Schoolgidseditie
01-09-2019

Beste leerlingen, ouders/ verzorgers,
Hartelijk welkom op de Paulus Mavo vmbo!
In deze schoolgids geven we praktische en inhoudelijke informatie over ons
onderwijs. Deze gids wordt alleen digitaal aangeboden en is terug te vinden op onze
website www.paulusmavo.nl
De Paulus Mavo vmbo is een VO-school voor leerlingen die de basisschool verlaten
met een advies voor de kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg, gekoppeld
aan een specifieke ondersteuningsvraag. Voor de kaderberoepsgerichte leerweg
bieden wij het profiel Economie en Ondernemen aan.
Onze visie gaat uit van het benutten van kansen en mogelijkheden. Wij willen een
school zijn waar je je veilig en geaccepteerd voelt en leerlingen met plezier naar
school gaan. Daarom besteden wij veel aandacht aan de sfeer en aan het
welbevinden van iedere leerling. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een
positieve ontwikkeling en mooie prestaties van uw kind en onze leerlingen.
Met deze schoolgids brengen wij iedereen op de hoogte van de informatie over onze
school. Bij inschrijving accepteren de leerlingen en ouders /verzorgers deze
voorwaarden, zodat er sprake kan zijn van een eenduidige werk- en leerwijze.
Wij wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een fijn en succesvol
schooljaar toe.
Namens het team,
Henk Meinders
Plv directeur
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Waar staat de Paulus Mavo
vmbo voor?

Waar staat de Paulus Mavo
vmbo voor?Inhoudsopgave

Communicatie

Veiligheid

Kwaliteit

Met onze missie, visie en kernwaarden geven we aan waar ons onderwijs voor staat,
waar we heen willen, hoe we onze doelen bereiken en welke waarden we daarbij
van belang vinden. De missie is als volgt geformuleerd:
De Paulus Mavo vmbo biedt onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsvraag
op didactisch of sociaal-emotioneel gebied met als doel het behalen van een VMBO
diploma en het bieden van perspectief op de toekomst.
Vanuit deze missie hebben wij een visie en kernwaarden ontwikkeld die laten zien
waar wij voor staan.
Voor komend schooljaar geldt voor alle leerlingen en medewerkers dat we:
• samenwerken met de omgeving
• modern en aantrekkelijk onderwijs aanbieden
• (kort)cyclisch werken
• eigenaarschap en reflectie stimuleren en bevorderen
• uitgaan van mogelijkheden
• voor elkaar een veilige en gestructureerde leeromgeving creëren
• maatwerk bieden
Zie verder ons schoolplan op onze website.
Uw zoon of dochter brengt veel tijd op school door. We vinden het daarom
vanzelfsprekend dat ouders of verzorgers weten hoe het met hun kinderen gaat. We
vinden het belangrijk dat u als ouder de school kent en het gevoel heeft dat u er
welkom bent. Communicatie is wederzijds, dus verwachten wij van u belangstelling
voor de vorderingen van uw kind en dat u de school laat weten als er
omstandigheden zijn die het goed functioneren van uw kind kunnen beïnvloeden.
Omgekeerd mag u van ons verwachten dat wij contact met u opnemen als we zaken
signaleren die het functioneren van uw kind belemmeren. Op die manier geven we
gezamenlijk invulling aan een goede samenwerking op basis van wederzijds respect
en vertrouwen.
Een veilige en prettige leeromgeving is van groot belang. Iedereen die zich op onze
school bevindt, levert hier een actieve bijdrage aan. Respect voor elkaar, voor
anderen en voor de omgeving staat hierbij centraal. Nieuwe leerlingen en hun
ouders ondertekenen het contract “veilig in de school”. Op school gelden
verschillende regels waar iedereen zich aan moet houden. Hiernaast zijn er regionale
afspraken met de gemeenten en de politie gemaakt om de veiligheid op scholen te
kunnen waarborgen. In het anti-pestprotocol wordt beschreven welke activiteiten
en maatregelen worden ingezet om pesten op school te voorkomen of terug te
dringen. De zorgcoördinator van de Paulus Mavo vmbo is tevens antipestcoördinator. Ons anti-pestprotocol vindt u op onze website.
De Paulus Mavo vmbo staat al jaren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
Kwaliteit houdt voor ons meer in dan alleen het behalen van goede
examenresultaten. Het betekent ook werken aan persoonlijke ontwikkeling van onze
leerlingen. We zien het als onze taak hen te helpen goed zicht te krijgen op hun
eigen unieke mogelijkheden en deze verder uit te bouwen. Het leveren van kwaliteit
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begint met het kritisch volgen van eigen prestaties en werkwijze. Dit doen we door
systematisch meten, evalueren en bijstellen van het onderwijs en de organisatie.
Onze school hanteert intern het kwaliteitsbeleid van de Dunamare Onderwijsgroep.
Het afgelopen schooljaar zijn medewerkers tevredenheidsonderzoeken uitgezet
onder leerlingen, ouders en medewerkers. Ook zijn de examenresultaten
geanalyseerd. Komend schooljaar zal op basis van deze uitkomsten een plan
gemaakt worden. Wij werken daarmee aan een professionele cultuur waarin
medewerkers elkaar kunnen aanspreken en een voorbeeld voor elkaar kunnen zijn.
Via www.scholenopdekaart.nl is de kwaliteit van de Paulus Mavo vmbo verder in te
zien.

