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 “Excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs”



Geachte ouders/verzorgers, U kunt in dit systeem inloggen met een eigen code en 
Assalamoe alaikom, vervolgens de vorderingen van uw kind bijhouden. 

Het schooljaar 2017 - 2018 is begonnen. Uw kind is Op het Avicenna college vinden we het belangrijk dat we 
ingeschreven bij het Avicenna college. Wij zijn daar blij mee. een veilige gemeenschap bieden waar kinderen goed 
U heeft met uw kind gekozen voor islamitisch voortgezet kunnen leren en hun geloof kunnen praktiseren. Daarbij 
onderwijs. U vindt het belangrijk om voor een school te vinden we het ook van belang een school te zijn die de 
kiezen die heel goed onderwijs biedt waar bovendien het kinderen helpt een succesvol burger te worden in de 
islamitische geloof een belangrijke rol speelt. Rotterdamse samenleving, de leerlingen voor te bereiden 

op die samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat onze 
In deze schoolgids vindt u veel informatie over de school. islamitische kinderen een mooie toegevoegde waarde 
Over wat voor soort school wij willen zijn. U leest over de hebben voor de Rotterdamse dan wel voor de Nederlandse 
inrichting van onderwijs, de vormgeving van het geloof en samenleving. Deze kinderen van nu zijn immers de 
zaken die we willen aanpakken. Ook vindt u heel praktische vakmannen, managers en artsen van morgen. 
informatie over bijvoorbeeld de ziekmeldingsprocedure en 
de kalender met belangrijke data voor het komende Wellicht vindt u het belangrijk om mee te denken over de 
schooljaar. Ik raad u aan de schoolgids te lezen en te school. Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan de 
bewaren. ouderraad dan wel de medezeggenschapsraad. Uiteraard 

bent u altijd welkom op school met ideeën over hoe het 
Ook dit jaar gaan wij ons maximaal inspannen om het nog beter kan, maakt u dan een afspraak met de 
talent van uw kind zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij zijn teamleiding of de directie. 
ervan overtuigd dat dat het best gaat als we goed contact 
hebben met u als ouder. Ouders en school hebben een Wij zien ernaar uit het komend schooljaar met u tot een 
belangrijke en aanvullende rol in de opvoeding van het succes te maken. 
kind. Regelmatig willen we dan ook met u praten over de 
resultaten van uw kind op school. Het contact verloopt Avicenna college voor ambitieus, excellent voortgezet 
meestal via de mentor van uw kind. De mentor is op de islamitisch onderwijs 
hoogte van hoe het met uw kind gaat. De mentor zal aan 
het begin van het jaar met u afspraken willen maken. Met een vriendelijke groet,
Daarnaast kunt u uw kind volgen op school via Magister.  
Daar vindt u de cijfers, het huiswerk en eventuele drs. R.C. Troost, directeur a.i. Avicenna College 
opmerkingen over de ontwikkelingen van uw kind. 

Voorwoord 
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1. Algemene Zaken

Correspondentieadres Bestuur

W:
E: Raad van Toezicht: 

Vanaf januari 2018 is onderstaand 
adres het juiste adres:

1.3 Afwezigheid en ziekmeldingen 
W:
E:

1.2 Directie en bestuur 
Locatie Schere
Locatie Putsebocht Directie 
Vanaf januari 2018 is er
een algemeen nummer

Schere 47      3085 DT Rotterdam    Voorzitter college van bestuur Wim Littooij
www.avicenna-college.com

 info@avicenna-college.com 
Voorzitter Mohamed Talbi 
Vicevoorzitter Cihan Gerdan 
Lid Hassan Gogus 
Lid Mehmet ErikBezoekadres en correspondentieadres:

Montessoriweg 55   3083 AN Rotterdam
Telefoon 010-7900555

www.avicenna-college.com Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden 
 info@avicenna-college.com gemeld tussen 8.00 uur – 8.30 uur op de locatie 

van de leerling:
 

 010-7900555             
010-7900560 

Directeur bestuurder Richard Troost 
010-7900555

|
 

|

 

 

Bezoekadres : Schere 47 
Postcode : 3085 DT Rotterdam 
Telefoon : 010-7900555 
Teamleider Schere : Chaimae Essanoussi  

Bezoekadres : Putsebocht 21 
Postcode : 3073 HD Rotterdam 
Telefoon : 010-7900560 
Teamleider onderbouw : Turan Narcicegi 
Teamleider bovenbouw : Yassine Griep 

1.1 Vestigingsgegevens 

Hoofdlocatie Schere (mavo/havo/vwo) Locatie Putsebocht (vmbo) 

School
Teamleider bedrijfsvoering : Chahid Acharki
Telefoonnummer : 010 790 05 55
Email : c.acharki@avicenna-college.com 
Bankrekening : NL68 INGB 0006 2921 56  t.n.v. Stichting IVOR



maandag t/m vrijdag
Mentor kwartier
1e uur 08.30 – 08.45
2e lesuur 08.45 – 09.35
3e lesuur 09.35 – 10.25
4e lesuur 10.25 – 11.15
Kleine Pauze 11.15 – 11.30
5e lesuur 11.30 – 12.20
6e lesuur 12.20 – 13.05
7e lesuur 13.05 – 14.00
Grote pauze 14.00 – 14.30
8e lesuur 14.30 – 15.20
9e lesuur 15.20 – 16.10
10e lesuur 16.10 – 17.00

maandag t/m vrijdag
Mentor kwartier
1e uur 08.30 – 08.45
2e lesuur 08.45 – 09.25
3e lesuur 09.25 – 10.05
4e lesuur 10.05 – 10.45
Kleine Pauze 10.45 – 11.00
5e lesuur 11.00 – 11.40
6e lesuur 11.40 – 12.20
7e lesuur 12.20 – 13.00
Grote pauze 13.00 – 13.30
8e lesuur 13.30 – 14.10
9e lesuur 14.10 – 14.50
10e lesuur 14.50 - 15.30

1.4 Schooltijden 
Wij werken met een 50-minutenrooster. 
Op vergaderdagen is er een 40-minutenrooster. 
De school is vanaf 08.00 uur open. De schooltijden zijn als volgt:
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1.5 Wie was Avicenna Voorbeelden van zijn werk 

Biografie

Ibn Sina of (Latijn) Avicenna (voluit Abu Ali Al- Hij schreef als een van de eersten over 
Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina) was een Perzisch besmettelijke ziekten en beschreef quarantaine 
medicus, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, om verspreiding van ziekten te voorkomen. Hij 
psycholoog, wiskundige, wetenschapper, filosoof schreef over het klinisch testen van medicijnen en 
en alchemist. Hij was vooral bekend om zijn het diagnosticeren van symptomen van ziekten en 
bijdragen op het gebied van de aristotelische schreef o.a. over de symptomen en complicaties 
filosofie en de geneeskunde en schreef naar van suikerziekte. Ibn Sina beschreef ook de 
schatting 100 à 250 verhandelingen, de meeste invloed van de kwaliteit van water en voedsel op 
hiervan in het Perzisch en Arabisch. Zijn de gezondheid. Hij toonde aan dat het bloed het 
beroemdste werk is de Canon van de geneeskunde hart binnenkomt om vervolgens door het hele 
(Al-Qanun fi al-Tibb), die uit meer dan een miljoen lichaam te worden gepompt. Hij voerde de 
woorden bestaat en die lange tijd ook in Europa verdoving in voor operaties en wist centrale en 
een standaardwerk zou blijven. perifere aangezichtsverlamming van elkaar te 

onderscheiden. 
Ibn Sina overleed in 1037 dicht bij Helmand 
(Afghanistan) en is daar begraven. 

Ibn Sina werd in februari 980 geboren in Balkh, een 
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Avicennaklein dorp gelegen vlakbij de stad Balkh in wat nu 

Afghanistan is. Op tienjarige leeftijd kende hij de 
Koran uit zijn hoofd. Zijn vader was de gouverneur 
van de Perzische Samaniden-dynastie. Op de 
jonge leeftijd van zeventien genas Ibn Sina de emir 
van de Samaniden Noeh ibn Mansoer, waarna hij 
toegang kreeg tot de uitgebreide bibliotheek van 
de emir. Toen Ibn Sina de leeftijd van achttien 
bereikte, was hij geleerd in alle takken van de 
formele en hogere studies van de wetenschap. 
Na de dood van zijn vader begon Ibn Sina een 
periode van filosofie, studie en reizen. Door zijn 
wetenschappelijke werken kreeg hij verschillende 
(bij)namen, onder andere Shaikh Al-Ra'ies, Hujjat 
Al-Haqq, Sharaf Al-Mulk en Imam Al-Hukama. 

 

 

Ibn Sina

980 -1037



1.6 Verhuizing

Nieuwe huisvesting per januari 2018

In januari 2018 verhuist het Avicenna College naar de montessoriweg 55 in Rotterdam Vreewijk (gelegen bij het 
Zuidplein en Ikazia ziekenhuis). Dit prachtige gebouw is speciaal voor ons ontworpen door het architectenbureau 
RoosRos in nauwe samenwerking met leerlingen en medewerkers van de school. De nieuwe school heeft 
islamitische/Andalusische elementen die recht doen aan de identiteit van de school. De prachtige entree, de gekozen 
kleuren, een grote aula en debatruimte waar ook bijeenkomsten kunnen worden gehouden, een dubbele sporthal en 
de gevel van het gebouw geven een sfeer van rust, ruimte en reinheid.
De school wordt uitgerust met moderne voorzieningen: de lokalen zijn voorzien van Touchscreens; in de hele school is 
Wi-Fi; er is een mediatheek; een multifunctionele ruimte voor drama. Moderne praktijkruimten voor PIE, verzorging en 
het gebouw is verdeeld in een vmbo en een havo/vwo-vleugel.

9



2. Kwaliteit van het Onderwijs

2.1 Kwaliteit

De inspectie is lovend over de positieve ontwikkelingen en het kwaliteit van onderwijs op het Avicenna College 

v

v

v

v

2.2 RTTI

Het Avicenna College is een school die goed en modern onderwijs geeft en die de zorg voor de ontwikkeling van de 
leerling ter harte neemt. Er vindt differentiatie plaats op inhoud en tempo. Kinderen die dat nodig hebben wordt extra 
les aangeboden tijdens de huiswerkbegeleiding. 

Zie ook scholen op de kaart 
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/23179/Avicenna-College/categorie/Resultaten#
https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk? 

De school biedt verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan:
 Vmbo Basis, - Kader en Theoretische leerweg / Mavo
 Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)
 Havo
 Vwo: Atheneum

RTTI maakt de leerontwikkeling van iedere leerling inzichtelijk, alsook de leerprocessen van de leerlingen. Het 
onderwijs is hiermee ook voortdurend in ontwikkeling. Op grond van het RTTI-model worden genormeerde toetsen 
ontwikkeld voor alle vakken. Hiermee wordt niet alleen in beeld gebracht hoe hoog (of laag) een leerling scoort op de 
toets, maar ook waar het cijfer door veroorzaakt wordt. De achterliggende taxonomie (de duiding van de soort kennis 
of vaardigheid) geeft inzicht in de oorzaak van onvoldoende scores van de leerling. Wordt dit veroorzaakt door 
bijvoorbeeld een gebrek aan kennis, inzicht of toepassing? Vervolgens kan naar aanleiding van dit inzicht differentiatie 
plaatsvinden in de klassen. De leerlingen krijgen hierdoor de benodigde kennis aangereikt, dan wel de mogelijkheid te 
oefenen met toepassingen. Onderwijs op maat wordt hiermee in toenemende mate mogelijk.

10
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reproductie, toepassingsgericht niveau 1, toepas-
singsgericht niveau 2 en inzicht.

