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Geachte ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikom,

Voor u hebt u de schoolgids voor het 
schooljaar 2020-2021 van het Avicenna 
College, een school die inmiddels ruim 6 
jaar bestaat en ondanks haar korte bestaan 
reeds hele positieve beoordelingen krijgt 
over het niveau van haar onderwijs. Het 
Avicenna College is in 2018 van twee oude 
schoolgebouwen verhuisd naar een prachtige 
vernieuwde locatie aan de Montessoriweg in 
Rotterdam. Een schoolgebouw dat is ingericht 
om op de meest moderne manieren het 
onderwijs te verzorgen. Het Avicenna is ook 
een school die door haar uitstekende prestaties 
elk jaar fors groeit.  In het schooljaar 2020-
2021 zullen wij opnieuw een tweede locatie 
in gebruik nemen aan de Strevelsweg, op 
loopafstand van ons hoofdgebouw.
Kortom u hebt voor u kind gekozen voor een 
school waar kwalitatief goed onderwijs wordt 
gecombineerd met opvoeding in en aandacht 
voor het Islamitisch geloof. 

In deze schoolgids vindt u alle informatie 
die u gedurende dit schooljaar nodig hebt. 
U vindt er praktische informatie over 
zaken als de ziekmeldingsprocedure, de 
vakanties, een kalender met belangrijke data. 
Daarnaast ook informatie over de inrichting 
van het onderwijs, de vormgeving van onze 

Islamitische identiteit, nieuwe ontwikkelingen 
waar wij aandacht aan gaan besteden. Kortom 
een schoolgids om te lezen en te bewaren. U 
zult er het komende jaar regelmatig iets in op 
willen zoeken. 

Naast deze informatiegids wil het Avicenna 
College op velerlei manieren met u het 
contact onderhouden. Om u kind op school 
goed te kunnen begeleiden is het contact met 
u, als ouders/verzorgers, van groot belang. 
Aandacht voor uw kind en zijn leren op school 
is veel succesvoller als u ook thuis aandacht 
daaraan gee� . Samen, u thuis en wij op school, 
voeden uw kind op. Wij hebben daar een 
elkaar aanvullende rol bij. 

Daarnaast willen wij graag met u 
contacthouden over de leervorderingen van 
uw kind. Daarom hee�  iedere leerling een 
mentor, die speciale aandacht hee�  voor uw 
kind en zijn prestaties. Het is de mentor die 
met u contact zal onderhouden. Hij/zij is ook 
de aangewezen persoon met wie u contact 
zal zoeken om informatie te krijgen over 
vorderingen of gedrag. Daarnaast kunt U de 
prestaties van uw kind ook volgen via ons 
leerlingprogramma Magister. Daar kunt u 
de informatie vinden over behaalde cijfers, 
huiswerk en eventuele opmerkingen over de 
ontwikkeling van uw kind. U krijgt hiervoor 
een inlogcode en kunt daarmee via magister 
dagelijks de vorderingen van uw kind volgen. 

Het Avicenna College stelt zich ten doel om 
uw kind op weg te helpen een succesvolle 
burger te worden in Nederland. Wij zijn ervan 
overtuigd dat onze leerlingen een toegevoegde 
waarde hebben voor de Rotterdamse en de 
Nederlandse samenleving. Onze leerlingen 
zijn straks de vakmensen,  de managers en de 
wetenschappers die van essentieel belang zijn 
voor Nederland. 

U hebt het al kunnen lezen hierboven, het 
Avicenna College hecht eraan om met u als 
ouders samen te werken aan ons onderwijs. 
Daarom is er op onze school een ouderraad 
en een medezeggenschapsraad. Wellicht dat 
u daarin zou willen deelnemen. Mocht dit zo 
zijn dan nodige wij u uit om daarvoor contact 
op te nemen met onze directie. Daarnaast 
hee�  de school een beleidsmedewerker “ 
Ouderbetrokkenheid”.

 Het Avicenna College is genoemd naar 
de Perzische geleerde Ibn Sina. Hij leefde 
ruim 1000 jaar geleden maar wordt over de 
hele wereld nog steeds gezien als een van de 
grootste geleerden aller tijden. Deze grote 
geleerde is niet alleen onze naamgever maar 
hij is daarmee ook onze inspiratiebron voor 
ons onderwijs: 

Avicenna College voor ambitieus, excellent 
voortgezet Islamitisch onderwijs 

VOORWOORD
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1
ALGEMENE ZAKEN



1. Algemene zaken
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1.1 VESTIGINGSGEGEVENS 

Locatie Zuidplein 
Correspondentieadres/bezoekadres:  Montessorieweg 55 
Postcode:  3083 AN Rotterdam 
Telefoon: 010 790 05 55 
Email:  info@avicenna-college.com
Website: www.avicenna-college.com           
Bankrekening:  NL68 INGB 0006 2921 56 
  t.n.v. Stichting IVOR

ORGANISATIESTRUCTUUR
Het Avicenne College hee�  een toezichthoudend bestuur, de Raad van Toezicht, en een uitvoerend bestuur, de Raad van Bestuur. 

De dagelijkse leiding van het Avicenna College berust bij de directie/management. Samenstelling is als volgt:

Jeroen van der Zande MBA (directie a.i.)
Laila Tahraoui (di t/m vr) en Zouhair el Koubie (ma) klas 1 en 2 VMBO BBL/KBL
Nene van Essen klas 1 en 2 VMBO TL, HAVO en VWO
Mustafa Sener klas 3 en 4 VMBO BBL/KBL
Eyup Demirdas klas 3 en 4 VMBO TL, HAVO en VWO
Joenoes Djabar klas 4 en 5 HAVO, klas 4,5,6 VWO
Chahied Acharki (teamleider bedrijfsvoering)

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Margriet Maris. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via: 
06 - 511 66 161

1.2 DIRECTIE EN BESTUUR 

Bestuur
Voorzitter college van bestuur:
Marcel van der Knaap a.i.

Directie
Jeroen van der Zande MBA a.i.

Raad van Toezicht: 
Voorzitter: AD. Poppelaars
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1.3  AFWEZIGHEID EN ZIEKMELDINGEN

Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden gemeld tussen 8.00 uur - 8.30 uur via 010-790 05 55

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: 
(Behalve in de Ramadan, wanneer we een afwijkend rooster hanteren)

maandag t/m vrijdag

1e uur  8.30 - 9.20
2e uur  9.20 - 10.10
3e uur  10.10 - 11.00
Kleine pauze  11.00 - 11.20
4e uur  11.20 - 12.10
5e uur  12.10 - 13.00
6e uur  13.00 - 13.50
Grote pauze  13.50 - 14.20
7e uur  14.20 - 15.10
8e uur  15.10 - 16.00
9e uur  16.00 - 16.50

50
 m

in
ut

en
 ro

os
te

r maandag t/m vrijdag

1e uur  8.30 - 9.10
2e uur  9.10 - 9.50
3e uur  9.50 - 10.30
Kleine pauze  10.30 - 10.50
4e uur  10.50 - 11.30
5e uur  11.30 - 12.10
6e uur  12.10 - 12.50
Grote pauze  12.50 - 13.20
7e uur  13.20 - 14.00
8e uur  14.00 - 14.40
9e uur  14.40 - 15.20

40
 m

in
ut

en
 ro

os
te

r



Biogra� e
Ibn Sina werd in februari 980 geboren in Balkh, 
een klein dorp gelegen in wat nu Afghanistan 
is. Op tienjarige lee� ijd kende hij de Koran uit 
zijn hoofd. Zijn vader was de gouverneur van 
de Perzische Samaniden-dynastie. Op de jonge 
lee� ijd 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 lee� ijd 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 � loso� e, 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)
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1.5 WIE WAS AVICENNA

Ibn Sina of (Latijn) Avicenna (voluit Abu Ali Al- Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina) 
was een Perzische medicus, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, psycholoog, 
wiskundige, wetenschapper, � losoof en alchemist. Hij was vooral bekend om zijn 
bijdragen aan de aristotelische � loso� e en de geneeskunde en schreef naar schatting 
100 à 250 verhandelingen, waarvan het merendeel in het Perzisch en in het Arabisch. 
Zijn beroemdste werk is de Canon van de geneeskunde (Al-Qanun �  al-Tibb), 
die uit meer dan een miljoen woorden bestaat en die lange tijd ook in Europa een 
standaardwerk zou blijven.

