermeesters.

Leerlingen die het kappers- en
beauty vak in willen, kunnen
bovendien een stageplaats krijgen
in een van de 15 salons van Rob
Peetoom. Als kers op de taart,
kunnen de leerlingen van College
de Brink jaarlijks een bekostigde
stageplek verdienen bij de Rob
Peetoom salon op Bali (Indonesië) of
in zijn prestigieuze Peetoom salon in
New York (USA). Uiteraard biedt de
opleiding ook de aansluiting binnen
de gehele kappersbranche en alle
daar aanwezige stageplaatsen.
“Dit is toch wel een droom die

werkelijkheid wordt voor onze
leerlingen. Wij gunnen onze
leerlingen het beste onderwijs van
de wereld en toegang tot de wereld!
Dat betekent voor een school dat je
hierop je onderwijs inricht. Het vmbo
verdient het om gezien en erkend te
worden als de topopleiding in en voor
Nederland.”, aldus de directie van
College de Brink.

“Laat de leerlingen van het vmbo beroeps
trots ervaren en laat deze leerlingen ook
uitvliegen over de wereld voor hun stages.

Het oude Leermeester-gezel principe,
waarin de leerling meeloopt met de
meester en zich gaandeweg door
afkijken, oefenen en overnemen, de
beroepshandelingen eigen maakt,
wordt zo bij College de Brink op
hedendaagse en moderne wijze in
de praktijk gebracht.

In de samenwerking met Rob Peetoom,
ontvangen onze leerlingen erkenning voor
hun kunnen en geven wij hen de expertise
om hun dromen waar te maken.”
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Bekijk de video
over de vakroute

Bekijk de video
over de vakroute

MVI

HBR

MEDIA, VORMGEVING & ICT
onderdeel van dit vak. De leerlingen
komen in aanraking met disciplines
als fotografie, filmen (ook met drones), tekenen en illustreren.
Naast de Apple iMacs en laptops,
komen de leerlingen in aanraking
met de wereld van digitale video- en
fotocamera’s, drones, snijplotters om
Signobjecten te maken, een fotostuHet praktijklokaal is ingericht met Ap- dio, digitale printers, een lasersnijder
ple-computers die altijd zijn voorzien en 3D-printers.
van de nieuwste versie van Adobe.
bij het profieldeel ICT leer je hoe een
Voorbereiden, vormgeven, opmaken
en nabewerken van drukwerk en digi- computer in elkaar zit. Wij gaan detaal materiaal vormen een belangrijk monstreren en assembleren. Je leert
een netwerk aanleggen, met excel
werken en verkoopadvies te geven.
We gaan een Raspberry Pi hacken.
Bij MVI maken leerlingen kennis
met verschillende vakgebieden in
de veelzijdige wereld van de media.
Leerlingen houden zich bezig met
Audiovisuele vormgeving & productie,
2D- en 3D- vormgeving & productie,
Interactieve vormgeving & productie
en ICT.

De leerlingen komen in aanraking
met disciplines als fotografie, filmen
(ook met drones), tekenen en illustreren.

Er zijn verschillende keuzedelen,
waardoor de leerling zich kan verdiepen in een bepaald vakgebied zoals:
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•
•
•
•
•
•

Game Design
Fotografie
Sign
Druktechnieken
Tekenen
Schilderen & Illustreren.

Beroepen en richtingen die aansluiten op deze vakroute zijn:
• Game Designer
• Cameraman/vrouw
• Mediamanagement
• Grafische vormgever
• DTP’er
• Signmaker
• Website- en app-ontwikkelaar
• Visualiser
• Fotograaf

HORECA, BAKKERIJ & RECREATIE
Op deze afdeling leer je werken in
het HBR-bedrijfsleven. Hier leer je
o.a. hoe je in de keuken op verschillende manieren snijdt, kookt, bakt,
braadt en natuurlijk schoon maakt.
In onze bakkerij maak je ovenvers
brood en banketspecialiteiten. We
leren je de fijnste kneepjes van het
brood en banketbakkers vak. Dit is je
eerste kennismaking met een gerespecteerd ambacht.
Je leert in het lesrestaurant hoe je
voor je ouders en andere gasten
kookt. Je leert hoe je in sterrenrestaurants volgens de menuleer een tafel dekt en hoe je een gast koninklijk
behandelt.