R = Reproductie Vragen op reproductieniveau zijn 
vragen waarbij de leerling zelf niets wezenlijks toe hoeft 
te voegen aan datgene wat hij geleerd heeft. Met deze 
vragen kan inzichtelijk gemaakt worden of de leerling de 
geleerde stof kan reproduceren. Denk bijvoorbeeld aan 
het  kunnen reproduceren van warenkennis,  
gereedschapskennis, een stappenplan of de werking 
van apparatuur.

Toetsen zijn gestoeld op de RTTI-systematiek, docenten T1 = Toepassingsgericht 1 Bij vragen en opdrachten op 
geven les met behulp van RTTI en leerlingen gaan aan de het niveau van toepassing 1 moet een leerling dat wat hij 
slag met leerstrategieën op basis van RTTI. geleerd heeft kunnen toepassen in situaties die hij al 

geoefend heeft of in situaties die daar sterk op lijken. Op 
Cognitieniveaus deze manier kan gekeken worden of de leerling de 
Leerlingen moeten op school bij de schoolvakken een aangeleerde kennis – dat wil zeggen begrippen en 
vooraf vastgesteld niveau bereiken. Om inzicht te krijgen stappenplannen – in deze situaties goed kan toepassen.
in het huidige niveau ten opzichte van het gewenste, te 
behalen niveau worden in het onderwijs vaak toetsen T2 = Toepassingsgericht 2 Vragen op het niveau van 
ingezet. Met behulp van resultaten van toetsen kun je toepassing 2 gaan een stapje verder dan vragen op het 
immers zien wat de leerling voldoende beheerst en wat niveau van toepassing 1. De leerling moet op dit niveau 
niet. Op die manier kun je sturen in datgene dat de in nieuwe situaties of contexten zelf kunnen bepalen 
leerling moet leren. welke (onderdelen van) stappenplannen of methodes 

hij moet gebruiken. Hij moet combinaties maken en 
Marinka Drost en Petra Verra (Docentplus) vinden dat de verbanden leggen.
toetsen en de resultaten ervan nog beter kunnen 
bijdragen aan het leerproces en het leerresultaat. Bij I = Inzicht De leerling krijgt geen methode, context of 
leerdoelen die binnen een doorlopende leerlijn zijn situatie aangeboden, maar alleen een vraagstuk. Hij 
vastgesteld (wat bied ik wanneer aan op welke manier), moet zelf bepalen hoe hij het gaat aanpakken. De 
kan aangegeven worden welke cognitieve niveaus bij leerling heeft alleen de leerstof tot zijn beschikking om 
deze leerdoelen bereikt moeten worden. Per niveau kan de vraag op te lossen. Hij laat zien dat hij vanuit 
vervolgens door middel van opdrachten en toetsen verschillende, ook nieuwe, perspectieven kan denken.
inzichtelijk gemaakt worden hoe de leerling op dit niveau 
scoort. Aan de hand van de uitkomsten kan het Cognitieve niveaus koppelen aan leerdoelen
ontwikkelproces van de leerling gericht gestuurd In je curriculum stel je vast wat je in welk jaar op welke 
worden. manier aanbiedt. Je formuleert hier leerdoelen bij die de 
Op cognitief gebied worden vier niveaus onderscheiden: leerling moet behalen. Om goed met RTTI te werken, 
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bekijk je per leerdoel welke cognitieve niveaus aan het je je resultaat op een bepaald cognitieniveau kunt 
leerdoel zijn gekoppeld. Per niveau specificeer je het verhogen. Wanneer een leerling onvoldoende scoort op 
leerdoel. Een voorbeeld: een leerling moet kennis het T2-niveau, wat kan een docent dan doen om de 
hebben van EHBO. Per cognitieniveau zou je de leerling te helpen? En op welke manier kan de leerling hier 
volgende leerdoelen kunnen formuleren: zelf mee aan de slag?

R Een leerling kan beschrijven wat we verstaan onder 
het verlenen van EHBO.

De ideale les bestaat uit de volgende elementen:
T1 Een leerling kan met een gegeven stappenplan een  Opening met recitatie
EHBO-handeling uitvoeren om het gewenste resultaat  Inleiding op het te behandelen onderwerp 
te halen (bijvoorbeeld een snelverband aanleggen). (doelen en activeert voorkennis)

 Instructie (het liefst niet langer dan 15 minuten)
T2 Een leerling kan in een situatie bepalen met welk  Differentiatie (gekozen werkvormen 20 min 
stappenplan hij het gewenste resultaat kan behalen eventueel nakijken, bevindingen in magister)
(bijvoorbeeld: de leerling ziet een bewusteloos  Verwerking (leerlingen gaan aan de slag, 
slachtoffer en weet dat deze in de stabiele zijligging docent is coach)
gelegd moet worden en doet dat op correcte wijze op  Reflectie (bevragen wat ze van de leerstof 
basis van eerder geleerde leerstof). hebben geleerd)

 Huiswerk opgeven (altijd in magister en in de agenda)
I De leerling kan het gegeven vraagstuk oplossen met  Afsluiting
behulp van de eerder geleerde leerstof zonder dat de 
situatie/context of methode gegeven is (bijvoorbeeld: 
er ligt een slachtoffer op het wegdek aan wie hij hulp Dakpanklasen bij het Avicenna College
moet verlenen. Hij moet vaststellen wat er aan de hand 
is, welke hulp hij moet verlenen en de voor deze Wij spreken van een dakpanklas, op het moment dat er 
situatie de juiste methode kiezen). twee niveaus in een klas les volgen.
RTTI is niet alleen een manier om toetsvragen in te Ieder jaar bij de aanmelding zijn er leerlingen die in het 
delen naar cognitieve niveaus en aan de hand daarvan grensgebied bk, mh of hv zitten en van de basisschool ook 
de leerling te beoordelen en het ontwikkelproces te dat advies krijgen. Ook vanwege aantal aanmeldingen 
sturen. Leerdoelen moeten uitgewerkt zijn op basis van leerlingen met een enkelvoudig advies worden 
van RTTI, de vragen en opdrachten in de lesstof leerlingen in een combinatieklas (B/K of M/H) geplaatst.
moeten geclassificeerd zijn op basis van RTTI, 
docenten moeten in het lesgeven in kunnen spelen op 
de leerstijlen (R-, T1-, T2- en I-leerstijl) en moeten 
gebruik kunnen maken van relevante leerstrategieën 
per cognitieniveau.
Ook is het belangrijk dat iedereen, óók de leerling, 
begrijpt waar de letters voor staan en op welke manier

2.2.1 Ideale les

v

v

v

v

v

v

v

v

2.2.2 Dakpanklassen

A Dakpanklas van leerlingen 
met een dubbel advies (BK)

B Dakpanklas van leerlingen 
in een combinatieklas
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Aangezien deze situatie met het zicht op het 
plaatsingsbeleid van het primair onderwijs meer regel 
dan uitzondering zal zijn is ons onderwijs hierop richten Extra inzet op Nederlands taal, voor nieuwe 
een must. Een voordeel van deze klas is dat het meer brugklassers bieden wij extra ondersteuning aan voor 
ruimte aan doorgroeimogelijkheden van kinderen, juist begrijpend lezen. Dat is belangrijk omdat teksten goed 
in deze leeftijd zien wij dat leerlingen zich sneller gelezen en begrepen moeten worden. Begrijpend lezen 
ontplooien. is een vaardigheid die bij alle schoolvakken terugkomt, 

zelfs bij rekenen. Als jij je leesvaardigheid verder wilt 
Het doel is om de doorstroom van leerlingen naar een ontwikkelen, dan kan dat op het Avicenna College.
hoger niveau te bevorderen.

Wanneer de toeleverende po scholen dubbel advies 
geven komen leerlingen in een dakpanklas. Als er sprake Voor iedere leerling met een LWOO-indicatie wordt door 
is van enkelvoudig advies dan kijkt het Avicenna college de remedial teacher, in samenwerking met de leerling en 
naar de percentielscores en besluit in overleg met de po ouders en onder toeziend oog van de teamleider zorg, 
school in welke dakpanklas de leerling wordt geplaatst: een (individueel) handelingsplan opgesteld

 BK klassen
 KT klassen
 TH klassen
 HV klassen

Op het Avicenna college wordt naast het algemene 
taalonderwijs, extra aandacht besteed aan woorden-Basis met lwoo en vwo worden homogeen aangeboden. 
schatverwerving, spelling- en leesonderwijs van onze De docent daagt de klas maximaal uit en biedt dusdanig 
leerlingen. De vaardigheid van een vlot gebruik van de werkvormen aan om de volgende stap in het cognitief 
taal staat hoog in het vaandel bij ons. Met de digitale denkniveau te bewerkstellingen. De organisatie van het 
programma Muiswerk kunnen exact kijken hoe wij je onderwijs is afgestemd op het creëren van kansen om op 
kunnen begeleiden.te stromen.

Het Avicenna college gebruikt toetsen van het Cito 
Volgsysteem. Dit systeem bestaat uit vier toetsen voor 
de eerste drie klassen van de havo en vwo en bestaat uit 
drie toetsen voor de eerste twee klassen in het vmbo. 
Met deze toetsen volgt de school de resultaten van uw 
kind op de voet. Ook kunnen wij deze toets resultaten 
vergelijken met die van andere leerlingen in het land. De 
school kan uw kind zo beter begeleiden, helpen als dat 
nodig is en een goed schooladvies geven.

2.4 Begrijpend lezen

2.5 Remedial teaching

v

v 2.6 Extra inzet op Nederlandse taal
v

v

2.3 CITO VAS toetsen



3.1 Identiteit

‘’O mensen, Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen 
gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de vroomste.’’ 49/13

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

De identiteitscommissie waarborgt de islamitische identiteit binnen de school. Dit houdt in dat de school zich in de 
dagelijkse praktijk bezighoudt met het implementeren van islamitische elementen binnen de school. De 
identiteitscommissie let op zaken als: kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van de lessen, kwaliteit van het personeel, 
opbrengsten etc.

Tijdens de implementatie van deze zaken vindt de school het vooral belangrijk dat de jongeren nadenken over de 
overbrugging met de Nederlandse samenleving. De leerlingen van het Avicenna College worden uitgedaagd om na te 
denken over wat het betekent om moslim te zijn in Nederland en hoe zij met hun achtergrond een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Hierbij is wederzijdse kennismaking en begrip een belangrijk 
aspect. Om dit de bewerkstelligen wordt er per jaar een aantal uitwisselingsprogramma’s georganiseerd.

De identiteitscommissie waarborgt de religieuze identiteit van de leerlingen. Dit gebeurt als volgt:
 Opening: iedere les (ongeacht welk vak) wordt er geopend met een stuk uit de Edele Koran.
 Hadith van de week: iedere week krijgen de jongeren een Hadith mee via Facebook, de website en school. 

Dit doen wij met als doel de jongeren bewuster te maken van verschillende Hadith.
 Godsdienst: tijdens het vak godsdienst leren de kinderen de basis van de Islam.
 Turks & Arabisch: de vakken Turks en Arabisch bieden jongeren de kans om hun moedertaal beter 

te kunnen beheersen.
 Themaweken: tijdens deze weken worden verschillende thema's extra belicht binnen de hele school.
 Vakoverstijgend islamitisch onderwijs: ook bij vakken als biologie en maatschappijleer wordt er rekening

gehouden met islamitische gevoeligheden.
 Gescheiden gym & zwemlessen: sportactiviteiten worden gescheiden gehouden. Zo houden wij rekening met

de gevoeligheden tussen jongens en meisjes.
 Kledingvoorschriften: zowel voor jongens als voor meisjes gelden kledingvoorschriften conform de Islam.
 Athan: iedere grote pauze wordt door een leerling de edhan (oproep tot het gebed) voorgelezen.
 Gebedsruimtes: de school beschikt over opgeknapte gebedsruimtes waar leerlingen hun gebed kunnen

uitvoeren.