Voorbeelden van zijn werk

Hij schreef als een van de eersten over besmettelijke ziekten en beschreef de 
quarantaine om verspreiding van ziekten te voorkomen. Hij schreef over het klinisch 
testen van medicijnen en het diagnosticeren van symptomen van ziekten en schreef 
o.a. over de symptomen en complicaties van suikerziekte. Ibn Sina beschreef ook 
de invloed van de kwaliteit van water en voedsel op de gezondheid. Hij toonde aan 
dat het bloed het hart binnenkomt om vervolgens door het hele lichaam te worden 
gepompt, tevens voerde hij verdoving voor operaties in en wist centrale en perifere 
aangezichts- verlamming van elkaar te onderscheiden. 
Ibn Sina overleed in 1037 dicht bij Helmand (Afghanistan) en is daar begraven.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Avicenna 
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2
KWALITEIT VAN HET

ONDERWIJS



2. Kwaliteit van het onderwijs
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2.1  KWALITEIT

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

Het Avicenna College is een school 
die goed en modern onderwijs gee�  
en die de zorg voor de ontwikkeling 
van de leerling ter harte neemt. Er 
vindt di� erentiatie 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 
 � eoretische leerweg / Mavo

❖  Leerweg Ondersteunend 
 Onderwijs (LWOO)
❖  Havo
❖  Vwo: Atheneum

2.2  RTTI

Op het Avicenna college vinden we 
het belangrijk dat leerlingen zichzelf 
leren kennen en van daaruit hun eigen 
leerontwikkeling kunnen sturen. Toetsen 
zijn in dat opzicht een belangrijk middel, 
omdat ze leerlingen inzicht geven in waar 
hun talenten en verbeterpunten liggen. 
Bij de indeling van onze toetsen maken 
we vanwege bovenstaande gebruik van de 
RTTI-systematiek die ontwikkeld is door 
Docentplus.

2.3  CITO VAS TOETSEN

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  EXTRA INZET OP 
 NEDERLANDSE TAAL

Op het Avicenna college besteden we 
veel aandacht aan de Nederlandse taal. 
Alle leerlingen krijgen per week een extra 
lesuur Nederlands. Naast het algemene 
taalonderwijs zetten we stevig in op 
woordenschat verwerving, spelling- en 
leesonderwijs van onze leerlingen. De 
vaardigheid van een vlot gebruik van de 
taal staat hoog in het vaandel bij ons.
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2.5  REMEDIAL TEACHING

Voor iedere leerling met een LWOO-
indicatie wordt door de remedial teacher, 
in samenwerking met de leerling en 
ouders en onder toeziend oog van de 
teamleider zorg, een (individueel) 
handelingsplan opgesteld.

2.6  RESULTATEN

EXAMENRESULTATEN 2019-2020
Vorig schooljaar zijn al onze examen-
leerlingen geslaagd. Een examen leerling 
hee�  de school wegens verhuizing voor 
het einde van het schooljaar verlaten.

DOORSTROOM 2019-2020
In onderstaande tabel ziet u de door-
stroom van elke studie in het vorige 
studiejaar 19/20. Hierin is vermeld wat 
per studie en per leerjaar het percentage 
leerlingen is dat:
• Is doorgestroomd: leerling is 

bevorderd naar een hoger leerjaar op 
hetzelfde niveau;

• Is opgestroomd: leerling is bevorderd 
naar een hoger leerjaar op een hoger 
niveau;

• Is afgestroomd: leerling is bevorderd 
naar een hoger leerjaar op een lager 
niveau;

• Doubleert: leerling is niet bevorderd 
niet naar een hoger leerjaar en blij�  
op hetzelfde niveau.

Voorbeeld: Van alle 2 basis klassen 
is vanuit vorig schooljaar 53% 
doorgestroomd, 34% opgestroom en
13% gedoubleerd.
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IDENTITEIT



3. Identiteit
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De islamitische identiteit van de school is 
ons bestaansrecht. Om het bestaansrecht 
van onze school in stand te houden en 
te waarborgen, is er een identiteitscom-
missie. Dit doet de commissie door zich 
in de dagelijkse praktijk bezig te houden 
met het implementeren van allerlei is-
lamitische elementen binnen de school. 
Te denken valt hierbij aan zaken zoals: 
kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van 
de lessen, kwaliteit van het personeel, 
opbrengsten etc. 

Op het eerste gezicht lijken dit geen is-
lamitische elementen, maar binnen het 
Avicenna zijn we van mening dat deze 
zaken juist het islamitisch karakter van 
de school weergeven. Het is niet voor 
niets dat “Lees” (iqra)  het eerste geopen-
baarde vers is van de koran. Wanneer 
de kwaliteit van het onderwijs, van de 
lessen, van het personeel en dergelijke 
achterblij� , dan zal het eerste en belang-
rijkste element van de islam (namelijk de 
intellectuele ontwikkeling van het indivi-
du) niet gerealiseerd kunnen worden. 

In het ontwikkelingsproces dat zowel 
leerlingen als het personeel doormaken, 
houdt de school zich ten allen tijden voor 
dat dit gebeurt vanuit de islamitische 
waarden en normen. Deze komen volle-
dig overeen met de universele waarden en 
normen, zoals deze in onze samenleving 
gelden. Om deze reden neemt de school 
haar verantwoordelijkheid door de leer-
lingen uit te dagen na te denken over wat 
het betekent om moslim te zijn in ons 
land. 

Zijn er zaken in ons land die vanuit de is-
lam beter kunnen? Komt onrechtvaardig-
heid voor in ons land? Zijn de wijken van 
onze steden veilig en hoe staat het met de 
lee� aarheid in jouw eigen wijk? Dit zijn 
enkele vragen waarmee het Avicenna, 
vanuit haar religieuze plicht naar onze 
samenleving toe, de leerlingen probeert 
te stimuleren en te motiveren om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan onze 
samenleving vol met verschillende cultu-
ren en geloven.

‘’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 
voortre� elijkste van jullie is 
bij Allah de vroomste.’’ 
49/13

Naast het eerste element, die hierboven is 
genoemd, houdt de identiteitscommissie 
zich ook bezig met het waarborgen van 
het religieuze karakter en de identiteit 
van de leerlingen. Dit gebeurt als volgt:

  OPENING:
iedere les (ongeacht welk vak) wordt er 
geopend met een stuk uit de Edele Koran. 
Dit gee�  een mooi en rustig begin van de 
les en zorgt ervoor dat de leerlingen weer 
even weten waarom ze naar school gaan.
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  HADITH VAN DE WEEK: 
van de week: iedere week krijgen de 
jongeren een Hadith mee via Facebook, 
de website en school. De overleveringen 
die behandeld worden, hebben (bijna) 
allemaal te maken met het belang van 
het goede gedrag naar je medemens toe, 
ongeacht a� omst, religieuze overtuiging 
of wat dan ook. Het doel hiervan is om de 
leerlingen bewust te maken van het feit 
dat het goede gedrag de hoogste prioriteit 
hee�  binnen de islam. 

  GODSDIENST: 
tijdens het vak godsdienst leren de kin-
deren de basis en de kernwaarden van 
de Islam wat betre�  het aanbidden van 
Allah en het tonen van het goede gedrag. 
Tevens hebben deze speci� eke lessen als 
doel om de islamitische identiteit van 
de leerlingen te versterken, waardoor de 
kernwaarden van de Islam nog beter tot 
uiting zullen komen. 

  TURKS & ARABISCH: 
de vakken Turks en Arabisch bieden jon-
geren de kans om hun moedertaal beter 
te kunnen beheersen.

THEMAWEKEN: 
tijdens deze weken worden verschillen-
de thema’s extra belicht binnen de hele 
school.