Er wordt in ons restaurant iedere
week gekookt voor echte gasten!
Wij organiseren ‘het jaarlijks terugkerende sterren diner’, waar onze
leerlingen les krijgen van voormalige
College de Brink leerlingen die in
sterrenrestaurants werken.
De HBR-afdeling van College de Brink
heeft door de jaren heen meerdere
chefs afgeleverd die in bekende sterrenrestaurants werken.
Door onze bekendheid in het horecaveld, wordt ons restaurant jaarlijks
bezocht door gerenommeerde
Nederlandse sterrenkoks. Zo ontvingen wij in 2020 Ron Blaauw,

Paul Fagel, Julius Jaspers en Herman
den Blijker in onze keuken.
Beroepen en richtingen die
aansluiten bij dit domein zijn:
•	Werken als chef in een sterrenrestaurant of sterrenhotel
•	Werken als gastheer/gastvrouw in
een hotel, restaurant of café
•	Werken als (ambachtelijke) Brooden of banketbakker
•	Werken als patissier in een hotel of
restaurant
•	Medewerker in sterrenhotels

Er wordt in ons restaurant iedere
week gekookt voor echte gasten!
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Samenwerking met
Ron Blaauw Academie.
Vanaf september 2021 werkt de internationaal
gerenommeerde topchef Ron Blaauw met de
leerlingen van College de Brink.

WAAROM DEZE SAMENWERKING?

WAAR LIGT DE MEERWAARDE?

Ron Blaauw: “De samenwerking met College de Brink, een vmbo-school
die zich al jaren ontzettend sterk maakt voor het onderwijs in Horeca,
Bakkerij & Recreatie, is in mijn ogen een prachtige kans voor alle partijen.”.

“Ik heb met mijn chefs en coaches een opleiding opgezet op basis van
mijn succes. Door deze opleiding behalen onze leerlingen een landelijk
erkend SVH branche diploma niveau 2 Basis Kok of Gastheer/ Gastvrouw
voor de bediening. Zij leren werken met de beste ingrediënten en met de
beste koks. Daarna kunnen ze verder met hun opleiding op niveau 3 of 4
op het mbo. De leerlingen krijgen ook een Ron Blaauw College Certificaat
na afronden van de opleiding.

Bij het lesgeven moeten leerlingen fouten durven maken, dat is een
belangrijk leermoment. De leerling-chef moet kunnen achterhalen wat er
niet goed is gegaan en het dan weer opnieuw proberen. Dat is de kracht
van het vmbo, leren door doen! Deze manier van leren heeft mij in de
basis gevormd qua kennis, kunde en mentaliteit. Ik heb dat principe overal
waar ik ging werken toegepast en dat is wat ik in de samenwerking met
College de Brink ga meegeven aan de leerlingen”.

WAAROM DOET EEN STERRENCHEF MET ZO’N
GROTE INTERNATIONALE NAAM DIT?
“Als chef moet je interesse tonen in de opleiding van jouw jongens en jouw
meiden van ‘morgen’.
Wat je er zelf aan energie in stopt qua kennis, kunde, passie en energie, krijg je
dan van ze terug in hoe ze werken. Ik kijk er naar uit om met de leerlingen van
College de Brink de kwaliteit van de Horeca, Bakkerij en Recreatie in Nederland
naar een hoger niveau te tillen!”

Ik vind de diploma-uitreiking elke keer weer een schitterend moment.
De trots van de leerlingen met hun docent-chef en coaches is dan van de
gezichten af te lezen.”