3. Identiteit
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 Ramadanprogramma: voor de Ramadan is een apart rooster opgesteld. Tijdens de Ramadan worden er
verschillende programma's georganiseerd voor de leerlingen.

 Islamitische feestdagen: het vieren van islamitische feestdagen zoals het iedul-fitr en iedul-adha.
 Schoolreisjes en excursies: worden volgens de islamitische regels uitgevoerd.

Om deze programma’s zo goed mogelijk uit te voeren werkt de identiteitscommissie samen met verschillende partners 
zowel binnen als buiten de school. De identiteitscommissie heeft hierbij het voortouw, maar het is de 
verantwoordelijkheid van een ieder binnen de school om er voor te zorgen dat de juiste sfeer binnen de school heerst.

Extern wordt er nauw samengewerkt met verschillende islamitische basisscholen, stichtingen en moskeeën. 
Het Avicenna College is een samenwerking aangegaan met de hogeschool InHolland, de ISBO en Spior voor een 
langdurig traject. Het doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van de gemeenschappelijke projecten.

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding. Daarom wordt er intensief samen met de 
ouders van de leerlingen gewerkt, en gezocht naar manieren om ouders bij de school en bij de schoolloopbaan van hun 
kinderen te betrekken.

15
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4.1 Wij gaan samen jouw talenten ontdekken

v

v

v

4.2 Sport en beweging

4.3 Kunst en Cultuur

Avicenna college werkt hard aan de cognitieve ontwikkeling en cognitieve talenten van de leerlingen. Zij krijgen 
onderwijs in Nederlandse taal, Engels, wiskunde, geschiedenis enz. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van 
andere talenten. Een vraag als: “’Welke vaardigenheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in 
de samenleving?”, dient onderdeel te zijn van het gesprek over de visie van het Avicenna college.
Het Avicenna college zet zich in voor talentontwikkeling omdat we er van overtuigd zijn dat je beter leert als je zoveel 
mogelijk van je talenten gebruikt maakt
Op het Avicenna College leer je in teamverband of groepsverband jezelf te vormen. Tijdens de opleiding groeit je 
zelfvertrouwen. Om deze vaardigheden te ontplooien hebben we verschillend activiteiten:

 Sportclinics o.a., hockey, boksen, kickboksen, voetbal, basketbal
 Zwemlessen
 Dramalessen

In 2014 zijn we gestart met sportlessen voor de leerlingen. De combinatie tussen leren en bewegen is een krachtige 
combinatie. Het gaat hierbij, naast fysieke activiteit, ook om organisatorische vaardigheden, sociale vaardigheden en 
vergroting van de weerbaarheid. Leidinggeven aan de groep en elkaar motiveren en stimuleren. We bieden aan: 
zwemmen (diploma’s), voetbal en boksen.

Kunst stimuleert de fantasie en prikkelt de nieuwsgierigheid van jonge mensen.
De leerlingen van het Avicenna college moeten wegwijs worden gemaakt in de vele schoonheden die het leven en de 
kunsten in het bijzonder hebben voortgebracht. Zo bezoeken wij gedurende het jaar verschillende musea en 
exposities.
Wij, als Avicenna college, bieden dan ook verschillende workshops aan die de leerlingen voeden op verschillende 
kunstdisciplines.
1. Drama en Toneel
2. Ebru art
3. Webdesign
4. Mode en kleding
5. Ruimtelijke vormgeving

4. Talentontwikkeling



5.1 Zorg

Onderwijsondersteuning in de eerste lijn

Onderwijsondersteuning in de tweede lijn

Voor het Avicenna College is goed onderwijs het uitgangspunt. Onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften van de 
leerling, zorgt voor welbevinden. Andersom zijn leerlingen minder in staat optimaal gebruik te maken van het geboden 
onderwijs wanneer zij persoonlijk niet goed functioneren of wanneer omstandigheden in de thuissituatie of in relatie 
met vrienden tot verhoogde emotionele druk leiden. Een veilig schoolklimaat is dan ook voor de leerlingen van groot 
belang om verminderde schoolprestaties en uitval te voorkomen. Van belang is de onderwijszorgbehoefte van 
leerlingen goed in kaart te brengen en hierop aan te sluiten via een handelingsgerichte aanpak. Hiertoe hebben we 
binnen het Avicenna College gekozen voor een zorgstructuur, waarin, op het gebied van onderwijsondersteuning, 
langs drie lijnen wordt gewerkt.

De eerste zorg is die docenten aan leerlingen kunnen bieden, waarbij sprake is van een wisselwerking. Daarnaast is de 
klassenmentor de spil van de zorg. De persoonlijke geschiedenis van een kind is van groot belang teneinde die 
signaleringsfunctie te kunnen waarmaken. Hij of zij heeft een mentoruur waarin een en ander aan bod kan komen. 
Wanneer een leerling opvalt qua prestaties, gedrag, motivatie, aanwezigheid, sociaal-emotioneel functioneren, etc. 
brengt de klassenmentor deze leerling in tijdens de voortgangsbespreking. In deze vergadering komen de mentoren 
eenmaal per vier weken bij elkaar en worden individuele leerlingen of hele groepen besproken. Indien het probleem 
van de leerling te groot is wordt deze door de mentor aangemeld voor de leerlingbespreking. Deze leerlingbespreking 
vindt elke vier weken plaats per onderwijsteam met de vakdocenten, mentoren en onder leiding van de teamleider 
zorg.

Als een leerling meer steun nodig heeft dan vanuit de eerste lijn geboden kan worden, dan kan een beroep worden 
gedaan op extra ondersteuning door deskundigen in en om de school. Ook bij handelingsverlegenheid van de mentor 
of vakdocent kunnen experts worden ingeschakeld. Deze extra ondersteuning staat in het teken van het onderwijs en is 
gericht op het behalen van onderwijsdoelen.
Binnen de tweede lijn komt een aantal mensen structureel met de teamleiders als zorgteam bijeen. Binnen het 
zorgteam wordt onder andere de voortgang in de leerlingbegeleiding besproken en worden ervaringen in de uitvoering 
van het beleid uitgewisseld. Het zorgteam van het Avicenna College kent de volgende leden:

5. Zorg en begeleiding
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Zorgteam

Aanpak Pesten

Teamleider Zorg: Samira Ashad
Remedial Teacher: Colinda Groenendijk/Ouafa Abrazi
Schoolpsycholoog: Emine Firat
Schoolmaatschappelijk werker: Nurten Ekincer
Leerlingbegeleider/verzuim coördinator PB: Mohamed el Aiboudi/Nurten Ekincier/Hamza Benhida
Leerlingbegeleider/verzuim coördinator Schere Musa Scholten/Loubna Taibi/Hamza Benhida
Jeugdverpleegkundige (CJG) PB: Angel Clement
Jeugdverpleegkundige (CJG) Schere: Dorothé Riteco
Leerplichtambtenaar: Oulaijah Yalt/Angela Loy

Het zorgteam van het Avicenna College houdt zich voor een groot gedeelte bezig met curatieve leerlingbegeleiding. 
Iedere week komt het zorgteam samen om leerlingen met problemen te bespreken. Deze problemen variëren van 
spijbelen, faalangst, dyslexie, leerachterstanden tot gedragsproblemen. Het zorgteam wordt aangestuurd door de 
teamleider zorg, verder zijn er een schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleiders, remedial teachers en een 
schoolpsycholoog. Samen kijken zij hoe zij een leerling weer op de rails kunnen krijgen. Eén keer in de zes weken is er 
een zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam (SOT). Hierin zijn ook externe partners aanwezig om gezamenlijk 
te kijken hoe een probleem het best is op te lossen. De externe partners zijn de leerplichtambtenaar, de 
schoolverpleegkundige, het gemeentelijke Centrum voor Jeugd en gezin (CJG, meer informatie hieronder), soms 
Bureau Jeugdzorg, het wijkteam en een begeleider passend onderwijs (BPO-er) van het samenwerkingsverband Koers 
VO. Wanneer de problemen de zorg van de school overstijgt wordt er altijd contact met de ouders opgenomen. De 
teamleider zorg adviseert dan de ouders hoe zij het best verder kunnen handelen. Mocht u hier vragen over hebben dan 
kunt u altijd contact opnemen met mevrouw Ashad.

Het Avicenna college ziet het als haar taak om leerlingen een veilig pedagogisch klimaat te bieden. Hierbinnen wordt 
pestgedrag als onacceptabel ervaren. De school pakt pesten dan ook volgens een vooraf bepaalde handelwijze aan. 
Om deze handelwijze succesvol te laten zijn is het van belang dat pesten tijdig wordt gesignaleerd, docenten en 
onderwijsondersteunend personeel stelling nemen tegen het pesten en alle betrokken partijen (docenten, 
onderwijsondersteunend personeel, ouders, leerlingen) bereid zijn tot samenwerking om de problemen rond pesten 
aan te pakken.
De handelwijze in het tegengaan van het pesten is vastgelegd in een pestprotocol. Daarmee wordt het voor iedereen 
duidelijk hoe pestgevallen op een pedagogische manier aangepakt moet worden.
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Het Avicenna College heeft ervoor gekozen om 2 leden van het zorgteam aan te stellen als anti- pestcoördinatoren, met 
specifieke aandacht voor cyberpesten. D.m.v. een cursus zijn deze anti- pestcoördinatoren niet alleen up-to-date 
geïnformeerd over wat werkt tegen pesten, maar ook zijn zij op de hoogte van waar de school aan moet voldoen. Ook 
zijn de anti-pestcoördinatoren voorzien om voorlichting te geven aan docenten/mentoren, ouders en leerlingen.

Het Avicenna College vindt het belangrijk de sociale zelfraadzaamheid, weerbaarheid en het goed kunnen omgaan met 
je medestudenten te bevorderen. Om deze vaardigheden te trainen is het mogelijk om, op individueel niveau, een 
weerbaarheidstraining of sociale vaardigheidstraining te volgen. Deze trainingen worden door opgeleide interne 
trainers verzorgd. De aanmelding en selectie hierdoor verloopt via het zorgteam van de school.

Faalangst kan ervoor zorgen dat een leerling, onder invloed van de angst om goed te presteren, zo geblokkeerd raakt, 
dat het resultaat van de prestatie onder de potentiele mogelijkheden ligt. Daarom is het belangrijk om deze angst om 
te falen vroegtijdig te signaleren, diagnosticeren en te behandelen. De schoolpsycholoog voert indien nodig de 
faalangsttest uit en zorgt voor de nodige begeleiding.

Het Avicenna College vindt het belangrijk om naast goed onderwijs, ook goede zorg aan te bieden. Voor kleine en grote 
klachten moet er in de school iemand zijn die een leerling kan vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is 
dat in eerste instantie de mentor, de vakdocent, de teamleider of de directie. Maar sommige klachten liggen heel 
gevoelig, bijvoorbeeld over racisme, discriminatie, pesten, seksueel geweld en dergelijke. Daarom hebben wij op 
school een vertrouwenspersoon, die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt. De vertrouwenspersoon is tevens 
de schoolpsycholoog van de school. Bij de vertrouwenspersoon kunnen leerlingen vertrouwelijk hun persoonlijke 
verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon luistert, geeft advies en probeert samen met de klager tot een oplossing te 
komen. Aanmelden bij een vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren: het kan anoniem (denk hierbij aan e-
mailcontact), via de brievenbus, telefoonnummer of via de mentor.

Voor iedere leerling met een LWOO-indicatie wordt door de remedial teacher, in samenwerking met leerling en ouders 
en onder toeziend oog van de teamleider zorg, een (individueel) handelingsplan opgesteld en/of het 
ontwikkelingsperspectief plan. Bij het Avicenna College fungeert dit plan als leidraad voor het handelen van de docent 
en als sturings- en planningsinstrument voor de ontwikkeling en de te behalen resultaten van de leerling.