VAKOVERSTIJGEND 
 ISLAMITISCH ONDERWIJS: 
ook bij vakken als biologie en maatschap-
pijleer wordt er rekening gehouden met 
islamitische gevoeligheden en worden 
kritische vragen niet uit de weg gegaan. 
Komt de leer van de islam overeen met 
bijvoorbeeld de evolutietheorie? Zijn is-
lam en democratie verenigbaar?

  GESCHEIDEN GYM 
 & ZWEMLESSEN: 
sportactiviteiten worden gescheiden ge-
houden. Zo houden wij rekening met de 
gevoeligheden tussen jongens en meisjes 
met als doel dat leerlingen geen excuus 
hebben om eventueel niet deel te nemen 
aan het zeer belangrijke bewegingson-
derwijs. Een gezonde geest in een gezond 
lichaam!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN: 
zowel voor jongens als voor meisjes 
gelden kledingvoorschri� en conform de 

Islam en hierbij gaat het erom dat men 
zich houdt aan de fatsoensnormen.

EDHAN: 
iedere grote pauze wordt door een leer-
ling de edhan (oproep tot het gebed) 
voorgelezen. Zo wordt een ieder eraan 
herinnerd waarom hij of zij werkt op 
het Avicenna of onderwijs volgt op het 
Avicenna. 

  GEBEDSRUIMTES: 
de school beschikt over opgeknapte ge-
bedsruimtes waar leerlingen hun gebed 
kunnen uitvoeren.

  RAMADANPROGRAMMA:
voor de Ramadan is een apart rooster 
opgesteld. Tijdens de Ramadan worden 
er verschillende programma’s georgani-
seerd voor de leerlingen om participatie 
en deelname aan onze samenleving nog 
extra te bevorderen.

  ISLAMITISCHE FEESTDAGEN:  
het vieren van islamitische feestdagen 
zoals het iedul-� tr en iedul-adha.
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  SCHOOLREISJES EN EXCURSIES: 
worden volgens de islamitische regels 
uitgevoerd.

Om deze programma’s zo goed mogelijk 
uit te voeren werkt de identiteitscom-
missie samen met verschillende partners 
zowel binnen als buiten de school. De 
identiteitscommissie hee�  hierbij het 
voortouw, maar het is de verantwoorde-
lijkheid 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 ont-
wikkelen van de gemeenschappelijke 
projecten.

De school is samen met de ouders verant-
woordelijk 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.

MISSIE VAN HET AVICENNA 
COLLEGE
Het Avicenna College organiseert excel-
lent, ambitieus, islamitisch voortgezet 
onderwijs waarin kinderen hun geloof 
kunnen beleven en optimaal worden 
toegerust om een succesvol deelnemer te 
worden van de Nederlandse samenleving.

Het Avicenna College stree�  ernaar om 
de beste te worden in het doen en het op-
roepen (van elkaar) tot het goede en in het 
(elkaar) weerhouden van het slechte naar 
het voorbeeld van het perfect goede gedrag 
van de beste van onder mensen: de profeet 
Mohamed sas. Het geloof in Allah en de 
terugkeer tot Hem om rekenschap af te 
leggen, is de basis en het fundament waar-
op dit streven rust. Het levert de energie 
om deze nobele eigenschappen en vaardig-
heden te verwerven en te ontwikkelen bij 
zowel de leerkracht, de leerling als de ou-
der. Deze aanpak zal het bewustzijn van 
onze leerlingen vergroten waardoor zij, 
net als de eerste generatie moslims, 
zullen uitgroeien tot meer dan volwaar-

dige wereldburgers met een sterke islami-
tische identiteit, een rotsvast vertrouwen 
in eigen kunnen en die blijk geven van 
het meest perfecte gedrag waar de gehele 
samenleving van zal pro� teren. Het per-
soneel van het Avicenna College hee�  de 
verantwoordelijkheid gekregen van Allah 
om door middel van kwalitatief goed on-
derwijs deze prachtige taak te vervullen 
en om de islam te integreren in de lessen. 
Hier is passie en volledige toewijding voor 
nodig, die gehaald dient te worden uit 
liefde voor onze Schepper en het verlangen 
naar de beloning (het paradijs) die ons, 
als gelovige moslims, in het vooruitzicht 
wordt gesteld door onze Heer, Allah de 
Barmhartige.
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4.1  WIJ GAAN SAMEN JOUW 
 TALENTEN ONTDEKKEN 

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 verschillende 
activiteiten:

 Sportclinics o.a., hockey, boksen, 
 kickboksen, taekwondo, voetbal, 
 basketbal,

 zwemlessen,
 dramalessen. 

4.2  SPORT EN BEWEGING 

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, 
vergroting van de weerbaarheid, 
leidinggeven aan de groep en elkaar 
motiveren en stimuleren. We bieden 
taekwondo (tot de zwarte band), 
zwemmen (diploma’s), voetbal en 
boksen aan.

4.3  KUNST EN CULTUUR

Kunst stimuleert de fantasie en prikkelt 
de nieuwsgierigheid van jonge mensen. 
De leerlingen van het Avicenna colle-
ge worden wegwijs gemaakt in de vele 
schoonheden die de kunsten hebben 
voortgebracht. Zo bezoeken wij gedu-
rende het jaar verschillende musea en 
exposities, tevens halen wij theatervoor-

stellingen naar school toe en nodigen we 
kunstenaars uit om tijdens de kunst- en 
cultuurweek workshops te geven.
Leerlingen komen op deze wijze in con-
tact met:

1.  Drama 
2.  Schilderen
3.  Tekenen
4.  Ebru
5.  Mode 
6.  Ruimtelijke vormgeving
7.  Kalligra� e
8.  Mozaïek 
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5.1 ZORG

Voor het Avicenna College is goed on-
derwijs het uitgangspunt. Onderwijs dat 
aansluit bij de leerbehoe� en van de
leerling, zorgt voor welbevinden. Anders-
om zijn leerlingen minder in staat opti-
maal gebruik te maken van het geboden
onderwijs wanneer zij persoonlijk niet 
goed functioneren of wanneer omstan-
digheden 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 
onderwijszorgbehoe� e van
leerlingen goed in kaart te brengen en 
hierop aan te sluiten via een handelings-
gerichte aanpak. Hiertoe hebben we
binnen het Avicenna College gekozen 
voor een zorgstructuur, waarin, op het 
gebied van onderwijsondersteuning,
langs drie lijnen wordt gewerkt.

ONDERWIJSONDERSTEUNING
IN DE EERSTE LIJN
De eerste zorg is die docenten aan leerlin-
gen 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 waarma-
ken. Hij of zij hee�  een mentoruur waar-
in een en ander aan bod kan komen.
Wanneer een leerling opvalt qua pres-
taties, gedrag, motivatie, aanwezigheid, 
sociaal-emotioneel functioneren, etc.
brengt de klassenmentor deze leerling in 
tijdens de klassebespreking. In deze ver-
gadering komen de mentoren
eenmaal per periode bij elkaar en worden 
individuele leerlingen of hele groepen 
besproken. Indien het probleem
van de leerling te groot is wordt deze 
door de mentor bij het zorgteam aange-
meld. 

ONDERWIJSONDERSTEUNING
IN DE TWEEDE LIJN
Als een leerling meer steun nodig hee�  
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 onderwijs-
doelen.

Binnen de tweede lijn komt een aantal 
mensen wekelijks met de teamleiders als 
zorgteam bijeen. Binnen het
zorgteam wordt onder andere de voort-
gang in de leerlingbegeleiding besproken 
en worden ervaringen in de uitvoering
van het beleid uitgewisseld. Het zorgteam 
van het Avicenna College kent de volgen-
de leden:
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ZORGTEAM

Teamleider Zorg: 
Samira Ashad

Remedial Teacher: 
Colinda Groenendijk/Michelle Blom 

Schoolpsycholoog: 
Emine Firat

Schoolmaatschappelijk werker/
verzuim coördinator: 
Nurten Ekincer

Verzuimmedewerker: 
Sibel Cankurtaran/Musa Scholten

Leerlingbegeleider: 
Mohamed el Aiboudi/Musa Scholten
Loubna Taibi/Hamza Benhida

Jeugdverpleegkundige (CJG): 
Nicole de Hoogd

Leerplichtambtenaar: 
Inci Tezcan-Bouzidi

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 bespre-
ken. Deze problemen variëren van spijbe-
len, faalangst, dyslexie, leerachterstanden 
tot gedragsproblemen. Het zorgteam 
wordt aangestuurd door de teamleider 
zorg, verder zijn er een schoolmaatschap-
pelijk werker, leerlingbegeleiders, reme-
dial 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 part-
ners zijn de leerplichtambtenaar, de 
schoolverpleegkundige, het gemeentelijke 
Centrum voor Jeugd en gezin (CJG, meer 
informatie hieronder), soms Bureau 
Jeugdzorg, het wijkteam en een koerscon-
sulent 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.