Ron Blaauw: “Ik stop graag mijn tijd en
energie in het vroegtijdig kneden van jong
talent. Ik ben niet vergeten waar ik zelf
ooit begon en weet dus als geen ander hoe
belangrijk het is om de basis van het vak te
kunnen leren in de praktijk.”

“Toen ik als jongetje begon,
heb ik veel mogen leren
op school. Ik leerde veel
tijdens de theorielessen,
maar vooral ook tijdens de
praktijklessen. Die basis
kon ik meenemen naar de
restaurants waar ik stage
liep of ging werken.”

HOE BELANGRIJK IS DEZE SAMENWERKING?
Directeur Eric van ‘t Zelfde: “Het is onze taak om ervoor te zorgen dat leerlingen
de juiste kennis en vaardigheden aangereikt krijgen. We vinden ook dat het
onderwijs leuk moet zijn.
Daarnaast moet onderwijs ervoor zorgen dat leerlingen zich gezien en
gewaardeerd voelen, zowel door onze docenten, als door externe professionals!
In het samenwerken met de Ron Blaauw Academie, brengen we al deze
ambities bij elkaar. Hoe mooi, goed en leuk kan onderwijs zijn!”
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Onderwijstijd op
College de Brink
Scholen werken continu aan de verbetering van het onderwijs en bijna alle scholen
bieden een vorm van maatwerk die hoort bij hun eigen visie en ambities. Een passende
invulling van onderwijstijd is een goed instrument om het onderwijs verder te
verbeteren en aan te laten sluiten bij de visie van de school.
Door de focus van het voldoen aan
uren onderwijstijd te verleggen naar
het programmeren van goed onderwijs, kunnen scholen een flexibeler
onderwijsprogramma maken en
makkelijker maatwerk bieden. Er is
daardoor meer ruimte om diverse

Sinds 1 augustus 2015 kunnen
vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun
onderwijsprogramma inrichten,
zolang het vastgestelde aantal uur
per opleiding maar wordt behaald
(vmbo: 3700 uur, havo: 4700 uur en
vwo: 5700).

activiteiten op te nemen in het
onderwijsprogramma en mee te laten
tellen als onderwijstijd. Denk hierbij
aan activiteiten met het vervolgonderwijs, online onderwijs, culturele
activiteiten en LOB-activiteiten.

AFDELING

LESUREN

LES WEKEN

LESTIJD
KLOKUREN

VERKORT
ROOSTER

ACTIVITEITEN
BUITEN
ROOSTER IN
KLOKUREN

NETTO
LESUITVAL

TOTAAL

LEERJAAR 1

30

37,8

945

-4

78

-75

944

LEERJAAR 2

30

37,8

945

-4

91

-75

957

LEERJAAR 3

30

37,8

945

-4

110

-75

976

LEERJAAR 4

28

34

793

-4

122

-63

848
3725

Op College de Brink realiseren we 3725 klokuren onderwijstijd met de leerling in vier jaar tijd.
Wettelijk is 3700 klokuren vereist. Daarmee voldoen we ruim aan de norm.
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MAVO