Ouders en de school

Algemene ouderavonden
In de derde schoolweek mogen wij alle ouders / verzorgers begroeten op de eerste
ouderavond van het schooljaar. Deze algemene ouderavonden zijn aangekondigd in
de nieuwsbrief die u vlak voor de zomervakantie heeft gekregen. We willen ouders
en verzorgers op deze ouderavonden informeren over onze werkwijze. Aan de
informatieavond van leerjaar 1 is een voorlichting over dyslexie, dyscalculie en
ernstige rekenproblemen verbonden. Ouders van alle leerjaren, die meer over deze
leerproblemen willen weten, zijn op deze avond welkom.
Klas 1: Woensdag 11 september

Aansluitend informatie leerstoornissen voor
geïnteresseerden.

Klas 2: Donderdag 12 september
Klas 3: Maandag 9 september
Klas 4: Dinsdag 10 september

OPP
Het schooljaar wordt verdeeld in periodes. Daarin worden er twee OPP
middagen/avonden gepland (in plaats van de rapportavonden). OPP staat voor
ontwikkelperspectiefplan, hier worden gezamenlijke doelen in vastgelegd voor de
komende periode. Tijdens deze OPP momenten krijgt u ook een cijferrapportage
mee.
Voor klas 1 staat een extra OPP middag/avond aan het begin van het jaar ingepland
(24/25 september) om kennis te maken met de mentor en tevens het “start OPP”
van uw kind op de Paulus Mavo vmbo te ondertekenen. Ouders klas 1 ontvangen
binnenkort een uitnodiging en instructies om zich via schoolgesprek in te schrijven
op een van de twee dagen.

Magister en volgkaarten
De ouders / verzorgers van onze leerlingen krijgen meerdere keren per jaar een
volgkaart per e-mail. De data waarop wij de volgkaarten, OPP en cijferlijsten
uitreiken staan vermeld in de jaarplanning.
Cijfer- en absentieoverzicht staan in Magister en zijn altijd in te zien. Dat geldt ook
voor de aanwezigheidsoverzichten van mentoruren en bijlessen. Roosterwijzigingen
worden dagelijks bijgewerkt en gepubliceerd in Magister. Door de inzet van
invaldocenten proberen wij lesuitval zoveel mogelijk te beperken.
4

Nieuwsbrieven
U ontvangt een keer per maand een ouderbericht. De informatie is gericht op
lopende schoolse zaken en de ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe school.
Deze ouderbericht worden verstuurd per e-mail.

Medezeggenschapsraad
In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een
medezeggenschapsraad moet hebben. De Paulus Mavo vmbo heeft een actieve
deelraad (DMR) die regelmatig met de directie overlegt over beleidsmatige keuzes
met betrekking tot de onderwijsinhoud, de financiën en zaken die het personeel
aangaan. Voor veel besluiten dient de directie zich tot de DMR te wenden voor
advies of instemming. In de WMS staat precies beschreven hoe dit verder werkt.

Leerlingenraad
Sinds afgelopen schooljaar heeft de Paulus Mavo vmbo een leerlingenraad
opgericht. Deze neemt actief deel in de overleggen ten behoeve van de
samenvoeging van de Paulus Mavo vmbo, Daaf Geluk en het Sterren College in
augustus 2020. Komend schooljaar zal gewerkt worden aan de verdere vormgeving
van deze leerlingenraad.