Leerlingen die geen LWOO-indicatie hebben, maar wel hinder ondervinden door een taal- en/of rekenachterstand en 
op basis daarvan begeleiding van de remedial teacher nodig hebben, krijgen eveneens een individueel 
handelingsplan. Dit handelingsplan wordt iedere rapportperiode geëvalueerd. Voor clusters leerlingen met een 
relatief kleine achterstand op het gebied van taal en/of rekenen wordt een groepshandelingsplan opgesteld.

Sociale vaardigheidstraining

Faalangstreductietraining

Vertrouwenspersoon

Ondersteuning van leerlingen met LWOO
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Dyslexie en dyscalculie

Onderwijsondersteuning in de derde lijn 

5.2 Centrum voor Jeugd en Gezin op het voortgezet onderwijs 

Klas 1

Het Avicenna College werkt met een dyslexieprotocol en een dyscalculieprotocol. 
Dyslexie is een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat toepassen van het lezen en / of spellen op 
woordniveau. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot / accuraat 
oproepen / toepassen van reken-wiskundekennis (feiten). De betreffende leerlingen hebben een pas met daarop 
relevante informatie omtrent hun dyslexie of dyscalculie.
Uitgebreide informatie over dyslexie en dyscalculie op het Avicenna College is te vinden in het dyslexie- en/of 
dyscalculieprotocol.

Mocht inzet van externe deskundigheid nodig zijn dan wordt gebruik gemaakt van het netwerk van de school dat o.a. 
via het zorg- en adviesteam/schoolondersteuningsteam samenkomt. De ondersteuning vanuit de derde lijn is meestal 
curatief van aard. In sommige gevallen zal de leerling (of ouders) direct vanuit de tweede lijn naar een externe 
deskundige worden doorverwezen voor ondersteuning, maar in principe vervult het zorg- en 
adviesteam/schoolondersteuningsteam van de school de poort naar deze derdelijns zorg. In de toekomst wil de school 
zich meer richten op preventieve inzet van externe partners. Hierbij valt te denken aan een spreekuur voor de 
leerplichtambtenaar, vroege signalering door de schoolverpleegkundige, consultatie van externe netwerkpartners en 
nauwe samenwerking met wijkteams. 
Bij alle vormen van overleg wordt de samenwerking met de leerling zelf en de ouders zoveel mogelijk opgezocht.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou op school

Aan jouw school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) verbonden. De 
jeugdverpleegkundige organiseert inloopspreekuren. Daarnaast ziet hij/zij je een aantal keer op het voortgezet 
onderwijs, in klas 1 en 3.

In het eerste schooljaar heb je met de jeugdverpleegkundige een gesprek op school. Samen praat je over hoe het met je 
gaat. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over jouw gezondheid en ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt 
ontvang je twee vragenlijsten om in te vullen. De antwoorden worden samen met jou besproken tijdens het gesprek. 
Daarnaast zal de jeugdverpleegkundige je ook wegen en meten.
Vooraf zal de jeugdverpleegkundige aan je mentor vragen hoe het met je gaat. De gesprekken en vragenlijsten worden 
altijd vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.
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Klas 3

Zorgteam op school

Inloopspreekuur

Vragen?

Alles onder één dak

In klas 3 vul je de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in. De vragenlijst bestaat uit vragen over jouw 
gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijg je een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de 
vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de resultaten of als je het zelf wilt, nodigt de jeugdverpleegkundige je uit 
voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld en zonder 
toestemming worden gegevens niet met je ouders en school gedeeld.

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan 
de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

De jeugdverpleegkundige organiseert inloopspreekuren voor de leerlingen op school. Tijdens het inloopspreekuur kun 
je al je vragen stellen, bijvoorbeeld over je gezondheid, omgaan met je ouders, school of seksualiteit. Heb je een vraag 
of zit je ergens mee? De jeugdverpleegkundige luistert naar je en denkt graag met je mee!
Kijk op de posters op school of vraag aan je mentor wanneer de inloopspreekuren zijn.

Hebben jij of je ouders/verzorgers een vraag? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige die aan jouw school 
verbonden is voor de locatie Schere:

• Dorothé Riteco
• Telefoonnummer: 010 - 20 10 110 of 06-31796659
• E-mail: d.riteco@cjgrijnmond.nl of cjgcharlois@cjgrijnmond.nl

De jeugdverpleegkundige die aan jouw school verbonden is voor de locatie Putsebocht:
• Angel Clement
• Telefoonnummer: 010 - 20 10 110 of 06-52815085
• E-mail: a.clement@cjgrijnmond.nl of cjgfeijenoord@cjgrijnmond.nl

Het CJG bij jou in de buurt is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. Als het 
nodig is biedt het CJG je advies en ondersteuning. Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, 
doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar onze website www.cjgcharlois.nl.
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5.3 Decanaat

Vmbo

Havo en vwo 

5.4 Klachtenregeling

Kiezen is je toekomst. Wat wil je later worden? Veel leerlingen weten het antwoord op deze vraag nog niet zo goed. 
Oriëntatie op het vervolgonderwijs is daarom een belangrijk. Wij lichten de leerlingen voor over de mogelijkheden die 
er zijn op het gebied van verdere studie op en na het Avicenna College. Verder nemen wij verschillende stappen om de 
leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, en organiseren we voorlichtingsavonden.
We werken samen met veel partners om de studiekeuze van leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, onder meer met 
JINC voor de Bliksemstages (onderbouw vmbo) en sollicitatietrainingen (alle niveaus); de Hogeschool Rotterdam en 
InHolland voor het programma Mentoren op Zuid en de betere aansluiting met hbo (bovenbouw havo); de Erasmus 
Universiteit voor Junior Med School en de Universiteit Leiden voor de Aansluitingsmodules (bovenbouw vwo). Ook zijn 
we actief binnen de overlegkaders van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

In de 2e klas (vmbo-Basis, Kader en TL) kiezen leerlingen de sector die zij in de bovenbouw (3e en 4e jaar) gaan volgen: 
Zorg, Techniek of Economie. Mentoren en de decaan begeleiden leerlingen en ouders vanaf het begin van het 
schooljaar zo goed mogelijk bij het maken van deze belangrijke sectorkeuze. We voeren individuele gesprekken met 
leerlingen in zowel 3VMBO als 4VMBO om de leerling zo goed mogelijk een kansrijke vervolgopleiding te laten kiezen.

In de havo en het vwo wordt de keuze voor een profiel gemaakt in de 3e klas, en proces dat intensief wordt voorbereid 
tijdens mentorlessen. In de bovenbouw havo en vwo organiseren we veel activiteiten om leerlingen in aanraking te 
laten komen met hbo en Universiteit. Ook het Profielwerkstuk wordt nadrukkelijk meegenomen als instrument om de 
leerling voor te bereiden op de vervolgstudie.

Binnen het Avicenna College moet iedereen in een veilige en prettige omgeving kunnen werken en studeren. Respect 
en aandacht voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale omgangsvormen.
Heeft u een klacht over gedrag, omgang of over beslissingen op school? Dan lossen wij deze graag voor u op. 
Uitgangspunt in de regeling is dat klachten zo veel mogelijk binnen de school worden opgelost. Zeker voordat iemand 
besluit een formele klacht in te dienen.
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Waar kunt u terecht?
v

v

v

Locatie Schere

Locatie Putsebocht

v

v

v

v

Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs

 De mentor van uw zoon of dochter is uw eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon kan bij een situatie van
ongewenst gedrag een bemiddelende rol spelen.
De vertrouwenspersoon voor het Avicenna College is de heer B. Gam, bereikbaar via het algemene 
nummer 010-7900555.

 Mocht u na het gesprek met de mentor nog niet tevreden zijn over het antwoord of afhandeling van uw klacht, 
wendt u zich dan tot de teamleider van de betreffende afdeling.

 Binnen één week krijgt u een reactie.

Teamleider mavo/havo/vwo mevrouw Chaimae Essanoussi: c.essanoussi@avicenna-college.com

Teamleider onderbouw vmbo de heer Turan Narcicegi: t.narcicegi@avicenna-college.com
Teamleider bovenbouw vmbo de heer Yassin Griep: y.griep@avicenna-college.com

 Binnen één week krijgt u een reactie.
 Mocht na het contact met de teamleider uw klacht nog steeds bestaan, dan kunt u contact opnemen met 

de directeur van het Avicenna College, de heer R.C. Troost: e-mailadres: info@avicenna-college.com
 Heeft het contact met de directeur niet geleid tot een bevredigende oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht

schriftelijk neerleggen bij het bestuur van Avicenna College de heer W.P. Littooij: 
e-mailadres: info@avicenna-college.com

 Binnen twee weken krijgt u een reactie.

Het Avicenna College is lid van de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs. Heeft u een klacht over gedrag, omgang of over 
beslissingen op school? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs. Voordat een klacht 
wordt ingediend moet deze in principe eerst worden ingediend bij het schoolbestuur of de Centrale Directie van de school. 
Klachten over seksuele intimidatie kunnen wel direct bij de Commissie worden ingediend.

De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het schoolbestuur (ook bevoegd gezag genoemd). De Commissie 
kan aanbevelingen doen over maatregelen die het bevoegd gezag van de school kan nemen.
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Klachten kunnen onder andere worden ingediend over:
 Communicatie
 Veiligheid op school, bijvoorbeeld pesten
 Begeleiding en andere onderwijskundige zaken
 Sancties tegen leerlingen
 Ongewenste intimiteiten
 Discriminatie

Waar dient u uw klacht in?
U kunt uw klacht indienen bij: 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
info@onderwijsgeschillen.nl

Of maak gebruik van het klachtformulier op de website van www.onderwijsgeschillen.nl

Hoe dient u een klacht in?

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u bij de Commissie waarbij u een klacht wilt indienen onder de 
tabbladen procedure en reglement.

 Voor het indienen van een klacht is geen rechtsbijstand vereist. U kunt dit zelf doen.
 U kunt uw klacht per brief of per e-mail indienen bij de klachtencommissie.
 Dien uw klacht bij voorkeur in met behulp van het klachtformulier.

v

v

v

v

v

v

v

v

v
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6.1 Onderbouw en bovenbouw  

6.2 HAVO en VWO   
Havo: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

Vwo: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

Leerlingen die kortgeleden nog de oudsten op de basisschool waren, behoren opeens tot de jongste leerlingen in het 
Voortgezet Onderwijs (VO). Deze leerlingen komen in de 'onderbouw' van het VO terecht. De onderbouw bevindt zich 
tussen het basisonderwijs en de bovenbouw van vmbo, mavo, havo of vwo. In de onderbouw gaat het inhoudelijk om 
basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor de verdere schoolloopbaan. Daarnaast is 
het onderwijs gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling: inzicht krijgen in wie je bent, wat je kunt en 
wat je wilt. 
We spreken bij het vmbo van de onderbouw tot en met het tweede leerjaar, bij havo en het vwo duurt de onderbouw tot 
en met het derde leerjaar. Daarna gaan de leerlingen naar de bovenbouw. 

De havo duurt vijf jaar en biedt een brede algemene ontwikkeling. Het havodiploma geeft toegang tot het Hoger 
Beroepsonderwijs (Hbo). Leerlingen kunnen met dit diploma, met goede resultaten en een goede werkhouding ook 
doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. 

Het vwo biedt een brede algemene ontwikkeling en stelt leerlingen in staat Wetenschappelijk Onderwijs (Universiteit) 
of Hoger Beroepsonderwijs (Hbo) te volgen. Het Avicenna College hecht waarde aan vaardigheden waarover een havo-
vwo-leerling zou moeten beschikken die belangrijk zijn voor de vervolgopleiding. 