Lessentabellen College de Brink
Legenda

BWI/PIE/MVI

1

2

3

4

ZW

1

2

3

4

HBR

1

2

3

4

VERPLICHTE KEUZE (WI OF AK)
HALF JAAR EEN BLOKUUR
M2,5:	HALF JAAR 3 UUR,
		
HALF JAAR 2 UUR
M3: 1 VAK LATEN VALLEN
M4:	2 OF 3 VAKKEN LATEN
VALLEN

MENTORUUR

2

2

1

1

MENTORUUR

2

2

1

1

MENTORUUR

2

2

1

1

NEDERLANDS

3

3

3

3

NEDERLANDS

3

3

3

3

NEDERLANDS

3

3

3

3

ENGELS

3

2

3

3

ENGELS

3

2

3

3

ENGELS

3

2

3

3

WISKUNDE/REKENEN

4

3

3

4

WISKUNDE/REKENEN

4

3

3

4

WISKUNDE/REKENEN

4

3

3

4

NATUUR-/SCHEIKUNDE

2

2

NATUUR-/SCHEIKUNDE

2

2

NATUUR-/SCHEIKUNDE

2

2

3

NATUUR-/SCHEIKUNDE 1
BIOLOGIE

2

ECONOMIE

3

NATUUR-/SCHEIKUNDE 1

2

BIOLOGIE

2

ECONOMIE

NATUUR-/SCHEIKUNDE 1

2

2

2

2

AARDRIJKSKUNDE

2

2

GESCHIEDENIS

2

2

GESCHIEDENIS

2

KUNST & CULTUUR

1

1

KUNST & CULTUUR

HANDVAARDIGHEID

1

1

FUNTOLOGY

2

1

LO/ZWE

4

3

2

PRAKTIJK

2

4

13

TOTAAL

3

2

AARDRIJKSKUNDE

MAATSCHAPPIJLEER

3

BIOLOGIE

2

2

ECONOMIE

3

3

2
3

3

AARDRIJKSKUNDE

2

2

2

GESCHIEDENIS

2

2

1

1

KUNST & CULTUUR

1

1

HANDVAARDIGHEID

1

1

HANDVAARDIGHEID

1

1

FUNTOLOGY

2

1

FUNTOLOGY

2

1

1

LO/ZWE

4

3

2

1

LO/ZWE

4

3

2

1

13

PRAKTIJK

2

4

13

13

PRAKTIJK

2

4

13

13

2
30 30 30 28

MAATSCHAPPIJLEER

2
30 30 30

TOTAAL
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MAATSCHAPPIJLEER

27
of
28

TOTAAL

M1

M2

M3

M4

MENTORUUR

1

1

1

1

NEDERLANDS

4

3

3

3

ENGELS

3

3

3

3

WISKUNDE/REKENEN

4

4

3

4

NATUUR-/SCHEIKUNDE

2

3

NASK 1

Verplicht indien PIE/BWI (in overgangssituatie ook verplicht voor MVI)

NASK 2

In LJ4 niet samen met GS
Verplicht indien ZW

2,5

4

NATUUR-/SCHEIKUNDE 2

2,5

4

BIOLOGIE

2

2,5

4

ECONOMIE

2

2,5

4

AARDRIJKSKUNDE

BIOLOGIE

2

ECONOMIE
AARDRIJKSKUNDE

3

2

2,5

4

GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS

2

3

2,5

4

PRAKTIJKVAK

KUNST & CULTUUR

1

1

HANDVAARDIGHEID

1

1

FUNTOLOGY

2

1

LO/ZWE

4

2

2

1

NASK 1

Verplicht indien PIE/BWI (in overgangssituatie ook verplicht voor MVI)

PRAKTIJK

2

2

4

4

NASK 2

Niet samen te kiezen met GS

BIOLOGIE

Verplicht indien ZW

2
28/
32

ECONOMIE

AANTAL
AVO-VAKKEN

8/9

6,
7/8

AARDRIJKSKUNDE

AANTAL
PRAKTIJKVAKKEN

0/1

0/1

AANTAL
EINDEXAMENVAKKEN

9

7/8

AANTAL 'BLAUWE
VAKKEN' LATEN VALLEN

1

31

30

In LJ4 niet samen met Nask2

LEERJAAR 4 (KIES 4 OF 5 VAN 7 VAKKEN)

30/
31,5

TOTAAL

30 30 30 28

LEERJAAR 3 (KIES 6 VAN 7 VAKKEN)