Jaarplanning, vakanties en vrije dagen
Op de website vindt u onder agenda de jaarplanning. Hierin staan ook de vakanties
verwerkt. Deze kunt u via de knop rechtsonder exporteren naar uw telefoon of
tablet. Eventuele wijzigingen worden in de agenda zelf verwerkt. De losse vrije
dagen (studiedagen voor docenten) zijn onder voorbehoud vermeld, want met
individuele leerlingen kunnen afspraken gemaakt worden om gemiste lestijd in te
halen.

Verzuim
Indien uw kind ziek is dan vragen wij u om ‘s ochtends voor 08.30 uur contact op te
nemen met school en de ziekmelding door te geven. Bij veelvuldige ziekmeldingen
kan de leerling worden doorverwezen naar de schoolarts. Bij veelvuldige te laat
meldingen of ongeoorloofd afwezigheid zal uw kind zich in de ochtend om 08.00 uur
op school moeten melden. Het kan ook zo zijn dat uw kind de uren moet inhalen. Bij
aanhoudend verzuim wordt de leerling uitgenodigd door de leerplichtambtenaar. Dit
kan middels het spreekuur wat meerdere malen per jaar op school plaatsvindt of op
het kantoor van de leerplichtambtenaar. Uiteraard doen wij dit niet zonder overleg
en ontvangt u als ouder vooraf een uitnodiging. Voor verdere informatie omtrent
ons verzuimbeleid verwijzen wij naar ons verzuimprotocol op onze website.

Onderwijsaanbod

Leerwegen en doorstroom
De Paulus biedt in de onderbouw alles lesstof op het gecombineerde niveau van de
kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg aan. Vanaf klas 3 is er een splitsing in
niveau. We noemen dat determineren. Op onze site staat dit verder uitgewerkt in
het document determinatie en overgangsnormen. In de bovenbouw wordt de
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theoretische Leerweg (alle profielen) en basis en kader beroepsgerichte leerweg
(alleen het profiel Economie en Ondernemen) aangeboden. Onze geslaagde
leerlingen kiezen veelal voor het MBO en een klein deel voor HAVO of particuliere
opleidingen. Voor de exacte cijfers verwijzen we u naar www.scholenopdekaart.nl

Lessentabel
Dit is de lessentabel waar per vak, leerweg en leerjaar naar wordt gestreefd.
Vakomschrijving

Nederlands
Engels
Wiskunde*
Duits*
Economie*
Economie en Ondernemen 1
Economie en Ondernemen 2
Lichamelijke Opvoeding
Mentoruur
Rekenvaardigheidstraining
Natuurkunde/scheikunde
Natuur- en scheikunde I *
Natuur- en scheikunde II *
Aardrijkskunde *
Biologie *
Geschiedenis *
Informatiekunde
Kunstvakken I
kunstvakken II
Culturele kunstzinnige
vorming **
Maatschappijleer 1**
Praktisch Profiel Oriëntatie
Verzorging
Stage

Leerjaar 1

Leerjaar 2 Leerjaar 3

4
3
4

4
3
3
2
2

3
2
1

3
1
1
2

2
2
2
1
2
1

1

P3EO
kader
5
3
3
3
3
4
5
2
1
1

P3
Mavo
5
3
3
3
3

2
1
1

Leerjaar 4

P4 EO
kader
5
4
4
4
4
5
4
2
1
1

3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1

1

1

1

P4
Mavo
5
4
4
4
4

2
1
1
4
4
4
4
4

3
**
3

3

* keuzevak in bovenbouw
** i.c.m. werkvorm in projecten
Nb: Onze tweede klassen volgen in de laatste periode van hun schooljaar een
maatschappelijke stage.

ICT
In het kader van modern en aantrekkelijk onderwijs en vanwege de mogelijkheden
op het gebied van maatwerk en differentiatie werken alle leerlingen met een iPad.
Daarnaast gebruiken we leer -en werkboeken. Tijdens schooldagen dienen
leerlingen gebruik te maken van het “school profiel” op hun iPad. Binnen dit profiel
zijn alle noodzakelijke apps verbonden die een leerling nodig heeft om onderwijs te
kunnen volgen. We maken met nieuwe leerlingen en de nieuwe ouders / verzorgers
vooraf afspraken m.b.t. het gebruik van de iPad.
Uitgangspunten voor duurzaam en praktisch gebruik:
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•

de leerlingen gaan zorgvuldig met de iPad om of bergen de iPad op in hun
kluisje.
• de iPad dient dagelijks opgeladen te zijn en meegenomen te worden naar
school in de geleverde beschermhoes.
• alle leerlingen hebben dagelijks oortjes bij zich.
De afspraken over de kosten staan vermeld onder het kopje financiën.