AANPAK PESTEN
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 onder-
wijsondersteunend personeel stelling 
nemen tegen het pesten en alle betrokken 
partijen (docenten, onderwijsondersteu-
nend 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 duide-
lijk hoe pestgevallen op een pedagogische 
manier aangepakt moet worden. 
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SOCIALE VAARDIGHEIDS-
TRAINING
Het Avicenna College vindt het belang-
rijk de sociale zelfraadzaamheid, weer-
baarheid en het goed kunnen omgaan 
met je medestudenten te bevorderen. 
Om deze vaardigheden te trainen is het 
mogelijk om, een weerbaarheidstraining 
of sociale vaardigheidstraining te volgen. 
Deze trainingen worden door interne 
trainers verzorgd. De aanmelding en se-
lectie hiervoor verloopt via het zorgteam 
van de school. 

FAALANGSTREDUCTIETRAINING
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.

VERTROUWENSPERSOON
Het Avicenna College vindt het belang-
rijk 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 gee� . Vaak is dat 
in eerste instantie de mentor, de vakdo-
cent, de teamleider of de directie. Maar 
sommige klachten liggen heel gevoelig, 
bijvoorbeeld over racisme, discriminatie, 
pesten, seksueel geweld en dergelijke. 
Daarom hebben wij voor de leerlingen 
op school een vertrouwenspersoon, die 
weet hoe je zulke gevoelige klachten be-
handelt. De vertrouwenspersoon is tevens 
de schoolpsycholoog van de school. Bij 
de vertrouwenspersoon kunnen leer-
lingen vertrouwelijk hun persoonlijke 
verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon 
luistert, gee�  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 emailcontact), 
telefoonnummer of via de mentor.

ONDERSTEUNING VAN 
LEERLINGEN MET LWOO
Voor iedere leerling met een LWOO-in-
dicatie wordt door de remedial teacher, 
in samenwerking met leerling en ouders 

en onder toeziend oog van de teamlei-
der zorg, een ontwikkelingsperspectief 
plan opgesteld. Bij het Avicenna College 
fungeert dit plan als leidraad voor het 
handelen van de docent en als sturings- 
en planningsinstrument voor de ontwik-
keling en de te behalen resultaten van de 
leerling. Leerlingen die geen LWOO-in-
dicatie hebben, maar wel hinder onder-
vinden door een taal- en/of rekenachter-
stand en op basis daarvan begeleiding 
van de remedial teacher nodig hebben, 
krijgen eveneens een individueel han-
delingsplan. 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.

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE
Het Avicenna College werkt met een dys-
lexieprotocol en een dyscalculieprotocol.
Dyslexie is een hardnekkig probleem met 
het aanleren en het accuraat toepassen 
van het lezen en / of spellen op woordni-
veau. Bij dyscalculie gaat het om ernstige 
en hardnekkige problemen met het leren 
en vlot / accuraat oproepen / toepassen 
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van reken-wiskundekennis (feiten). De 
betre� ende 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 dyscalculie-
protocol.

ONDERWIJSONDERSTEUNING IN 
DE DERDE LIJN
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/schoolonder-
steuningsteam samenkomt. De onder-
steuning 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 ondersteu-
ning, maar in principe vervult het zorg- 
en adviesteam/schoolondersteunings-
team 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 leer-
plichtambtenaar, 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.

5.2  CENTRUM VOOR JEUGD EN 
 GEZIN OP HET VOORTGEZET 
 ONDERWIJS

Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou 
op school. Aan jouw school is een jeugd-
verpleegkundige van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) verbon-
den. De jeugdverpleegkundige organi-
seert inloopspreekuren. Daarnaast ziet 
hij/zij je een aantal keer op het voortgezet 
onderwijs, in klas 1 en 3. 

KLAS 1
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 ontwik-
keling. 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 vra-
gen 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.

KLAS 3
In klas 3 vul je de digitale gezondheids-
vragenlijst Jij en je gezondheid in. De 
vragenlijst bestaat uit vragen over jouw 
gezondheid en leefstijl. Na het invullen 
krijg je een persoonlijk gezondheids-
pro� el 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.
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ZORGTEAM OP SCHOOL
Het zorgteam is een overleg met verschil-
lende deskundigen en verbonden aan de 
school. A� ankelijk van de vraag kan de 
school de jeugdverpleegkundige van het 
CJG uitnodigen om deel te nemen aan 
het zorgteam.

INLOOPSPREEKUUR
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 jeugdverpleegkun-
dige luistert naar je en denkt graag met 
je mee! Kijk op de posters op school of 
vraag aan je mentor wanneer de inloop-
spreekuren zijn.

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

  Nicole de Hoogd
  Telefoonnummer: 010 - 20 10 110 
  E-mail: n.de.hoogd@cjgrijnmond.nl 

 of cjgcharlois@cjgrijnmond.nl

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Het CJG bij jou in de buurt is dé plek 
waar je terecht kunt met vragen over ge-
zondheid, opgroeien en verzorging. Als 
het nodig is biedt het CJG je advies en 
ondersteuning. Naast jeugdverpleegkun-
digen werken er ook jeugdartsen, dokter-
sassistenten, pedagogen en andere des-
kundigen 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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6.1  ONDERBOUW EN BOVENBOUW

Leerlingen die kortgeleden nog de oud-
sten op de basisschool waren, behoren 
opeens tot de jongste leerlingen in het 
voortgezet onderwijs (VO). Deze leer-
lingen komen in de onderbouw van het 
VO terecht. De onderbouw bevindt zich 
tussen het basisonderwijs en de boven-
bouw 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 leer-
ling: 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 leer-
jaar. Vervolgens gaan de leerlingen naar 
de bovenbouw.

6.2 VMBO/LWOO

VMBO: VOORBEREIDEND MIDDEL-
BAAR BEROEPSONDERWIJS
Het vmbo duurt vier jaar en gee�  toegang 
tot het middelbaar beroepsonderwijs. 
Het vmbo-onderwijs op het Avicenna 
College hee�  de volgende leerwegen: 
basis-, kader- en theoretische leerweg 
(mavo). Na het tweede leerjaar kiezen de 
leerlingen voor een sector.

BASIS & KADER: DE BEROEPS-
GERICHTE LEERWEG
In de beroepsgerichte leerweg zijn twee 
niveaus te onderscheiden: 
de basisberoepsgerichte leerweg en de 
kaderberoepsgerichte leerweg.
Beide beroepsgerichte leerwegen zijn 
praktisch ingesteld en geven een voorbe-
reiding op een opleiding op mbo (mid-
delbaar beroepsonderwijs) niveau, dat in 
Rotterdam bijvoorbeeld op ROC Albeda 
of ROC Zadkine wordt gegeven.

TL / MAVO
De tl/mavo gee�  de vmbo-leerling toe-
gang tot het mbo, niveau 3 en 4. Na het 
tweede leerjaar kiest de leerling een pak-
ket van twaalf vakken. A� ankelijk van 
het pakket blij�  de mogelijkheid open om 
aan het einde van het derde jaar te kiezen 
uit twee van de vier sectoren: techniek, 
landbouw, zorg & welzijn of economie. In 
het vierde jaar doet de leerling examen in 
zes vakken in een bepaalde sector.