Om deze vaardigheden te ontwikkelen biedt het Avicenna College verdiepingsprogramma's aan. Deze 
verdiepingsprogramma's staan in teken van onderzoeken, praktijkopdrachten en een bijdrage leveren aan de 
omgeving. Aan het einde van de periode wordt er afgesloten met een beroepsproduct waar de leerlingen aan hebben 
gewerkt.

 

6. Het onderwijsaanbod

Havo leerling Avicenna Vwo leerling Avicenna 

 Ondernemend Onderzoekend 
Proactief Kritische houding 
Oplossingsgericht Prestatiegericht 
Samenwerkend vermogen Academische houding 
Zelfstandig Zelfstandig 

v v

v v

v v

v v

v v
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De leerlingen maken kennis met de volgende programma's: 
ScienceSchool Dit is een programma die de leerlingen volgen en kennis maken 

met verdieping in vakken als science, informatica en techniek. 
MedSchool Dit is een programma die de leerlingen volgen en kennis maken 

met verdieping in vakken als biologie, gym en voeding. 
IslamicLawSchool Dit is een programma die de leerlingen volgen en kennis maken 

met verdieping in vakken als godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. 

Vanaf klas 4 spreken we van de bovenbouw. De leerlingen in de bovenbouw volgen allemaal dezelfde vakken uit het 
gemeenschappelijke deel. 

Daarnaast moeten ze een keuze maken uit vier profielen: 
Cultuur en maatschappij (C&M) 
Economie en maatschappij (E&M) 
Natuur en techniek (N&T) 
Natuur en gezondheid (N&G) 

Van leerlingen in de bovenbouw wordt veel verwacht: motivatie, goede studiehouding, verantwoordelijkheid. De 
school biedt de leerlingen een goede ondersteuning en begeleiding ter voorbereiding op het eindexamen. Zo kunnen 
leerlingen deelnemen aan huiswerkbegeleiding en bijles.
 
Elk profiel bestaat uit: 

een gemeenschappelijk deel 
een profieldeel 
een vrij deel 

Het profieldeel is het kenmerkende deel van ieder profiel en bestaat uit een aantal verplichte vakken. Daarnaast 
bestaan de profielen uit een gemeenschappelijk deel en een vrij deel. 

Universitaire opdrachten maken, dat is nieuw op het Avicenna College. Het past in het streven om ambitieus en 
excellent te zijn. De leerlingen van 5 vwo schrijven zich in bij de Universiteit Leiden op een studie die zij interessant 
vinden. Over een periode van 9 weken moeten zij elke week opdrachten maken op universiteitsniveau. Deze 
opdrachten worden nagekeken door studenten die op de universiteit zelf studeren. 

v

v

v

Bovenbouw en profielen havo/vwo 

v

v

v

v

v

v

v

Pre-universiteit programma 
Aansluitingsmodule Universiteit Leiden 
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6.3 Vmbo/LWOO
Vmbo: Voorbereidend Middelbaar Beroeps-
onderwijs

v

v

vv

LWOOv

v

Kbl & bbl: De beroepsgerichte leerweg 

Vernieuwd vmboTl / Mavo 

Sectoren vmbo

Een sector kiezen heeft te maken met de beroeps-
opleiding de leerling wil gaan volgen of waar zijn of haar 
interesse naar uitgaat. De school ondersteunt de 
leerlingen in samenwerking met de ouders bij het maken 
van deze keuze.Het vmbo duurt vier jaar en geeft toegang tot het 

middelbaar beroepsonderwijs. Na het tweede leerjaar 
Onze school biedt op de afdeling vmbo drie sectoren:kiezen de leerlingen voor een sector en voor een 

 Zorg en Welzijn (Z&W)definitieve leerweg.
 Produceren, Installeren en Energie (PIE)Het vmbo onderwijs heeft drie leerwegen:
 Economie en Ondernemen (E&O) Mavo (in klas 2, 3 en 4 spreken we 

van vmbo T (Theoretisch)
 Kbl
 Bbl Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld 

voor leerlingen die meer moeite hebben met leren. LWOO-
leerlingen krijgen in kleinere groepen extra aandacht. De 
zorgcoördinator maakt samen met de mentor een In de beroepsgerichte leerweg zijn twee niveaus te 
handelingsplan en er zal standaard een sociale onderscheiden: de kaderberoepsgerichte leerweg en 
vaardigheidstraining/faalangst reductietraining worden d e  b a s i s b e r o e p s g e r i c h t e  l e e r w e g .  B e i d e  
gegeven aan onze eerstejaars LWOO leerlingen.beroepsgerichte leerwegen zijn praktisch ingesteld en 
Het is van belang, dat de leerlingen voor deze afdeling geven een voorbereiding op een opleiding op mbo 
vroegtijdig worden aangemeld, omdat voor deze jongens (middelbaar beroepsonderwijs) niveau, dat in 
en meisjes een indicatie gesteld moet worden. Leerlingen Rotterdam bijvoorbeeld op ROC Albeda of ROC 
kunnen zich al in januari voor het LWOO aanmelden.Zadkine wordt gegeven.

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden De TL/Mavo geeft de vmbo-leerling toegang tot het 
vernieuwd. De nieuwe programma’s worden eenvoudiger mbo, niveau 3 en 4. Na het tweede leerjaar kiest de 
en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. leerling een pakket van twaalf vakken. Afhankelijk van 
Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun het pakket blijft de mogelijkheid open om aan het 
vervolgopleiding en toekomstige beroep. Ruim dertig einde van het derde jaar te kiezen uit twee van de vier 
afdelingsprogramma’ssectoren: techniek, landbouw, zorg & welzijn of 
worden in vervangen door tien profielen, bestaande uit economie. In het vierde jaar doet de leerling examen in 
gemeenschappelijke vakken en beroepsgerichte profiel- zes vakken in eéń bepaalde sector.
en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk 
onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en 
optimale leerlijnen naar het mbo-vorm te geven.Een sector kiezen

Op het vmbo kiezen de leerlingen in de tweede klas een 
sector.
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Voor leerlingen komen er meer keuzemogelijkheden en  Vrij deel: hier kiezen leerlingen in de basis-
hun vmbo opleiding sluit straks beter aan op het mbo. beroepsgerichte leerweg en de kaderberoeps-
Aan het einde van leerjaar twee kiezen leerlingen één gerichte leerweg vier beroepsgerichte keuzevakken 
van de drie beroepsgerichte profielen. Leerlingen die passen bij hun profiel en/of belangstelling. De 
worden bij deze en al hun volgende keuzes geholpen. school bepaalt het aanbod van deze beroepsgerichte 

keuzevakken. Het aanbod kan de school op deze 
Het Avicenna College heeft voorlopig de keuze gemaakt manier goed afstemmen op de regionale kansen. Als 
om drie profielen aan te gaan bieden: de school die mogelijkheid biedt, kan een leerling 

 Producten en dienstverlening ook kiezen voor beroepsgericht keuzevak uit een 
 Produceren, installeren en energie ander profiel, om zich bijvoorbeeld breder te 
 Zorg en welzijn Islam Style oriënteren of te kijken in een werkveld waar zijn 

belangstelling naar uitgaat.
Deze keuzes hebben wij gemaakt op basis van de 
interesses en arbeidsmarktperspectieven van onze Het beroepsgerichte profieldeel en de beroepsgerichte 
leerlingen, de situatie in de regio en de ervaring die wij keuzevakken bestaan uit een combinatie van theorie en 
als school in huis hebben. Het komende schooljaar praktijk en bereiden leerlingen op deze manier voor op 
zullen wij ons bezig blijven houden met de vraag hoe wij een beroepsopleiding op het mbo. Hoeveel praktijk een 
de vernieuwingen in het vmbo het beste kunnen leerling krijgt is afhankelijk van de leerweg die hij volgt. 
benutten ten gunste van onze leerlingen. Zo zullen wij De meeste praktijkuren worden aangeboden in de 
onder meer kijken welke interessante keuzevakken wij basisberoepsgerichte leerweg en de minste praktijkuren 
aan willen gaan bieden. Hierbij valt te denken aan in de theoretische leerweg. 
vakken die te maken hebben met sport, beveiliging en 
robotica. Het vernieuwde vmbo biedt kortom:

 Actuele programma’s
Een profiel bestaat uit drie delen die nauw met elkaar  Veel keuzemogelijkheden
samenhangen:  Meer kansen om te onderzoeken welk beroep 

Gemeenschappelijk deel: hier zijn de vakken voor bij een leerling past
alle profielen hetzelfde:  Betere aansluiting op het mbo
N e d e r l a n d s ,  E n ge l s ,  M a a t s c h a p p i j l e e r  1 ,  
Lichamelijke opvoeding en tenminste één kunstvak.

 Profieldeel: hier hangen de vakken samen met het 
beroepsgericht profiel dat de leerling gekozen heeft.

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v



Lessentabel onderbouw MAVO-HAVO-VWO 

NEDERLANDS 4 4 4 4 4 4 4 4

FRANS 3 3 3 2 2 2 2 2

GESCHIEDENIS - - 2 2 2 2 2 2

PROFILERING 2 2 2 2 2 2 - -

WISKUNDE 4 4 4 4 3 3 3 3

BIOLOGIE 2 2 2 2 2 2 2 2

MENTORLES 1 1 1 1 1 1 1 1

ECONOMIE - - - - 2 2 2 2

BEELDENDE VORMING 2 2 2 2 2 2 - -

TEKENEN - - - - - - 2 2

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2 2 2 2 2 2 2

ENGELS 3 3 3 3 3 3 3 3

ARABISCH/ TURKS 1 1 1 1 1 1 1 1

AARDRIJKSKUNDE 2 2 2 2

M&M 3 - - - 3 - - -

REKENVAARDIGHEID 1 1 1 1 1 1 1 1

SCHEIKUNDE - - - - - - 2 2

NATUURKUNDE - - - - - - 2 2

TECHNIEK 2 2 2 - - - - -

NASK - - - 2 2 2 - -

GODSDIENST 1 1 1 2 1 1 2 2

lesuurlesuurlesuurlesuur lesuurlesuurlesuurlesuur
Klas 
 

3VWO3H2V2HV2MH1 VWO+1H/V1MH

6.4 Lessentabellen
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Lessentabel bovenbouw  HAVO-VWO 

NEDERLANDS 4 4 4 4 4

FRANS 3 3 3 3 3

GESCHIEDENIS 3 3 3 - -

INFORMATICA 2 2 2 2 2

REKENVAARDIGHEID 1 1 1 1 1

SCHEIKUNDE 4 4 4 4 4

NATUURKUNDE 4 4 4 4 4

MAATSCHAPPIJWETENSCHAP. 3 4 3 - -

MAATSCHAPPIJLEER 1 2 - 2 - -

ENGELS 3 3 3 3 3

ARABISCH/ TURKS 2 2 2 2 2

CKV 1 - 1 - -

WISKUNDE 4 4 4 4 4

BIOLOGIE 4 4 4 4 4

MENTORLES 1 1 1 1 1

ECONOMIE 3 4  3 - -

GODSDIENST 1 1 1 1 1

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2 2 2 2

lesuurlesuur lesuurlesuurlesuur
Klas 
 

6 vwo5 vwo4 vwo5 havo4 havo
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Lessentabel onderbouw  
VMBO BASIS EN KADER 