PPO
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) neemt een centrale plaats in binnen het
vmbo. Leerlingen dienen stapsgewijs voorbereid te worden op de keuzes die zij
moeten gaan maken, bijvoorbeeld als het gaat over de mogelijkheden van een
vervolgopleiding. Als onderdeel van LOB volgen leerlingen van de tweede klas
praktijklessen op het Sterren College. Het betreft 3 lesuren per week op de
donderdagochtend. We noemen dat Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Om een
goede begeleiding te garanderen wordt er voor de leerlingen een kennismaking
georganiseerd en is er een docent van de Paulus Mavo bij de lessen aanwezig. Kijk
voor meer informatie over LOB op www.nieuwvmbo.nl

Aandacht voor iedere
leerling

Basis -en extra ondersteuning
De Paulus Mavo vmbo valt onder het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.
Binnen dit samenwerkingsverband heeft de Paulus Mavo vmbo de status van
zorgschool. Dat betekent dat er uitgebreide ondersteuningsmogelijkheden zijn voor
alle leerlingen (basisondersteuning). Als leerlingen daarnaast nog iets extra’s nodig
hebben zijn er kortdurende ondersteuningsvormen mogelijk. Voorbeelden hiervan
zijn: faalangstreductie-, weerbaarheid-, sociale vaardigheidstraining, leerling- of
orthopedagogische begeleiding. Wanneer uit ons signaleringssysteem (o.a.
volgkaart, LVS) blijkt dat een leerling een hulpvraag heeft, dan kan de mentor een
aanvraag indienen bij het zorgteam voor advies of extra ondersteuning. Met behulp
van de input uit het docententeam, dossieranalyse en een intakegesprek bepaalt het
zorgteam of en zo ja voor welke ondersteuning de leerling in aanmerking komt.
Extra ondersteuning is altijd tijdelijk en gericht op het verbeteren van het schoolse
functioneren. De ondersteuning is geen vervanging van eventuele externe
hulpverlening. Extra ondersteuning op school zal alleen na overleg en met akkoord
van leerling en ouders/verzorgers plaatsvinden. Ons volledige ondersteuningsprofiel
is te vinden op onze website.

Dyslexie en dyscalculie
Onze dyslexiecoaches zorg ervoor dat leerlingen met dyslexie op de juiste wijze
worden begeleid. Tot de taken van deze coaches behoren o.a. het voeren van
(intake)gesprekken met dyslectische leerlingen die met een dyslexieverklaring de
school binnenkomen. Daarbij wordt nagegaan: of docenten de toegekende
faciliteiten realiseren, of de leerling optimaal gebruik maakt van de toegekende
faciliteiten, wat de effecten zijn van de ondersteuning en of bijsturing nodig is.
Voor leerlingen met een dyscalculieverklaring wordt gewerkt volgens het Protocol
Ernstige Reken/Wiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD2). Op de Paulus Mavo
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houdt dit in dat de reken/wiskunde docent een coachende rol heeft voor de leerling
met dyscalculie.
Leerlingen bij wie dyscalculie is vastgesteld krijgen een coach toegewezen. In het
kennismakingsgesprek tussen coach en leerling wordt de hulpvraag m.b.t. de
leerstoornis besproken en aan de hand daarvan worden de mogelijkheden van
gebruik van hulpmiddelen samen doorgenomen en vastgelegd.
De vakdocent/mentor en coach hebben een signalerende rol en zullen bij algemene
knelpunten deze inventariseren en doorspelen aan de coördinator leerstoornissen.
Door de schooljaren heen is de coach aanspreekpunt voor de leerling, wanneer deze
problemen ervaart met de geboden ondersteuning.
Voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie en dyscalculie geldt dat de coach
een actieve rol inneemt, maar tegelijkertijd ook de zelfstandigheid/het
verantwoordelijkheidsgevoel proberen te bevorderen door het initiatief bij de
leerling te leggen.

Leerlingenreglement

Financiën

Elke school heeft regels. De algemene regels staan in het leerlingenreglement
vermeld en worden door de mentoren in de klassen besproken. Wij verwachten van
leerlingen en ouders/verzorgers dat zij bekend en akkoord zijn met onze
schoolafspraken. Het leerlingenreglement is terug te vinden op onze website.