LWOO 
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
is bedoeld voor leerlingen uit de basis, 
kader of theoretische leerweg die meer 
moeite hebben met leren. Lwoo-leerlin-
gen krijgen in kleinere groepen extra 
aandacht. De zorgcoördinator maakt 
samen met de mentor een handelingsplan 
en er zal standaard een sociale vaardig-
heidstraining/faalangst-reductietraining 
worden gegeven aan onze eerstejaars 
lwoo-leerlingen. Het is van belang, dat de 
leerlingen voor deze afdeling vroegtijdig 
worden aangemeld, omdat voor deze 
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jongens en meisjes een indicatie gesteld 
moet worden. Leerlingen kunnen zich al 
in januari voor het lwoo aanmelden.

SECTOREN VMBO
Op het vmbo kiezen de leerlingen in de 
tweede klas een sector. Een sector kiezen 
hee�  te maken met de beroepsopleiding 
die de leerling wil gaan volgen of waar 
zijn of haar interesse naar uitgaat. De 
school ondersteunt de leerlingen in sa-
menwerking met de ouders bij het maken 
van deze keuze.

Onze school biedt op de afdeling vmbo 
drie sectoren:

Zorg en welzijn (Z&W)
Produceren, installeren en 

 energie (PIE)
Economie en ondernemen (E&O)

VERNIEUWD VMBO
De beroepsgerichte programma’s in het 
vmbo worden vernieuwd. De nieuwe pro-
gramma’s worden eenvoudiger en sluiten 
straks beter aan op de actualiteit.
Daardoor worden leerlingen beter voor-
bereid op hun vervolgopleiding en toe-
komstige beroep. Ruim dertig afdelings-

programma’s worden vervangen door 
tien pro� elen, bestaande uit gemeen-
schappelijke vakken en beroepsgerichte 
pro� elen en keuzevakken. Deze pro� elen 
maken het mogelijk onderwijs op maat 
aan de leerling aan te bieden en optimale 
leerlijnen naar het mbo vorm te geven. 
Voor leerlingen komen er meer keuze-
mogelijkheden en hun vmbo-opleiding 
sluit straks beter aan op het mbo. Aan het 
einde van leerjaar twee kiezen leerlingen 
één van de drie beroepsgerichte pro� elen. 
Leerlingen worden bij deze en al hun vol-
gende keuzes geholpen. 

Het Avicenna College hee�  voorlopig de 
keuze gemaakt om drie pro� elen aan te 
gaan bieden:

Producten en dienstverlening 
Produceren, installeren en energie 
Zorg en welzijn Islam Style 

Deze keuzes hebben wij gemaakt op 
basis van de interesses en arbeidsmarkt-
perspectieven van onze leerlingen en de 
situatie in de regio en de ervaring die wij 
als school in huis hebben. Het komende 
schooljaar zullen wij ons bezig blijven 
houden met de vraag hoe wij de vernieu-

wingen in het vmbo het beste kunnen 
benutten ten gunste van onze leerlingen. 
Zo zullen wij onder meer kijken welke 
interessante keuzevakken wij aan willen 
gaan bieden. Hierbij valt te denken aan 
vakken die te maken hebben met sport, 
beveiliging en robotica.

Een pro� el bestaat uit drie delen die 
nauw met elkaar samenhangen:

Gemeenschappelijk deel: hier zijn de vak-
ken voor alle pro� elen hetzelfde: 
Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, 
lichamelijke opvoeding en tenminste één 
kunstvak.

Pro� eldeel: hier hangen de vakken samen 
met het beroepsgericht pro� el dat de leer-
ling gekozen hee� .

Vrij deel: hier kiezen leerlingen in de 
basisberoepsgerichte leerweg en de ka-
derberoepsgerichte leerweg vier beroeps-
gerichte keuzevakken die passen bij hun 
pro� el en/of belangstelling. 
De school bepaalt het aanbod van deze 
beroepsgerichte keuzevakken. Het aan-
bod kan de school op deze manier goed 
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afstemmen op de regionale kansen. Als 
de school die mogelijkheid biedt, kan een 
leerling ook kiezen voor beroepsgericht 
keuzevak uit een ander pro� el, om zich 
bijvoorbeeld breder te
oriënteren of te kijken in een werkveld 
waar zijn belangstelling naar uitgaat.

Het beroepsgerichte pro� eldeel en de 
beroepsgerichte keuzevakken bestaan uit 
een combinatie van theorie en praktijk en 
bereiden leerlingen op deze manier voor 
op beroepsopleiding op het mbo. Hoeveel 
praktijk een leerling krijgt, is a� ankelijk 
van de leerweg die hij volgt.
De meeste praktijkuren worden aangebo-
den in de basisberoepsgerichte leerweg en 
de minste praktijkuren in de theoretische 
leerweg.

Het vernieuwde vmbo biedt kortom:
 actuele programma’s;
 veel keuzemogelijkheden;
 meer kansen om te onderzoeken 

 welk beroep bij een leerling past;
 betere aansluiting op het mbo.

6.3 HAVO EN VWO

HAVO: HOGER ALGEMEEN 
VOORTGEZET ONDERWIJS
De havo duurt vijf jaar en biedt een brede 
algemene ontwikkeling. Het havodiplo-
ma gee�  toegang tot het hoger beroeps-
onderwijs (hbo). Leerlingen kunnen met 
dit diploma, met goede resultaten en een 
goede werkhouding, ook doorstromen 
naar de vijfde klas van het vwo. 

VWO: VOORBEREIDEND 
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Het vwo biedt een brede algemene ont-
wikkeling en stelt leerlingen in staat 
wetenschappelijk onderwijs (wo) op een 
universiteit of hoger beroepsonderwijs 
(hbo) te volgen. De overstap van vo naar 
hbo of wo is niet gemakkelijk. 

Er zijn een aantal academische vaardig-
heden waar het Avicenna College extra 
waarde aan hecht, waardoor deze over-
stap vergemakkelijkt wordt. De academi-
sche vaardigheden waar extra aandacht 
aan besteed wordt, zijn:

HAVO
 Ondernemend 
 Proactief 
 Oplossingsgericht 
 Samenwerkend vermogen 
 Zelfstandig 

VWO
 Onderzoekend 
 Kritische houding 
 Prestatiegericht 
 Academische houding 
 Zelfstandig

Om deze academische vaardigheden te 
ontwikkelen, biedt het Avicenna College 
een ‘Avicenna MedSchool masterclass’ 
aan. Dit verdiepingsprogramma is geba-
seerd op Ibn Sina (Latijn: Avicenna).
In dit verdiepingsprogramma leren 
havo- en vwo-leerlingen de bovenstaande 
academische vaardigheden op een uitda-
gende manier!
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BOVENBOUW EN PROFIELEN 
HAVO/VWO
Vanaf klas 4 spreken we van de boven-
bouw. De leerlingen in de bovenbouw 
volgen allemaal dezelfde vakken uit het 
gemeenschappelijke deel.

Daarnaast moeten ze een keuze maken 
uit vier pro� elen:

 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, een goede stu-
diehouding én verantwoordelijkheid. 
De school biedt de leerlingen een goede 
ondersteuning en begeleiding ter voorbe-
reiding op het eindexamen. Zo kunnen 
leerlingen deelnemen aan (externe) huis-
werkbegeleiding en bijles. 