35

GODSDIENST 1 1 1 1 1

ENGELS 4 4 4 3 3

M&M 3 3 3 3 3

BIOLOGIE 3 3 3 3 3

LOB 1 1

BEELDENDE VORMING 2 2 2 2 2

MENTORLES 1 1 1 1 1

TAALVAARDIGHEID 1 1 1 1 1

NEDERLANDS 5 5 5 5 5

ARABISCH/TURKS 1 1 1 1 1

WISKUNDE 4 4 4 4 4

NAST EN TECHNIEK 2 2 2 2 2

DRAMA 2 2 2 2 2

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2 2 2 2

REKENVAARDIGHEID 1 1 1 1 1

lesuurlesuur lesuurlesuurlesuur
Klas 
 

2 KBT2 BK1 KBT1 BK1 Basis



Lessentabel bovenbouw 
VMBO BASIS EN KADER 

GODSDIENST 1 1 1 1 1 1

ENGELS 3 3 3 4 4 4

WISKUNDE 4 4 4 4 4 4

NASK 3 4

ET, AD EN VZ 10 10 10 10 10 10

MA2 2

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2 2 2 2 2

REKENVAARDIGHEID 1 1 1 1 1 1

NEDERLANDS 4 4 4 4 4 4

ARABISCH EN TURKS 2  2

BIOLOGIE 3 4

ECONOMIE 3 4

MA1 2 2 2

BEELDENDE VORMING 2 2 2

MENTORLES 1 1 1 1 1 1

TAALVAARDIGHEID 1 1 1 1 1 1

lesuurlesuurlesuur lesuurlesuurlesuur
Klas 
 

4 BK
Z&W

4 BJ
Ec&Ond4 BK Et

3 BK
Z&W

3 BK
Ec&Ond3 BK Et
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Lessentabel bovenbouw  
Theoretische leerweg 

GODSDIENST 1 1

FRANS 3 4

ARABISCH / TURKS 2 2

WISKUNDE 4 4

NASK 3 4

MAATSCHAPPIJLEER 1 2

BEELDENDE VORMING 2

ITTL 2 2

REKENVAARDIGHEID 1 1

NEDERLANDS 4 4

ENGELS 3 4

AARDRIJKSKUNDE 2 4

BIOLOGIE 3 4

ECONOMIE 3 4

MAATSCHAPPIJLEER 2 4

LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2

MENTORLES 1 1

lesuurlesuur
Klas 
 

Lj 4 TLLj 3 TL



v6.5 Examens en bevorderingsnormen

Het PTA: Programma Toetsing en Afsluiting
v

v

Het examen

v

v

v

v

v
v

v

Lichamelijke opvoeding, je sectorwerkstuk (voor TL) 
en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel 
‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 

In het PTA staan de afspraken betreffende de toetsing van de of hoger hebt behaald.
leerstof, de weging en het moment van toetsing. Het jaar Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:
wordt opgedeeld in perioden, die steeds worden afgesloten Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
met schoolexamens. Dit betekent dat leerlingen moeten Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, 
leren om hun werk te spreiden en dus goed te plannen. Voor of 
ieder vak krijgen ze een studiewijzer, waarop ze kunnen zien Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 
welke stof wanneer behandeld wordt en waarop ze hun 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
eigen vorderingen/planning kunnen bijhouden. Ouders Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers
kunnen via het PTA de toetsing van hun kind volgen en zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is.
begeleiden. Geen eindcijfer is 3 of lager.

Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen
voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, 

In het PTA staat beschreven op welke wijze de ben je gezakt.
schoolexamens bijdragen tot het slagen of zakken voor de 
opleiding. Daarnaast wordt een opleiding afgesloten Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen havo?
middels een landelijk eindexamen. Het gemiddelde van je centraal examen resultaten is
De komende jaren zal er een aantal belangrijke wijzigingen 5,5 of hoger en Je hebt voor elk vak een 6 of hoger 
op het gebied van examinering in het voortgezet onderwijs of
worden doorgevoerd. Belangrijkste aanpassing is dat Je hebt voor één vak een 5, dit hoef je niet te
leerlingen voor het centraal examen gemiddeld een compenseren
voldoende moeten halen om te kunnen slagen. De zak- of
slaagregeling wordt als volgt aangescherpt; Je hebt voor twee vakken (maximaal één kernvak) een

5 en compenseert dit met 2 compensatiepunten en het
Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen vmbo? gemiddelde voor je eindcijfers is 6,0 of hoger

 Je hebt de rekentoets gemaakt. Het cijfer hiervoor of
telt niet mee. Je hebt voor één vak een 4 en compenseert dit met 2
Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 compensatiepunten en het gemiddelde voor je
of hoger is (tel al je centraal examencijfers bij elkaar op eindcijfers is 6,0 of hoger 
en deel dit door het aantal centrale examens die je of
hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager Je hebt voor één vak een 4 en voor één vak een 5
ben je gezakt. en compenseert dit met 3 compensatiepunten en

het gemiddelde voor je eindcijfers is 6,0 of hoger
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Ook moet je de rekentoets gemaakt hebben en voor de
vakken ckv en lichamelijke opvoeding een 'voldoende' De docentenvergadering beslist of een leerling naar een 
of 'goed' hebben. Je kan niet zakken op een extra vak.. volgende klas bevorderd kan worden. De ouders ontvangen 

jaarlijks een document met daarin de overgangsnormen, 
Wanneer ben je geslaagd voor het eindexamen vwo? zodat zij inzicht hebben in het bevorderingsbeleid. Als de 

 Het gemiddelde van je centraal examen resultaten is ouders hierover vragen hebben, kunnen zij contact opnemen 
5,5 of hoger met de mentor van het kind.
en

 Je hebt voor elk vak een 6 of hoger
of Via Magister, dat via onze website te bereiken is, kunt u de 

 Je hebt voor één vak een 5, dit hoef je niet te cijfers van uw zoon/dochter bekijken en ook de gegevens.
compenseren Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen en 
of ouders een inlognaam en wachtwoord voor Magister. De 

 Je hebt voor twee vakken (maximaal één kernvak) ouders en leerlingen kunnen hiermee dagelijks de voortgang 
een 5 en compenseert dit met 2 compensatiepunten en op het gebied van de behaalde resultaten inzien en het 
 het gemiddelde voor je eindcijfers is 6,0 of hoger verzuim en huiswerk controleren.
of

 Je hebt voor één vak een 4 en compenseert dit met 2
compensatiepunten en het gemiddelde voor je
eindcijfers is 6,0 of hoger

Avicenna College biedt bijlessen aan, aan leerlingen die dat of
nodig hebben. De bijlessen worden op de vrijdagmiddagen en  Je hebt voor één vak een 4 en voor één vak een 5 en
waar mogelijk binnen het rooster aangeboden. Voor de compenseert dit met 3 compensatiepunten en het
examenleerlingen worden er extra examentrainingen gemiddelde voor je eindcijfers is 6,0 of hoger
aangeboden in de meivakantie en waar nodig op de Je moet ten minste een 5 gehaald hebben voor je
vrijdagmiddagen.rekentoets. Heb je een 5 voor de rekentoets? 

Dan mag je voor geen enkel kernvak nog een 5 halen.
 Ook moet je voor de vakken ckv en lichamelijke

opvoeding een 'voldoende' of 'goed' hebben. 
Je kan niet zakken op een extra vak.

Op het Avicenna College werken we met 3 periodes. Na ieder 
periode van circa 12 lesweken krijgen de leerlingen een 
rapport. Tijdens de perioden krijgen de ouders de 
gelegenheid om het rapport te bespreken met de mentor.

v Overgangsnormen

v

v Magister

v

v

v 6.6 Huiswerkbegeleiding en examentraining

v

v

v

Rapportperiodes
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7.1 Afwezigheid en te laat komen

7.2 Vakanties schooljaar 2017-2018
De leerlingen hebben op deze dagen geen les:

Herfstvakantie zaterdag 14 oktober 2017 t/m zondag 22 oktober 2017

Voorjaarsvakantie zaterdag 24 februari 2018 t/m zondag 4 maart 2018

Meivakantie vrijdag 27 april 2018 t/m zondag 13 mei 2018

Iedoel Fitr Suikerfeest woensdag 14 t/m vrijdag 16 juni 2018 (onder voorbehoud)

Als je ziek wordt tijdens de schooldag dan meld je je bij de leerlingbegeleider. Deze neemt contact op met je ouders. 
Na toestemming te hebben gekregen van je ouders, mag je naar huis gaan.
Als je ouders niet bereikbaar zijn, blijf je op school.

Ouders zijn verplicht verzuim op tijd te melden. Afspraken met artsen, specialisten, burgerzaken en overige afspraken 
dienen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te gebeuren. Bij veelvuldig (ongeoorloofd) verzuim stelt de school de 
leerplichtambtenaar op de hoogte. Aanvragen voor buitengewoon verlof bijvoorbeeld bij familieomstandigheden 
moeten vroegtijdig bij de teamleider worden aangevraagd. Voor extra vakantie wordt in de regel geen verlof gegeven.

Als een les vanwege afwezigheid van de docent niet doorgaat, dan worden de leerlingen altijd in het lokaal verwacht 
voor een invalles door een andere docent of om zelfstandig aan taken te werken, tenzij uitdrukkelijk door de 
teamleiding anders is aangegeven. Leerlingen die zich hier niet aan houden worden afwezig gemeld.

Iedoel-Adhaa Offerfeest donderdag 31 augustus t/m vrijdag 1 september (onder voorbehoud)

Wintervakantie zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Tweede Paasdag maandag 2 april 2018

Tweede Pinksterdag  Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie zaterdag 14 juli 2018 t/m zondag 26 augustus 2018

7. Administratieve zaken
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7.3 Aanmelden nieuwe leerlingen

De plaatsing

LWOO

Bezwaar

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor leerlingen en hun ouders vaak een 
spannende gebeurtenis. Om deze overstap zo goed mogelijk te laten verlopen, is overdracht van informatie erg 
belangrijk. De aanmelding vindt plaats d.m.v. een intakegesprek op de hoofdlocatie Schere 47. U kunt zonder afspraak 
van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot en met 16.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot en met 12.00 uur, 
samen met uw kind terecht bij de administratie van de school. Wij bespreken dan kort met u en uw kind de 
aangeleverde gegevens en tenslotte lichten wij aan het eind van het gesprek de procedure toe die tot een toelating op 
het Avicenna College leidt.
Na uw aanmelding wordt het dossier doorgenomen door de intakecommissie en krijgt u hierover schriftelijk een 
bevestiging van uw aanmelding. Een aanmelding betekent niet dat uw kind definitief is geplaatst. Indien nodig wordt 
er contact opgenomen met de basisschool.

De intakecommissie neemt de beslissing of uw kind wel of niet wordt ingeschreven. Als uw kind definitief wordt 
ingeschreven, krijgt u een bewijs van inschrijving. De basisschool krijgt tevens een bewijs van inschrijving. Uw kind 
wordt geplaatst aan de hand van het basisschooladvies en de LVS toetsen van groep 6, 7 en 8. Deze toetsen zijn 
gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling door middel van het leerlingvolgsysteem. In uitzonderlijke 
gevallen kan de intakecommissie in overleg met de basisschool afwijken van de hierboven beschreven procedure. Voor 
leerlingen met een afwijkend advies, geldt dat zij, conform de geldende afspraken in het samenwerkingsverband Koers 
VO worden aangenomen. Indien gewenst, wordt naar aanleiding van de resultaten van de leerling een LWOO 
beschikking aangevraagd bij Koers VO.

Om in aanmerking te komen voor een LWOO-beschikking gelden de volgende aanvullende eisen:
Het IQ van de leerling ligt tussen de 75 en de 90 en er zijn minimaal twee leerachterstanden op bovengenoemde 
gebieden waarvan er een begrijpend lezen of wiskunde is.
De achterstanden liggen tussen de 25% en 50% van de leerontwikkeling; er wordt gemeten op inzichtelijk rekenen, 
begrijpend lezen, spelling en technisch lezen; bij sociaal-emotionele problematiek kan het IQ hoger liggen.