NATUUR-/SCHEIKUNDE 1

MAATSCHAPPIJLEER

2

Keuzeproces mavo bovenbouw

GESCHIEDENIS

Niet samen te kiezen met Nask2

PRAKTIJKVAK

1/2
extra

*A
 an deze lessentabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Daar de lessentabellen in 2022 opnieuw worden vastgesteld.
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Algemene zaken
VERTROUWENSPERSOON
Wanneer er sprake is van een klacht
van leerlingen of ouders, vinden
wij dat we die moeten beantwoorden met een helder antwoord, zo
mogelijk met een goede oplossing.
Meestal is een docent of een andere
medewerker van school in staat om
een klacht goed te beantwoorden of

“De vertrouwenspersoon vervult een
spilfunctie in het borgen en bevorderen
van de sociale veiligheid op school.”

op te lossen. Het is mogelijk dat een
klacht een meer structureel karakter
heeft of een ernstige gebeurtenis
betreft. In dat geval vinden wij het
juist dat de klacht op schrift gesteld
wordt. We zijn van mening dat klachten die ernstig van aard zijn of te
vaak voorkomen, zorgvuldig en open
afgehandeld moeten worden. U kunt
zich daarbij laten ondersteunen door
de vertrouwenspersonen die in onze
school zijn aangesteld.
Het schoolbestuur heeft zich
aangesloten bij een externe klachtencommissie. Het adres van deze
klachtencommissie is: Stichting
Onderwijsgeschillen Onderwijs.
www.onderwijsgeschillen.nl
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Op College de Brink werken we met
twee vertrouwenspersonen. Deze
collega’s zijn speciaal opgeleid
om vertrouwenspersoon te mogen
zijn. Ons vertrouwensteam bestaat
uit de heer H. Ahallak en
mw. N. Rakiman.
H. Ahallak
Hahallak@gsf.nl
N. Rakiman
nrakiman@gsf.nl

Het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA) voor leerjaar 3 en
leerjaar 4 wordt elk schooljaar door
Het examenbureau heeft binnen Col- het examenbureau gepubliceerd. Dit
lege de Brink verschillende rollen, de gebeurt uiterlijk op 1 oktober van het
voornaamste rol is het coördineren en schooljaar. Het PTA is een overzicht van welke schoolexamens er
organiseren van de schoolexamens
worden afgenomen, welke weging de
en de centrale eindexamens. Alle
schoolexamens hebben en de regels
informatie over de schoolexamens
omtrent de afnamedatum en de wijze
en de centrale eindexamens kun je
van afname van de schoolexamens.
terugvinden op de website van onze
school.

EXAMENBUREAU

Een digitale versie van het Programma van Toetsing en Afsluiting en
het examenreglement van de Gooise
Scholen Federatie is te vinden op
mijn.collegedebrink.nl

37

Mocht je vragen of klachten hebben
over de schoolexamens, dan kun je
contact opnemen met het examenbureau van College de Brink via het
volgende e-mail adres: cdb-examenbureau@gsf.nl.

Alle informatie over de schoolexamens en de
centrale eindexamens kun je terugvinden op
de website van onze school.

Ouders
Op College de Brink hechten wij waarde aan de samenwerking met onze leerlingen en hun ouders.
We organiseren daarom verschillende informatiebijeenkomsten en ouderavonden.
Iedere ouder kan zich met vragen wenden tot de mentor of de teamleider.

ALGEMENE
OUDERAVONDEN
Er worden regelmatig thema-avonden
georganiseerd op College de Brink
voor de ouders van onze leerlingen.
Deze avonden hebben thema’s als
pesten, social media, loverboys en
over hoe om te gaan met je puber(s)
thuis. Naast het algemene gedeelte
is er ruimte om persoonlijk contact te
leggen met de mentor.

SOMTODAY

OUDERRAAD

Via SOM kunnen ouders de prestaties van hun zoon of dochter volgen.
Daarnaast biedt SOM informatie over
het huiswerk en de eventuele absentie van de leerling.

Wij hebben een actieve, betrokken
ouderraad. Naast het verzorgen van
hand- en spandiensten verzorgt de
ouderraad diverse thema-avonden.
We vragen ouders regelmatig naar
hun bevindingen. De directie laat zich
informeren over de wensen die er
leven via de vertegenwoordigers uit
de ouderraad.