PRE-UNIVERSITEITSPROGRAMMA: 
AANSLUITINGSMODULE 
UNIVERSITEIT LEIDEN
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.
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6.4 LESSENTABEL

Klas 1B 2B 3B 4B 1K 2K 3K 4K 1MH 2MH 3TL 4TL 1HV 2HV 3H 4H 5H 1V 2V 3V 4V 5V 6V

Prognose leerlingen 97 53 47 40 83 65 58 61 77 72 68 39 42 33 47 36 25 15 13 14 20 16 21

Aantal groepen 7 3 3 2 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Aardrijkskunde 2 4 2 2 2 2 2 2

Arabisch/Turks 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2

CKV/tekenen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 1 2 2  2 1

Biologie 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3

Cambridge Engels 1 1 1

Drama 2 2 2 2

Economie 3 4 3 4 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 3

Engels 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ET, AD EN VZ 10 10 10 10

Frans 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3

Geschiedenis 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3

Godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ITTL/Infor. 2 2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Omgangskunde 0,33  0.33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

M&M 3 3 3 3 3 2

MA 2 2 2 2 2

MA2 4 4 4

MAW 3 4 3 3

Mentoruur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NASK 3 3 3 3 2 2 1

NAST EN TECHNIEK 2 2 2 2

Natuurkunde 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Nederlands 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4

NLT 2

R&D 2 2

Rekenvaardigheid

Scheikunde 3 3 3 3 3 3 3

Taalvaardigheid

Techniek 2 2 2

Wiskunde 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Wiskunde A 4 4 4 4 4

Wiskunde B 4 4 4 4 4

Wiskunde C 4

Wiskunde D 4

Totaal vakken 30 28,33 34,33* 32,33* 30 28,33 34,33* 32,33* 30 28,33 31,33* 31,33* 31 30 34 34* 33* 33 31 34 30* 33* 33*
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6.5  EXAMENS EN 
 BEVORDERINGSNORMEN 

HET PTA: PROGRAMMA TOETSING 
EN AFSLUITING 
In het PTA staan de afspraken betre� en-
de de toetsing van de leerstof, de weging 
en het moment van toetsing. Het jaar 
wordt opgedeeld in perioden, die steeds 
worden afgesloten met schoolexamens. 
Dit betekent dat leerlingen moeten leren 
om hun werk te spreiden en dus goed te 
plannen. Voor ieder vak krijgen ze een 
studiewijzer, waarop ze kunnen zien 
welke stof wanneer behandeld wordt en 
waarop ze hun eigen vorderingen/plan-
ning kunnen bijhouden. Ouders kunnen 
via het PTA de toetsing van hun kind 
volgen en begeleiden. 

HET EXAMEN 
In het PTA staat beschreven op welke 
wijze de schoolexamens bijdragen tot 
het slagen of zakken voor de opleiding. 
Daarnaast wordt een opleiding afgesloten 
middels een landelijk eindexamen. 

WANNEER BEN JE GESLAAGD 
VOOR HET EINDEXAMEN VMBO? 

 Je hebt de rekentoets gemaakt. Het 
cijfer hiervoor telt niet mee. 

 Het gemiddelde van al je centraal 
examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je 
centraal examencijfers bij elkaar op en 
deel dit door het aantal centrale examens 
die je hebt gedaan). Met een gemiddelde 
van 5,49 of lager ben je gezakt. 

 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 of hoger hebt behaald. 

 Je eindcijfers ook aan de volgende 
eisen voldoen: 
Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers 
zijn 6 of hoger, of 
Je hebt maximaal één 4 en al je andere 
eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten 
minste één 7 of hoger is, of 
Je hebt maximaal twee 5-en en al 
je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, 
waarvan er ten minste één 7 of hoger is. 

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, ben je gezakt. 

Bij de VMBO afdelingen basis en 
kader geldt al het bovenstaande met de 
aanvulling, dat voor het gemiddelde 
praktijkexamens het cijfer minimaal 5,5 
of hoger moet zijn.

WANNEER BEN JE GESLAAGD 
VOOR HET EINDEXAMEN HAVO? 

 Het gemiddelde van je centraal 
examen resultaten is 5,5 of hoger 
en 
Je hebt voor elk vak een 6 of hoger 
of 

 Je hebt voor één vak een 5, dit hoef je 
niet te compenseren 
of 

 Je hebt voor twee vakken (maximaal 
één kernvak) een 5 en compenseert 
dit met 2 compensatiepunten en het 
gemiddelde voor je eindcijfers is 6,0 of 
hoger 
of 
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 Je hebt voor één vak een 
4 en compenseert dit met 2 
compensatiepunten en het gemiddelde 
voor je eindcijfers is 6,0 of hoger 
of 

 Je hebt voor één vak een 4 en voor 
één vak een 5 en compenseert dit met 3 
compensatiepunten en het gemiddelde 
voor je eindcijfers is 6,0 of hoger 

 Ook moet je de rekentoets gemaakt 
hebben en voor de vakken ckv en 
lichamelijke opvoeding een ‘voldoende’ 
of ‘goed’ hebben. 

Je kan niet zakken op een extra vak. 

WANNEER BEN JE GESLAAGD 
VOOR HET EINDEXAMEN VWO? 

 Het gemiddelde van je centraal 
examen resultaten is 5,5 of hoger 
en 

 Je hebt voor elk vak een 6 of hoger 
Schoolgids 2017 – 2018 Avicenna College 
of 

 Je hebt voor één vak een 5, dit hoef je 
niet te compenseren 
of 

 Je hebt voor twee vakken (maximaal 
één kernvak) een 5 en compenseert 
dit met 2 compensatiepunten en het 
gemiddelde voor je eindcijfers is 6,0 of 
hoger 
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 
of 

 Je hebt voor één vak een 4 en voor 
één vak een 5 en compenseert dit met 3 
compensatiepunten en het gemiddelde 
voor je eindcijfers is 6,0 of hoger 

 Je de rekentoets hebt afgelegd. 

 Ook moet je voor de vakken ckv en 
lichamelijke opvoeding een ‘voldoende’ 
of ‘goed’ hebben. 

Je kan niet zakken op een extra vak. 

RAPPORTPERIODES 
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. 

OVERGANGSNORMEN 
De docentenvergadering beslist of een 
leerling naar een volgende klas bevor-
derd kan worden. De ouders ontvangen 
jaarlijks een document met daarin de 
overgangsnormen, zodat zij inzicht heb-
ben in het bevorderingsbeleid. Als de 
ouders hierover vragen hebben, kunnen 
zij contact opnemen met de mentor van 
het kind. 

MAGISTER 
Via Magister, dat via onze website te be-
reiken is, kunt u de cijfers van uw zoon/
dochter bekijken en ook de gegevens. 
Aan het begin van het schooljaar ont-
vangen de leerlingen en ouders een in-
lognaam en wachtwoord voor Magister. 
De ouders en leerlingen kunnen hiermee 
dagelijks de voortgang op het gebied van 
de behaalde resultaten inzien en het ver-
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zuim en huiswerk controleren. Leerlingen 
en ouders zijn verantwoordelijk voor de 
controle op de juistheid van de cijfers in 
magister.

6.6  HUISWERKBEGELEIDING 
 EN EXAMENTRAINING 

Avicenna College biedt bijlessen aan, aan 
leerlingen die dat nodig hebben. De bij-
lessen worden op de vrijdagmiddagen en 
waar mogelijk binnen het rooster aange-
boden. Voor de examenleerlingen worden 
er extra examentrainingen aangeboden 
in de meivakantie en waar nodig op de 
vrijdagmiddagen. 
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7
ADMINISTRATIEVE

ZAKEN



7. Administratieve zaken
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7.1  AFWEZIGHEID EN TE LAAT 
 KOMEN 

Als je ziek wordt tijdens de schooldag, 
dan meld je dat bij de verzuimmedewer-
ker. 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, specia-
listen, burgerzaken en overige afspra-
ken dienen zoveel mogelijk buiten de 
schooltijden te gebeuren. Bij veelvuldig 
(ongeoorloofd) verzuim stelt de school de 
leerplichtambtenaar op de hoogte. Aan-
vragen voor buitengewoon verlof bijvoor-
beeld 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.

7.2  VAKANTIES 2020-2021

 Herfstvakantie  
 17 oktober t/m 25 oktober 2020 

 Wintervakantie   
 19 december t/m 3 januari 2021

 Voorjaarsvakantie  
 20 februari t/m 28 februari 2021

     2e paasdag   
 5 april 2021

 Meivakantie   
 1 mei t/m 16 mei 2021

 Iedoel Fitr Suikerfeest  
 12 en 13 mei 2021

 Tweede pinksterdag  
 24 mei 2021

 Zomervakantie  
 17 juli t/m 29 augustus 2021 

7.3  AANMELDEN NIEUWE
 LEERLINGEN

De overstap van het basisonderwijs naar 
het voortgezet onderwijs is voor leerlin-
gen en hun ouders vaak een spannende 
gebeurtenis. Om deze overstap zo goed 
mogelijk te laten verlopen, is overdracht 
van informatie erg belangrijk. De aan-
melding vindt plaats door middel van 
een intakegesprek. 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 de aanmelding wordt het dossier 
doorgenomen door de intakecommissie 
en krijgt u hierover schri� elijk een beves-
tiging van uw aanmelding. Een aanmel-
ding betekent niet dat uw kind de� nitief 
is geplaatst. Indien nodig wordt er con-
tact opgenomen met de basisschool. 
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DE PLAATSING 
De intakecommissie neemt de beslis-
sing of uw kind wel of niet wordt inge-
schreven. Als uw kind de� nitief 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 ba-
sisschooladvies en de LVS   toetsen van 
groep 6, 7 en 8. Deze toetsen zijn geba-
seerd op de meerjarige ontwikkeling van 
de leerling door middel van het leerling-
volgsysteem. 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 sa-
menwerkingsverband Koers VO worden 
aangenomen. Indien gewenst, wordt naar 
aanleiding van de resultaten van de leer-
ling een lwoo-beschikking aangevraagd 
bij Koers VO.  