Wij beseffen dat ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen voor grote uitgaven
komen te staan. We proberen alle kosten zo laag en overzichtelijk mogelijk te
houden (zie overzicht) en vragen een totaalbijdrage, waarmee in principe alle
(on)kosten voor één schooljaar zijn betaald. In onze vrijwillige ouderbijdrage zijn
opgenomen:
Leerjaar:

Klas 1

Klas 2

Klas 3

Klas 4

Introductie-activiteiten

€ 20,00

€ 20,00

€ 05,00

Afsluiting schooljaar

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 25,00

December-activiteiten

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

Excursies

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Activiteiten

Sport oriëntatie klas 4

€ 25,00

Speciale Voorlichting / Schoolmarkten

€ 15,00

€ 15,00

Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
Schoolfeesten

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Speciale softwarelicenties

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

Teken- en schildermaterialen, CITO,
meivakantielessen.

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

Speciale voorzieningen

Bedragen zijn onderling uitwisselbaar
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Extra: € 30
Kluisje met 2 sleutels

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Schoolfoto's

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Thema-, voorlichting- en ouderavonden

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Solidariteitsbijdrage: € 10

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

TOTAAL

€ 200

€ 200

€ 200

€ 200

Bedragen zijn onderling uitwisselbaar

Ouders / verzorgers, die een aangepaste betalingsregeling wensen, kunnen een
telefonische afspraak maken met de schooladministratie (mw. I. Davids). De
gemaakte financiële afspraken worden dan schriftelijk vastgelegd. Ook biedt de
gemeente van uw woonplaats in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in de
kosten aan.
Bijna alle ouders hebben een doorlopende machtiging afgegeven, waardoor wij
volgens een vast schema kunnen incasseren. De ouders/verzorgers die geen
machtiging hebben afgegeven vragen wij om zelf de verschuldigde bedragen over te
boeken op ons rekeningnummer:
NL 70 RABO 01290 78 441 Gaarne o.v.v. leerlingennummer en klas en omschrijving.

IPad
De iPad wordt via de school aan alle nieuwe brugklasleerlingen uitgereikt en is
voorzien van een speciale beschermhoes en extra software. De ouders / verzorgers
betalen ieder schooljaar het afgesproken bedrag via schoolloket voor het gebruik en
de verzekering van deze iPad. Na vier schooljaren wordt de iPad eigendom van de
ouders c.q. leerling. In een aparte gebruikersovereenkomst die aan alle nieuwe
ouders wordt verstrekt staan nadere details omschreven. Indien de iPad defect raakt
door eigen schuld - wordt deze gerepareerd of vervangen. Hiervoor geldt een eigen
risico van € 50,- bij de 1ste gebeurtenis, € 100 euro bij de 2e gebeurtenis, bij een 3e
en volgende gebeurtenissen worden de volledige kosten van reparatie of vervanging
in rekening gebracht.

Engeland/ Ardennen
Tijdens het derde en vierde leerjaar gaan de leerlingen op kamp. Voor de
Engelandreis (klas 3) en de Ardennenreis (klas 4) wordt een aparte bijdrage in
rekening gebracht. De kosten van deze week zijn ± € 325, alle ouders/verzorgers
worden daarover vroegtijdig geïnformeerd.
• Als ruim vooraf bekend is, dat een leerling om een bepaalde reden niet kan
deelnemen, wordt het geldbedrag m.b.t. die activiteit teruggestort.
• Voor deze schoolreizen bestaat een vrijwillig spaarsysteem, dat ook via de
SEPA machtiging geïnd kan worden. Als u daar gebruik van wilt maken, moet
u dit aangeven in schoolloket.
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Boekenfonds
Alle leerlingen (en daarmee hun ouders/verzorgers) hebben de boeken in bruikleen
en de leerlingen moeten dus uiterst zorgvuldig met hun schoolboeken omgaan. Ook
moeten de schoolboeken worden gekaft in de eerste schoolweek. Er zijn afspraken
vastgelegd m.b.t. het boekenfonds. Alle ouders / verzorgers hebben deze
overeenkomst al ontvangen bij de aanmelding.