TEVREDENHEID

Wij peilen jaarlijks de tevredenheid
van de leerlingen en hun ouders over
de sfeer, veiligheid en het onderwijsaanbod van de school. Wat zij vooral
OUDERAVONDEN
waarderen is de veiligheid op school
en de begeleiding die met name
Naar aanleiding van de rapporten
organiseren we een reeks aan ouder- door de mentor wordt geboden.
De uitkomsten van deze peilingen
avonden. Ouders kunnen in gesprek
met de mentor en/of vakdocenten. De gebruiken we om met leerlingen en
docenten kunnen toelichting geven op ouders nader in gesprek te kunnen,
de vorderingen die de leerling maakt zodat we ons op diverse terreinen
kunnen verbeteren.
en ouders kunnen vragen stellen of
belangrijke informatie delen.
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MEDEZEGGENSCHAP
OP SCHOOL

De verantwoordelijkheid voor het
beleid van de school is in handen van
de directie van de school. Dit beleid is
van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen
kunnen ook invloed uitoefenen door
middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht
moet hebben (art. 3 lid 1 Wms).

DE LEDEN

Een MR binnen het voortgezet onderwijs bestaat uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding
is 50% personeel en 50% ouders/
Wij hechten waarde aan medezeggenschap vanuit leerlingen, ouders en leerlingen (art. 3 lid 3 sub b en lid 4
Wms). Verkiezingen bepalen wie er
personeel. Wij vinden dat medezegmag meepraten en meebeslissen in
genschap van ouders, leerlingen en
de medezeggenschapsraad (art. 3 lid
personeel de directie helpt om de
9 en lid 10 Wms). Als u in de MR van
school beter te besturen. Het medeCollege de Brink wilt (mits er vacatuzeggenschapsrecht is geregeld in de
res zijn), dan kunt u zich verkiesbaar
Wet medezeggenschap op scholen
stellen.
(hierna: Wms).
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INFORMATIERECHT
Informatie is noodzakelijk voor
openheid binnen de school. De MR
moet over informatie beschikken om
te kunnen praten over het beleid en
de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk
recht van de medezeggenschapsraad.
Het is de taak van de directie om de
MR tijdig te informeren, zodat de MR
goed kan functioneren (art. 8 Wms).

HET INSTEMMINGSRECHT

Dit heeft gevolgen voor de mede
zeggenschap. Op grond van de
Wms is het verplicht een GMR in te
stellen. In de GMR is elke MR van de
betrokken scholen vertegenwoordigd.
De GMR heeft een duidelijk
omschreven takenpakket. De GMR
heeft dezelfde bevoegdheden als de
MR. Daarbij moet het wel gaan om
zaken die van gemeenschappelijk
belang zijn voor tenminste de
meerderheid van de aangesloten
scholen van het bevoegd gezag
(art. 16 lid 1 Wms).

Vaak worden zulke problemen in
onderling overleg bijgelegd. Soms is
een meningsverschil van dien aard,
dat iemand hierover een klacht wil
indienen. Die mogelijkheid is er. Voor
de school is een klachtenregeling
vastgesteld. Deze klachtenregeling
is verplicht voor een schoolbestuur
(bevoegd gezag) in het voortgezet onderwijs. De klachtenregeling
is, voor iedereen die bij de school
betrokken is, in te zien op onze
website. Iemand die een verschil van
inzicht heeft, dat niet in onderling
overleg kan worden opgelost, kan dat
kenbaar maken bij de schoolleiding
(directie). Mogelijk kan de klacht dan
toch verholpen worden.