LWOO
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 leerach-
terstanden op bovengenoemde gebieden 
waarvan er een begrijpend lezen of wis-
kunde is. 
De achterstanden liggen tussen de 25% 
en 50% van de leerontwikkeling: er wordt 
gemeten op inzichtelijk rekenen, begrij-
pend lezen, spelling en technisch lezen. 
Bij sociaal-emotionele problematiek kan 
het IQ hoger zijn. 

BEZWAAR 
Indien u klachten hee�  betre� ende de 
aanmelding of afwijzing, kunt u zich 
wenden tot de voorzitter van de intake-
commissie mevrouw Emine Firat. 

Email gegevens: 
info@avicenna-college.com
telefoonnummer: 010-7900555.

7.4  OUDERBIJDRAGE

Het Avicenna College hee�  als motto :’ex-
cellent, ambitieus en islamitisch voort-
gezet 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 onderwijs-
programma is slechts toereikend voor het 
basisniveau. Hieruit worden alle ‘gewo-
ne’ 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 ho-
gere ambitieniveau kunnen we alleen 
realiseren als er aanvullende � nanciële 
middelen zijn. Deze middelen worden 
gebruikt voor de extra schoolactiviteiten 
die buiten het normale onderwijspro-
gramma 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 per jaar voor de bijdrage in de 
kosten die niet vergoed worden door 
de overheid. De betaling van de ouder-
bijdrage gaat via Van Dijk Educatie. Bij 
het bestellen van de boeken kunt u de 
ouderbijdrage aanvinken en via iDEAL 
voldoen.
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De ouderbijdrage voor schooljaar 
2020-2021 wordt besteed aan:

 zwemmen
 sportdag
 culturele activiteiten
 drama &toneel
 viering islamitische feestdagen
 bezoek musea
 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 Andalusië
 studiereis naar Londen

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 het Avicenna College aanmelden, be-
reid zijn deze bijdrage te betalen. 

Indien zwaarwegende omstandigheden 
daartoe aanleiding geven, kan door de di-
recteur kwijtschelding, reductie, uitstel of 
gespreide betaling van de ouderbijdrage 
plaatsvinden. Een gemotiveerd verzoek 
tot kwijtschelding, reductie, uitstel of 
gespreide betaling, dient schri� elijk 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. 

7.5  KLUISJES

Het dragen van jassen in lokalen is niet 
toegestaan. Iedere leerling beschikt over 
een gratis dagkluis, waarin de jassen en 
waardevolle spullen opgeborgen kunnen 
worden. Een dagkluis houdt in dat aan 
het eind van de dag de lockers worden 
vrijgegeven, wat betekent dat elke leerling 
iedere dag een ander kluisje hee� . Dit sti-
muleert leerlingen om geen schoolspullen 
in de lockers te laten liggen.
De lockers kunnen worden geopend door 
middel van een schoolpas of een mobiele 
app.

7.6  SCHOOLBOEKEN

Het Avicenna College hee�  het boeken-
fonds uitbesteed aan Van Dijk Educatie. 
Dit is een groot landelijk werkende orga-
nisatie die voor veel scholen in Nederland 
schoolboekenfondsen beheert. 

De boekenpakketten worden door de 
leerlingen zelf bij Van Dijk Educatie 
(maar via school) besteld waarna het boe-
kenpakket in de loop van de zomer op het 
huisadres van de leerling bezorgd wordt.
Als de leerlingen weten in welke klas en 
met welk pro� el ze volgend jaar verder 
gaan, zijn voor hen op de website van Van 
Dijk Educatie de boekenlijsten per klas en 
pro� el zichtbaar. 

HOE ZIT HET MET DE KOSTEN?
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 (bijvoor-
beeld een rekenmachine of woorden-
boeken) op de boekenlijst staan die de 
leerling voor eigen rekening moet aan-
scha� en of waarvan geadviseerd wordt 
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om ze aan te scha� en. Als de leerling bij 
het bestellen deze artikelen ook aanvinkt, 
dan worden deze samen met de door de 
school betaalde boeken geleverd, maar 
krijgt u voor deze extra artikelen een re-
kening van Van Dijk Educatie.
We zijn ervan overtuigd dat we, met de 
diensten van Van Dijk Educatie, de ze-
kerheid hebben dat onze leerlingen aan 
het begin van het nieuwe schooljaar al 
hun boeken zullen hebben. 
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8
OVERLEGORGANEN



8. Overlegorganen
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8.1  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR is het orgaan waarin de diverse 
groepen worden vertegenwoordigd, zoals 
leerlingen, ouders en personeel. Het doel 
is dat belanghebbenden kunnen meepra-
ten over beslissingen die hen aangaan 
en deze behartigen. De belangrijkste 
instrumenten van de MR daarbij, zijn 
het instemmings- en adviesrecht. De 
MR probeert een sfeer van openheid 
en democratie te bevorderen, zodat alle 
betrokkenen bij school op de hoogte zijn 
van wat er speelt en daarop kunnen rea-
geren?
De MR is bereikbaar via 
mr@avicenna-college.com 

Schri� elijke correspondentie aan 
de MR kunt u ook per post sturen 
naar: 
Medezeggenschapsraad 
Avicenna College
Montessoriweg 55 
3083 AN Rotterdam

8.2 MEDEZEGGENSCHAP 
 LEERLINGEN

Ook leerlingen kunnen lid worden van de 
medezeggenschapsraad. Op deze manier 
kunnen zij de mening van medeleerlin-
gen vertegenwoordigen en invloed uitoe-
fenen op de gang van zaken in en rond de 
school.

8.3  OUDERRAAD /  
 OUDERBETROKKENHEID

WAAROM IS ER EEN OUDERRAAD?
Vaak denken ouders wanneer hun kind 
naar het voortgezet onderwijs gaat, dat zij 
of hij het nu zelf wel aankan. Uiteraard 
wordt het kind groter, slimmer en ver-
antwoordelijker, maar dat betekent niet 
dat zij nu alles zelf kunnen. Natuurlijk zal 
daar per kind verschil in zijn, maar voor 
alle kinderen geldt dat zij op weg zijn 
naar het volwassen worden. Kinderen 
komen in een nieuwe fase, proberen een 
eigen identiteit te ontwikkelen. 

Tegelijkertijd gaan ze naar een nieuwe, 
‘grote’ school met vaak andere regels, 
meer vakken, verschillende docenten. Ze 
krijgen te maken met lesuren, mentor-
uren, Magister en leren plannen.
Zij leren omgaan met een agenda en 
kunnen met behulp van Magister hun 
behaalde cijfers voor toetsen bekijken 
en het huiswerk inzien. Het is belangrijk 
voor de leerlingen dat hun ouders worden 
betrokken bij dit proces en bij de school. 
Het Avicenna College staat altijd open 
voor nieuwe ideeën die verbeteringen tot 
stand kunnen brengen, die zowel gunstig 
zijn voor de leerlingen als voor de school. 
Het Avicenna College is van mening dat 
ouders, leerlingen en de school het samen 
moeten doen. De ouderbetrokkenheid is 
voor de school erg belangrijk en daarom 
is er een actieve ouderraad bij het Avicen-
na College.