Jeugdsportfonds
We weten allemaal dat sporten op meerdere vlakken goed voor je is. Met sporten
komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een
nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Sporten is niet alleen
leuk, het is gezond en het draagt bij aan een goede sociale en cognitieve
ontwikkeling van kinderen.
Helaas kunnen niet alle kinderen sporten. Niet omdat ze niet zouden willen, maar
omdat er in het gezin de financiële middelen niet voor zijn. Onder bepaalde
voorwaarden kan het jeugdsportfonds daar een bijdrage aan leveren. Een aanvraag
bij het fonds kunnen ouders en kinderen niet zelf doen. Alleen een intermediair kan
een aanvraag indienen. Een intermediair in Haarlem is bijvoorbeeld de
leerkracht/intern begeleider van school of een maatschappelijk werker. Om een
aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn
contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn
en een financiële motivatie. Mocht u meer informatie willen, kijk dan op:
www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op met de intermediair van de Paulus
Mavo vmbo: mevr. M. Bouma: m.bouma@paulusmavo.nl of dhr J.M. Janmaat:
J.janmaat@paulusmavo.nl

Lestijden en pauzes

Tijden

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

08:30 - 09:15

lesuur 1

lesuur 1

lesuur 1

lesuur 1

09:15 - 10:00

lesuur 2

lesuur 2

lesuur 2

lesuur 2

10:00 - 11:15

lesuur 3

pauze

lesuur 3

lesuur 3
pauze

pauze
lesuur 3

pauze

11:15 - 12:00

lesuur 4

lesuur 4

lesuur 4

lesuur 4

12:00 - 12:45

lesuur 5

lesuur 5

lesuur 5

lesuur 5

12:45 - 14:00

lesuur 6

pauze

lesuur 6

lesuur 6
pauze

pauze
lesuur 6

pauze

14:00 - 14:45

lesuur 7

lesuur 7

lesuur 7

lesuur 7

14:45 - 15:30

lesuur 8

lesuur 8

lesuur 8

lesuur 8

15:30 - 16:15

lesuur 9

lesuur 9

lesuur 9

lesuur 9
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We hanteren voor leerjaar 1 en 3 en leerjaar 2 en 4 verschillende pauzetijden
Na het 3de lesuur
pauze
van 10:45 tot 11:15

klas 1 en 3

Na het 2e lesuur
van 10:00 tot 10:30 pauze

klas 2 en 4

Schoolfeesten

Na het 6de lesuur
pauze
van 13:30 tot 14:00
Na het 5e lesuur
van 12:45 tot 13:15 pauze

Gedurende het schooljaar worden er diverse schoolfeesten georganiseerd. De data
vindt u terug in de jaarplanning. Met uitzondering van het eerste onderbouw feest
op donderdag 26 september, vinden de schoolfeesten plaats in Patronaat Haarlem.
Alle schoolfeesten zijn rook -en alcoholvrij.
NB: Informatie over het onderbouw schoolfeest van 26 september volgt binnenkort!

Schoolleiding
Schoolleiding en bestuur

Directeur:
•
Teamleiders:
•
•
•
•

Dhr. Meinders
Mevr. Bos
Mevr. de Meijere
Mevr. Van Tiel
Dhr. van der Wal

Bestuur
De Paulus Mavo is onderdeel van de Dunamare Onderwijsgroep. Het bestuurs – en
servicebureau van Dunamare ondersteunt de scholen op diverse gebieden. Diverse
overkoepelende documentatie, waaronder de algemene klachtenregeling is terug te
vinden op de website van Dunamare. Voor meer informatie: www.dunamare.nl

Tot slot

We hebben het afgelopen schooljaar hard gewerkt met elkaar en de behaalde
prestaties zijn het gezamenlijke resultaat van de inspanningen van leerlingen,
ouders / verzorgers en schoolmedewerkers.
Het komende schooljaar gaan wij weer positief van start. Naast de dagelijkse gang
van zaken zullen wij ons echter ook bezig gaan houden met de voorbereidingen
richting de overstap naar het Spaarne College aan het Badmintonpad. Wij streven
naar een krachtige nieuwe vmbo school, met goed onderwijs, veel
keuzemogelijkheden en een sterke ondersteuningsstructuur.
Maar zover is het nu nog niet. Naast alle ontwikkelingen is onze belangrijkste taak
onze leerlingen komend schooljaar zo goed mogelijk op school te begeleiden. Dit
proberen we met rust, regelmaat en structuur te doen. Op basis van wederzijds
respect en vertrouwen gaan wij met elkaar verder. Onze kernwoorden: veilig,
sportief, vriendelijk en consequent spelen hierbij een belangrijke rol.
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Op www.paulusmavo.nl vindt u onder het kopje documenten naast deze
schoolgidseditie de volgende informatie: schoolplan, reglementen, protocollen,
jaaragenda, determinatie en overgangsnormen.
Iedereen een heel mooi schooljaar toegewenst!
Schoolleiding Paulus Mavo vmbo
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