De voorzitter van de MR van College
De MR heeft op een aantal onderde Brink is mevrouw I. Gorissen en
werpen ook een instemmingsrecht
(art. 10 Wms). Voorbeelden van zaken zij is bereikbaar via igorissen@gsf.nl
waarbij de MR dit recht heeft zijn
Mocht het verschil van inzicht niet
wijziging van het schoolreglement,
KLACHTENREGELING
kunnen worden opgelost, dan kan
de klachtenregeling of de hoogte van ONDERWIJS VAN DE
men zich wenden tot het bevoegd
de ouderlijke bijdrage. Het schoolbeSTICHTING GOOISE
gezag. In deze klachtenregeling
stuur kan dus dit soort plannen niet
wordt beschreven hoe dit in zijn werk
uitvoeren zonder de instemming van SCHOLEN FEDERATIE
gaat. Als de klacht door het bevoegd
de MR.
De Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs
op algemeen bijzondere
gezag niet naar tevredenheid is afPreambule
Op
school
kunnen
problemen
ontGEMEENSCHAPPELIJKE
grondslag. Wij stellen
ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen, gehandeld, kan men zich wenden tot
een onafhankelijke klachtencommisstaan tussen ouders of leerlingen
MEDEZEGGENSCHAPSdat leerlingen goed
voorbereidt op vervolgonderwijs
of arbeidsmarkt,
sie: “de Landelijke Klachtencommissie
en (medewerkers
van) de school.
RAAD
(GMR)
Onderwijs (LKC)”.
De
meeste
klachten
in
het
onderwijs
alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven.
gaan over de dagelijkse gang van
Zowel ouders en leerlingen, als
zaken in de school en kunnen het
Een schoolbestuur houdt meestal
personeelsleden kunnen een klacht
beste naar
wordenras,
opgelost
in onderling
meerdere
scholen inzonder
stand. Dit
geldt
Het onderwijs wordt
gegeven
onderscheid
geslacht,
voorleggen aan de LKC.
ook voor College de Brink, wij maken overleg tussen ouders, leerlingen,
politieke voorkeur,
levensovertuiging
nationaliteit
respect voor
personeelen
enmet
schoolleiding.
namelijk
onderdeel uit van deofGooise
Scholen Federatie (GSF).
het recht op godsdienst.
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Voor klachten waarvoor een aparte
regeling en procedure-mogelijkheid
bestaat, moeten de klachten langs
die lijn worden afgehandeld. Zo kan
een klacht die te maken heeft met
examinering, ingediend worden bij
het college van beroep voor de examens en niet bij de LKC.

SAMENSTELLING
COMMISSIE:
Voorzitter: de heer J. van Baars
Lid: de heer G.E. van Sunder
Lid namens personeelsgeleding
GMR: de heer E. van Neer
Plv. lid namens GMR:
de heer J.J. Bakker
Secretaris: mevrouw L. Kuijers
Het adres van deze commissie is:
Stichting Gooise Scholen Federatie
t.a.v. de Commissie van Beroep
Postbus 50 1400 AB Bussum
Klachten per e-mail:
klachtencommissie@gsf.nl

Adressen en namen ondersteuningsteam
Ondersteuningscoördinator & orthopedagoog
Leerlingondersteuner & verzuimcoördinator
Taalspecialist & orthopedagoog
Schoolmaatschappelijk werk & gedragsspecialist
Schoolpsycholoog

Mw. L. van Harmelen
Dhr. H. Ahallak
Mw. M. van Dommelen
Mw. B. van den Hoven
Mw. N. Oudenhuijsen

lvharmelen@gsf.nl
hahallak@gsf.nl
mvdommelen@gsf.nl
bvdhoven@gsf.nl
oudenhuijsen@gsf.nl

Directie
Directeur
Plaatsvervangend directeur
Teamleider onderbouw
Teamleider bovenbouw

Dhr. E. van ‘t Zelfde
Dhr. O. de Bondt
Mw. M. Smeenk
Dhr. H. Voerman

evtzelfde@gsf.nl
odbondt@gsf.nl
msmeenk@gsf.nl
hvoerman@gsf.nl
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