WAT DOET DE OUDERRAAD 
PRECIES?
De ouderraad denkt mee en praat met 
de schoolleiding om op deze manier 
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verbeteringen te kunnen aanbrengen in 
het beleid van de school. De ouderraad 
signaleert eventuele problemen of zaken 
die beter zouden kunnen, bespreekt die, 
zoekt met elkaar naar een oplossing en 
adviseert de schoolleiding of gee�  de in-
formatie door aan de medezeggenschaps-
raad (MR). Nieuwe ideeën komen  aan 
de orde  en worden op deze manier voor-
gelegd. De ouderraad vergadert eenmaal 
per maand met elkaar. Zaken die onder 
andere aan de orde komen zijn:

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

WAT KUNT U DOEN OM 
BETROKKEN TE ZIJN?
Er gebeurt heel veel op school. De ou-
derraad is daarom altijd op zoek naar 
enthousiaste ouders die willen meeden-

ken en meehelpen op school. U kunt zelf 
kiezen waaraan u wilt meedoen. Wilt u 
meedenken (vergaderen), of wilt u uw 
talent inzetten bij speciale projecten, 
omdat de tijd die u daar insteekt te over-
zien is? Wellicht kunt u meehelpen met 
veldwerk zoals het helpen bij de sportdag, 
excursies, het Eid-al-Fitr, de Ramadan en 
dergelijke?

AANMELDEN
Wilt u ook wat meer betrokken zijn bij 
de school van uw zoon of dochter? 
Voor aanmelding of meer informatie 
kunt u een e-mail sturen naar: 
ouderraad@avicenna-college.com en ver-
meld daar uw naam, adres, telefoonnum-
mer(s) en uw emailadres. De secretaris 
van de ouderraad neemt dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op. U bent van 
harte welkom!

8.4  CONTACTEN SCHOOL EN THUIS

Ouders/verzorgers en school hebben een 
gemeenschappelijk belang. Zoals de ou-
ders/-verzorgers op ons rekenen, rekenen 
wij ook op de ouders/verzorgers. Wij ver-

wachten dat ouders/-verzorgers meeleven, 
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 informatie-
avonden contact te zoeken met de men-
tor, deel te nemen aan de ouderraad of 
de medezeggenschapsraad. We proberen 
u via onze website en de nieuwsbrief zo 
goed mogelijk te informeren. 

Dit schooljaar maken wij ook gebruik 
van Social Schools. Social Schools is een 
platform dat communicatie van de school 
naar ouders en verzorgers biedt. Het on-
derscheidt zich van andere platformen, 
doordat ouders onderling geen berichten 
kunnen uitwisselen. Hierdoor maakt 
een school met Social Schools bewust de 
keuze om communicatie voor de school 
transparant, controleerbaar en beheers-
baar te houden. Ze garandeert bovendien 
de aankomst van de berichten. 

MENTORAAT 
Iedere klas hee�  een mentor, die op 
de prestaties en het welbevinden van 
de leerlingen let. Zij of hij is het eerste 
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aanspreekpunt als een leerling een pro-
bleem hee�  en ook de ouders/verzorgers 
kunnen bij de mentor terecht met hun 
vragen. In de brugklas maakt de mentor 
de leerlingen wegwijs op school. De men-
tor besteedt aandacht aan studievaar-
digheden. De teamleider ondersteunt de 
mentoren.

MENTORUUR 
In het mentoruur is er aandacht voor de 
klas als groep en voor de begeleiding van 
individuele leerlingen. De mentor spreekt 
de leerlingen aan op hun verantwoorde-
lijkheid, als het gaat om zaken als pesten. 
Voor de wintervakantie spreekt de men-
tor met iedere leerling over het welbevin-
den op school en de behaalde resultaten.

INFORMATIEAVONDEN
Op de informatieavonden worden de 
ouders/verzorgers geïnformeerd over de 
gang van zaken op school. Op de rappor-
tavonden kunnen ouders/verzorgers met 
docenten en mentoren de resultaten van 
hun kinderen bespreken.
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9
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AFSPRAKEN



9. Schoolregels en afspraken
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9.1  GEDRAGSCONTRACT 
 LEERLINGEN

GEDRAGSCONTRACT LEERLINGEN
Als leerling van het Avicenna College heb 
ik mij goed en voorbeeldig te gedragen. 
Over mijn gedrag op school heb ik de vol-
gende 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 conse-
quenties.

 Ik begrijp dat voortdurend onwen-
selijk 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.
 Ik toon respect voor iedereen.
 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.

 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 aan-
wezig 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 anderen waar ik kan om goed 

te leren en zich goed te gedragen.
 Ik mag elektrische apparaten zoals 

een mobieltje uitsluitend in de kan-
tine gebruiken. (Wanneer leerlingen 
toch hun mobiel gebruiken daar 
waar niet mag, kan deze worden in-
genomen voor één week.)

 Ik kom altijd voorbereid naar school. 
 Ik hecht waarde aan veiligheid en 

geborgenheid.

1 PROCEDURE SCHORSING 
 EN VERWIJDERING  
Bij ernstige of herhaaldelijke overtre-
dingen 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 uitge-
sloten wordt geacht, kan men overgaan 
tot een de� nitieve verwijdering van deze 
leerling.
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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 mo-
biele telefoon (en andere waardevolle 
zaken) naar school valt onder de eigen 
verantwoordelijkheid van leerlingen. Bij 
verlies of diefstal van een mobiele tele-
foon (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, schri� en, 
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 ge� lmd. 
Pesten, intimideren, schelden en vecht-
partijen worden snel en streng aangepakt.
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ma 31-Aug   Studiedag

di 1-Sep   Eerste schooldag alle leerlingen

di 8-Sep   Studiedag

do 10-Sep   Informatieavond

vr 11-Sep   Ouderraad vergadering

ma 21 t/m 25 September   Week tegen Pesten

ma 5-Okt   Dag van de leraar

wo 7-Okt   Veteranendag

vr 9-Okt   Ouderraad vergadering

di 13-Okt   Studiedag

d0 15-Okt   Informatieavond OR Identiteitscommissie

za 17-Okt   Start herfstvakantie

zo 25-Okt   Einde herfstvakantie

vr 6-Nov   Ouderraad vergadering

ma 9 t/m 14 November   Week van Respect

ma 16 t/m 20 November   Week tegen Kindermishandeling

ma 23 t/m 27 November   SE 1

di 24-Nov   Informatieavond OR

ma 30-Nov   Start periode 2

vr 4-Dec   Ouderraad vergadering

do 17-Dec   Rapportavond periode 1
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za 19-Dec   Start wintervakantie

zo 3-Jan   Einde wintervakantie

vr 8-Jan   Ouderraad vergadering

di 19-Jan   Informatieavond OR

vr 5-Feb   Ouderraad vergadering

za 20-Feb   Start voorjaarsvakantie

zo 28-Feb   Einde voorjaarsvakantie

do 4-Mrt   Studiedag

di 9-Mrt   Informatieavond OR

ma 15 t/m 19 Maart   SE 2

ma 15-Mrt   Start periode 3

ma 22-Mrt   Periode III START

di 23-Mrt   Studiedag

ma 5-Apr   2e Paasdag

vr 9-Apr   Ouderraad vergadering

ma 12-Apr   Ramadan

di 20-Apr   Studiedag

do 22-Apr   Rapportavond periode 2

vr 23-Apr   Personeels I� ar

di 27-Apr   Koningsdag

do 29-Apr   Leerling I� ar

za 1-Mei   Start meivakantie

zo 16-Mei   Einde meivakantie

vr 21-Mei   Ouderraad vergadering
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ma 24-Mei   2e Pinksterdag

di 25-Mei   Centraal Examens

ma 7-Jun   Sportdag

vr 18-Jun   Ouderraad vergadering

ma 21 t/m 25 Juni   SE 3

do 1-Jul   Diploma-uitreiking

do 8-Jul   Schoolreis

vr 9-Jul   Laatste lesdag

ma 12 t/m 16 Juli   Studiedag

wo 14-Jul   Rapportuitreiking

do 15-Jul   Personeelsuitje

za 17-Jul   Start zomervakantie