Indien u klachten heeft betreffende de aanmelding of afwijzing, kunt u zich wenden tot de voorzitter van de 
intakecommissie de heer Bechir Gam. Email gegevens: info@avicenna-college.com telefoonnummer:010-7900555 
(hoofdlocatie), Schere 47, 3085 DT, Rotterdam.
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7.4 Ouderbijdrage
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Avicenna College heeft als motto Excellent, ambitieus en islamitisch voortgezet onderwijs. Naast goed onderwijs 
vinden wij het belangrijk dat een kind zijn talenten ontwikkelt. Dit stimuleren wij op school door het aanbieden van 
verschillende activiteiten.
De vergoeding die het Avicenna College van de overheid ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma is slechts 
toereikend voor een basisniveau. Hieruit worden alle ‘gewone’ schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, 
de inrichting van de school, de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz. Onze ambities 
reiken hoger. Dat hogere ambitieniveau kunnen we alleen realiseren als er aanvullende financiële middelen zijn. Deze 
middelen worden gebruikt voor de extra schoolactiviteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar 
wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van uw kind. Daarom 
vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Het Avicenna College vraagt een vast bedrag van € 80,- per kind 
voor de bijdrage in de kosten die niet vergoed worden door de overheid.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 wordt besteed aan:

 Zwemmen
 Sportdag
 Culturele activiteiten
 Drama &Toneel
 Viering islamitische feestdagen
 Bezoek Blijdorp
 Reproductiekosten
 Mediatheek
 Huiswerkbegeleiding
 Examentraining

De volgende excursies vallen buiten de ouderbijdrage en worden per activiteit in rekening gebracht:

 Schoolkamp
 Schoolreis
 Studiereis naar Parijs
 Studiereis naar Londen
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Indien ouders/verzorgers geen bijdrage in de kosten leveren, kunnen hun kinderen van activiteiten die onder deze 
regeling vallen worden uitgesloten. Wij gaan er derhalve vanuit dat ouders die hun kind bij Avicenna College 
aanmelden, bereid zijn deze bijdrage te betalen.
Indien zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan door de directeur kwijtschelding, reductie, 
uitstel of gespreide betaling van de ouderbijdrage plaatsvinden. Een gemotiveerd verzoek tot kwijtschelding, reductie, 
uitstel of gespreide betaling dient schriftelijk dan wel per e-mail ingediend te worden bij de directeur. De directeur kan 
de indiener om een toelichting vragen alvorens een beslissing te nemen.

Leerlingen kunnen zich melden bij de conciërge voor het huren van een kluisje. Voor de huur wordt een vast bedrag 
gevraagd en daarbij komt een bedrag voor de borg. De kluisjes zijn bedoeld voor leerlingen om hun schoolspullen, 
eventueel de jas en voor de gymles portemonnee, horloge, kettinkjes, ringen en mobiele telefoon e.d. tijdelijk op te 
bergen. De directie kan het kluisje controleren, als zij vermoedt dat een leerling er op een oneigenlijke wijze gebruik van 
maakt. De controle dient echter altijd te gebeuren in aanwezigheid van een teamleider en/of de conciërge. De 
betrokken leerling kan daarbij aanwezig zijn, indien dit mogelijk is en als de reden voor een oneigenlijk gebruik 
gegrond is.

De schoolboeken voor uw kind bestelt u zelf online bij Van Dijk (www.vandijk.nl). Het Avicenna College heeft het 
boekenfonds uitbesteed via Van Dijk Educatie. Dit is een grote landelijk werkende organisatie die voor veel scholen in 
Nederland schoolboekenfondsen beheerd.
De boekenpakketten worden door de leerlingen zelf bij Van Dijk Educatie besteld waarna het boekenpakket in de loop 
van de zomer op het huisadres van de leerling bezorgd wordt.
Als de leerlingen weten in welke klas en met welk profiel ze volgend jaar verder gaan, zijn voor hen op de website van 
Van Dijk Educatie de boekenlijsten per klas en profiel zichtbaar.

De verplichte schoolboeken worden door de school betaald en moeten aan het eind van het jaar weer ingeleverd 
worden. Naast de verplichte boeken kunnen er ook boeken of andere artikelen (bijvoorbeeld een rekenmachine of 
woordenboeken) op de boekenlijst staan die de leerling voor eigen rekening moet aanschaffen of waarvan geadviseerd 
wordt om ze aan te schaffen. Als de leerling bij het bestellen deze artikelen ook aan vinkt, dan worden deze samen met 
de door de school betaalde boeken geleverd, maar krijgt u voor deze extra artikelen een rekening van Van Dijk Educatie.
We zijn ervan overtuigd dat we, met de diensten van Van Dijk Educatie, de zekerheid hebben dat onze leerlingen aan het 
begin van het nieuwe schooljaar al hun boeken zullen hebben.

7.5 Kluisjes

7.6 Schoolboeken

Hoe zit het met de kosten?



8.1 Medezeggenschapsraad

8.2 Leerlingraad
Wat doet de ouderraad precies?

8.3 Ouderraad / Ouderbetrokkenheid
Waarom is er een ouderraad?

zijn. Maar voor alle kinderen geldt dat zij op weg zijn naar het 
volwassen worden. Kinderen komen in een nieuwe fase, De MR is het orgaan waarin de diverse groepen worden 
proberen een eigen identiteit te ontwikkelen. Tegelijkertijd vertegenwoordigd, zoals leerlingen, ouders en 
gaan ze naar een nieuwe, “grote” school met vaak andere personeel. Het doel is dat belanghebbenden kunnen 
regels, meer vakken, verschillende docenten. Ze krijgen te meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze 
maken met lesuren, mentoruren, Magister en leren plannen.behartigen. De belangrijkste instrumenten van de MR 
Zij leren omgaan met een agenda en kunnen met behulp daarbij, zijn het instemmings- en adviesrecht. De MR 
vanaf Magister hun behaalde cijfers voor toetsen en het probeert een sfeer van openheid en democratie te 
huiswerk zien. Het is belangrijk voor de leerlingen dat hun bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de 
ouders worden betrokken bij dit proces en bij de school. hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen 
Het Avicenna College staat altijd open voor nieuwe ideeën reageren. De MR is bereikbaar via 
die verbeteringen tot stand kunnen brengen, die zowel mr@avicenna-college.com 
gunstig zijn voor de leerlingen als voor de school. Het Schriftelijke correspondentie aan de MR 
Avicenna College is van mening dat ouders, leerlingen en kunt u ook per post sturen naar:
de school het samen moeten doen. De ouder-Medezeggenschapsraad Avicenna College
betrokkenheid is voor de school erg belangrijk en daarom Schere 47, 3085 DT Rotterdam
is er een actieve ouderraad bij het Avicenna College.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de 
De ouderraad denkt mee en praat met de schoolleiding leerlingen op een school en kan, gevraagd of 
om op deze manier verbeteringen te kunnen aanbrengen ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school 
in het beleid van de school. De ouderraad signaleert adviseren. De leerlingenraad kan zich daarnaast 
eventuele problemen of zaken die beter zouden kunnen, bezighouden met de verbetering van de sfeer op een 
bespreekt die, zoekt met elkaar naar een oplossing en school en met de kwaliteit van het onderwijs. 
adviseert de schoolleiding of geeft de informatie door aan Leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen op de gang 
de medezeggenschapsraad (MR). Ook nieuwe ideeën van zaken in en rond de school door lid te worden van 
kunnen aan de orde komen en worden op deze manier de medezeggenschapsraad.
voorgelegd.
De ouderraad vergadert eenmaal per maand met elkaar. 
Zaken die onder andere aan de orde komen zijn: 

Vaak denken ouders dat wanneer hun kind naar het 
voortgezet onderwijs gaat, dat hij of zij het nu zelf wel 
moet kunnen. Uiteraard wordt het kind groter, slimmer 
en verantwoordelijker, maar dat betekent niet dat zij nu 
alles zelf kunnen. Natuurlijk zal daar per kind verschil in 

8. Overlegorganen
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Communicatie Ramadan
Ouderbetrokkenheid Eid-al-Fitr
Zorg Eid Al-Adha
Identiteit Presentaties op school
Opendagen



Wat kunt u doen om betrokken te zijn?

Mentoraat
Aanmelden

Mentoruur
8.3 Contacten school en thuis

Informatieavonden

andere platformen doordat ouders onderling geen 
berichten kunnen uitwisselen. Hierdoor maakt een school Er gebeurt heel veel op school. De ouderraad is daarom 
met DigiDUIF bewust de keuze om communicatie voor de altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen 
school transparant, controleerbaar en beheersbaar te meedenken en meehelpen op school. U kunt zelf 
houden. Ze garandeert bovendien de aankomst van de kiezen waaraan u wilt meedoen. Wilt u meedenken 
berichten. DigiDUIF kunt u gebruiken op uw mobiele (vergaderen)? Of wilt u uw talent inzetten bij speciale 
telefoon op computer. Als u geen account aanmaakt heeft projecten omdat de tijd die u daar insteekt te overzien 
u geen informatie over wat er op school gebeurt en dat is is? Wellicht kunt u meehelpen met veldwerk zoals het 
onhandig en nadelig voor uw kind.helpen bij de sportdag, excursies, het Eid-al-Fitr, de 

Ramadan en dergelijke?

Iedere klas heeft een mentor, die op de prestaties en het 
welbevinden van de leerlingen let. Hij of zij is het eerste Wilt u ook wat meer betrokken zijn bij de school van uw 
aanspreekpunt als een leerling een probleem heeft en ook de zoon of dochter? Voor aanmelding of meer informatie 
ouders/verzorgers kunnen bij de mentor terecht met hun kunt u een e-mail sturen naar: ouderraad@avicenna-
vragen. In de brugklas maakt de mentor de leerlingen wegwijs college.com en vermeld daar uw naam, adres, 
op  school.  De  mentor  besteedt  aandacht  aan  telefoonnummer(s) en uw emailadres. De secretaris 
studievaardigheden. De teamleider ondersteunt de mentoren.van de ouderraad neemt dan zo spoedig mogelijk 

contact met u op. U bent van harte welkom!

In het mentoruur is er aandacht voor de klas als groep en 
voor de begeleiding van individuele leerlingen. De mentor Ouders/verzorgers en school hebben een gemeen-
spreekt de leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid, schappelijk belang. Zoals de ouders/verzorgers op ons 
als het gaat om zaken als pesten. Voor de wintervakantie rekenen, rekenen wij ook op de ouders/verzorgers. Wij 
spreekt de mentor met iedere leerling over het verwachten dat ouders/verzorgers meeleven, 
welbevinden op school en de behaalde resultaten.meehelpen, meedenken en meebeslissen. Wij zetten 

ons in, om door een intensieve persoonlijke 
benadering, de drempel voor ouders/verzorgers te 
verlagen. U bent van harte uitgenodigd om op de Op de informatieavonden worden de ouders/verzorgers 
informatieavonden contact te zoeken met de mentor, geïnformeerd over de gang van zaken op school. Op de 
deel te nemen aan de ouderraad of de mede- rapportavonden kunnen ouders/verzorgers met 
zeggenschapsraad. We proberen u via onze website en docenten en mentoren de resultaten van hun kinderen 
de nieuwsbrief zo goed mogelijk te informeren. bespreken.
Wij maken gebruik van DigiDUIF. DigiDUIF is een 
platform dat communicatie vanuit de school naar 
ouders en verzorgers biedt. Het onderscheidt zich van 
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Avicenna college is een school waar schoolregels gehanteerd worden. Deze regels zijn gebaseerd op fatsoen en respect. 
Wij handhaven deze regels. De leerlingen krijgen een contract dat zij ondertekenen. Met het ondertekenen wordt 
aangegeven dat de regels bekend zijn en dat zij zich hieraan zullen houden.

Gedragscontract Leerlingen
Als leerling van het Avicenna College heb ik mij goed en voorbeeldig te gedragen. Over mijn gedrag op school heb ik de 
volgende afspraken gemaakt met de school.
Ik verklaar dat ik onderstaande afspraken en regels heb gelezen en begrepen. Ik verklaar dat ik de afspraken zal 
naleven. Ik begrijp dat het niet-nakomen van deze afspraken kan leiden tot consequenties. Ik begrijp dat voortdurend 

1onwenselijk gedrag aanleiding kan zijn tot verwijdering van school. 

Gedrag op school
 Ik spreek Nederlands op school
 Ik blijf met mijn handen af van iemands lichaam en eigendommen.

2 Ik toon respect voor iedereen. 
3 Ik ben voorzichtig met de eigendommen van mijzelf en van anderen. 

 Ik stoor niet met woorden en ook niet met mijn gedrag.
 Ik stoor niemand in zijn werk tijdens de les.

4 Ik zorg dat ik op tijd ben. 

Verantwoordelijkheid
 Ik zorg ervoor dat ik ruimvallende en verhullende islamitische kleding draag

De islam vormt de basis voor ons gedrag.
 Ik laat geen rommel achter op de plekken waar ik ben geweest.
 Ik zorg dat ik tijdig in de lessen aanwezig ben en goed voorbereid in de klas kom.
 Ik schuif mijn stoel netjes aan bij mijn vertrek uit de klas.
 Ik laat mijn tafel altijd netjes achter.
 Ik neem niets mee naar school wat niet is toegestaan, zoals rookwaren, wapens en drugs.
 Ik zet het laatste uur de stoel op tafel, zodat de schoonmaakploeg het lokaal kan schoonvegen.
 Ik help waar ik kan anderen goed te leren en te gedragen.
 Ik mag elektrische apparaten zoals een mobieltje uitsluitend in de kantine gebruiken. Wanneer leerlingen 

toch hun mobiel gebruiken daar waar niet mag, kan deze worden ingenomen voor één week.
5 Ik kom altijd voorbereid naar school. 

6 Ik hecht waarde aan veiligheid en geborgenheid. 

9.1 Gedragscontract leerlingen
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9. Schoolregels en afspraken
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1 Procedure schorsing en verwijdering
Bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de schoolregels kan een leerling met opgave van redenen worden 
geschorst. Bij zodanige overtreding van de schoolregels, dat verdere deelname van de leerling aan het door de 
school geboden onderwijs niet gewenst of uitgesloten wordt geacht, kan men overgaan tot een definitieve 
verwijdering van deze leerling.

2 Gedrag
Gedraag je je niet goed in de les of op school, dan krijg je dat van ons te horen. Als wij het nodig vinden, kun je ook 
straf krijgen. Als je je hierna nog steeds niet goed weet te gedragen, kun je worden geschorst of van school worden 
gestuurd. Tijdens de grote pauze of tussenuren is het niet toegestaan in lokalen, gangen of de hal te verblijven.

3 Aansprakelijkheid
Wie schade toebrengt aan de school of eigendommen van anderen, moet deze vergoeden.
Het meenemen van een mobiele telefoon (en andere waardevolle zaken) naar school valt onder de eigen 
verantwoordelijkheid van leerlingen. Bij verlies of diefstal van een mobiele telefoon (of andere waardevolle zaken) 
is de school niet aansprakelijk.

4 Absentie
Als je ziek bent, zijn je ouders/verzorgers verplicht om voor 8.30 uur naar school te bellen om je af te melden. Zolang 
je ziek bent dient dit dagelijks te gebeuren. In alle klassen wordt gecontroleerd of iedereen er is. Als je niet bent 
ziekgemeld en in de les ontbreekt, wordt er naar huis gebeld. Ongeoorloofde afwezigheid wordt door de school 
onmiddellijk gemeld aan de leerplichtambtenaar. Afspraken met dokter, orthodontist e.d. dien je zoveel mogelijk 
buiten schooltijd te maken. Gemiste repetities en huiswerk moeten in overleg met de docent zo snel mogelijk 
worden ingehaald.

5 Schoolspullen
Je bent goed voorbereid op de les. Je hebt dus je schoolspullen (boeken, schriften, pen, agenda, gymspullen enz.) 
bij je. Je hebt je huiswerk gemaakt of geleerd. Je zorgt ervoor dat je boeken netjes blijven.

6 Veiligheid
Wij hechten waarde aan veiligheid en geborgenheid op school. Daarom mag er niet met mobieltjes worden gefilmd. 
Pesten, intimideren, schelden en vechtpartijen worden snel en streng aangepakt.
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10. Jaarplanning 2017-2018
Ma 21 augustus Studieochtend docenten
Ma 21 augustus Ophalen rooster / kennismaken mentor
Ma 21 en dinsdag 22 augustus Introductiedagen leerlingen
Wo 23 augustus Start reguliere lessen
Do 24 augustus Informatieavond voor ouders / kennismaking met mentoren.

Voorlichting profiel- en sectorkeuze door de decanen.
Wo 30 t/m vrijdag 1 september Eid-Ul-Adha Offerfeest (onder voorbehoud)
Wo 6 september t/m wo 18 september Woensdag 16.45 uur tot 18.00 uur zwemmen meiden bovenbouw
Vr 8 tot woensdag 13 september Hadj Periode 
Do 14 september Studiedag docenten
Ma 18 t/m vrijdag 22 september Cito Vas 0 klas 1
Ma 18 t/m vrijdag 22 september Week van het pesten
Vrij 22 september Islamitische Nieuwjaar (Muharram)
Ma 25 t/m vrijdag 29 september RTTI Toets weken
Zo 1 oktober Ashoerah (de tiende dag)
Ma 2 t/m vrijdag 6 oktober Verkort rooster
Ma 2 t/m vrijdag 6 oktober JINC Bliksemstage leerjaar 2
Di 10 oktober 1hv Rijksmuseum van de oudheden
Vrij 13 oktober Studiebeurs Rotterdam 4/5 havo 
Za 14 t/m zondag 22 oktober Herfstvakantie
Wo 25 oktober t/m wo 29 november Woensdag 16.45 uur tot 18.00 uur zwemmen jongens bovenbouw
Ma 30 oktober t/m vrijdag 3 november SE1
Di 31 oktober Gaan voor een baanevenement (3/4 vmbo)
Di 7 november JINC Sollicitatietraining 3 vmbo 
Vr 10 november Studiedag docenten
Ma 13 t/m donderdag 16 november Kunst en Cultuurweek 1e jaars locatie Schere
Vrij 17 november Herkansing Se1
Ma 27 en dinsdag 28 november Rapportvergadering (verkort rooster)
Do 30 november Prestentatie Kunst en Cultuurweek locatie Schere
Do 30 november Rapportavond 1
Vrij 1 december Geboorte van de profeet Mohammed (vzmh)
Wo 6 december t/m wo  25 januari Woensdag 16.45 uur tot 18.00 uur zwemmen jongens onderbouw
Do 7 december Studiebeurs West (Ahoy) 4 vmbo
Do 7 december Informatie avond nieuwe leerlingen op locatie Schere
Di 12 december Plaatsing Stolpersteine 3hv
Do 14 december Schaatsen examenklassen
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Di 19 december Politiek dagprogramma binnenhof havo 4 leerlingen
Vr 22 december Deadline voorlopige sector- en profielkeuze 
Za 23 december t/m zondag 7 januari  Wintervakantie
Ma 8 januari Start inschrijvingen LWOO leerlingen
Ma 8 t/m vrijdag 12 januari RTTI Toetsweek
Ma 15 t/m vrijdag 19 januari Verkort rooster
Ma 15 t/m vrijdag 19 januari Afname pesttest
Di 16 t/m vrijdag 19 januari 1e afname rekenexamen
Wo 17 januari Start periode van Open dagen 3 en 4 vmbo
Wo 24 januari Politiek dagprogramma binnenhof 3 tl leerlingen
Wo 24 januari Open dag locatie 15.00 – 17.00 uur
Wo 31 januari t/m wo 14 maart Woensdag 16.45 uur – 18.00 uur zwemmen meiden onderbouw
Ma 5 t/m vrijdag 9 februari SE2
Wo 14 februari Politiek dagprogramma binnenhof 4 vwo leerlingen
Wo 14 t/m donderdag 15 februari Feestelijke activiteiten in verband met opening nieuwe school.
Zo 18 februari Open dag 13.00 – 15.00 uur
Vr 23 februari Herkansing Se2 
Za 24 t/m zondag 4 maart Voorjaarsvakantie
Ma 5 maart Oefenen CBT-examens / 2e afname rekentoets
Ma 5 maart t/m do 8 maart Kunst en Cultuurweek 1e jaars basis/kader
Wo 7 maart Presentatie sector- en profielwerkstuk
Di 12 maart Inleveren definitieve sector- en profielkeuzeformulieren
Ma 12 en dinsdag 13 maart Rapportvergadering (verkort rooster)
Ma 13 t/m vrijdag 16 maart 2e afname rekenexamen 
Do 15 maart Studiedag docenten
Do 15 maart Presentatie kunst en cultuurweek 1e basis/kader
Do 15 maart Rapportavond 2
Ma 19 t/m vrijdag 23 maart JINC Bliksemstage jaar 2
Do 22 t/m zaterdag 24 maart Rome/Londen/Parijsreis 
Ma 2 april 2e Paasdag
Ma 9 t/m vrijdag 20 april Beroepsstage 3 BBL en 3 KBL
Ma 9 t/m vrijdag 20 april CSPE
Ma 9 t/m vrijdag 20 april RTTI Toetsen
Ma 10 april Inleveren definitieve sector en profielkeuzeformulieren
Ma 16 t/m vrijdag 20 april Verkort rooster
Ma 16 t/m vrijdag 20 april Werkweek mavo

49



Wo 18 april Bezoek Neeltje Jans, herdenking gevallen soldaten 
Tweede Wereldoorlog in Kapelle, 2-3 havo

Di 24 april 2 hv en 2v Museum over slavernij
Di 24 april Buitenschoolse activiteit beeldende vorming, 4h/v
Do 26 april Sportdag 08.30 uur - 16.00 uur 
Vr  27 april t/m zondag 13 mei Koningsdag en Meivakantie
Ma 14 t/m dinsdag 29 mei Centrale examens (CE) 1
Di 15 mei Buitenschoolse activiteit beeldende vorming, 2e klas
Wo 16 mei t/m woensdag 13 juni Ramadan (Ramadanrooster) 
Ma 21 mei Tweede Pinksterdag
Di 22 t/m vrijdag 25 mei SE3
Di 29 mei Extra afname rekentoets, alleen voor vwo-examenkandidaten (3F-3ER) 
Vr 1 juni Studiedag docenten
Di 5 t/m vrijdag 8 juni 3e rekenafname rekentoets
Wo 6 juni Introductie avond nieuwe leerlingen 18.00 – 20.00 uur
Wo 6 juni 2e tijdvak vmbo basis/kader
Vrij 8 juni Herkansing Se3
Wo 13 juni Normering CE 1e tijdvak vmbo/havo/vwo 
Do 14 en vrijdag 15 juni Iedul Fitr Suikerfeest (onder voorbehoud)
Ma 18 juni t/m donderdag 21 juni 2e tijdvak tl/havo/vwo
Vrij 29 juni Normering 2e tijdvak
Ma 2 en dinsdag 3 juli Rapportvergadering (verkort rooster)
Wo 4 juli Schoolreis
Do 5 juli Rapportavond
Vr 6 juli Boeken inleveren
Wo 11 juli Diploma uitreiking 
Za 14 juli t/m Zondag 26 augustus Zomervakantie

OPEN DAGEN  

INTRODUCTIEAVOND NIEUWE LEERLINGEN 

Woensdag 24 januari 2018 van 15.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 18 februari 2018 van 13.00 uur tot 15.00 uur

Dinsdag 6 juni 2018       18.00 – 20.00 uur  
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Bezoekadres : Schere 47 
Postcode : 3085 DT Rotterdam 
Telefoon : 010-7900555  

Bezoekadres : Putsebocht 21 
Postcode : 3073 HD Rotterdam 
Telefoon : 010-7900560 

Hoofdlocatie Schere  MAVO / HAVO / VWO Locatie Putsebocht VMBO


