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Geachte ouders/verzorgers, 
Assalamoe alaikom, 

Voor u hebt u de schoolgids voor 
het schooljaar 2021-2022 van het 
Avicenna College. In deze schoolgids 
vindt u alle belangrijke informatie die 
u dit jaar nodig heeft.

U vindt er praktische informatie over 
zaken als de ziekmeldingsprocedure, 
de vakanties, een kalender met 
belangrijke data. Daarnaast ook 
informatie over onder andere de 
inrichting van het onderwijs en de 
vormgeving van onze Islamitische 
identiteit. 

Het is belangrijk dat u kennis 
neemt van alle informatie uit deze 
schoolgids, zodat u goed weet 
wat u van de school kunt en mag 
verwachten. 
Naast deze informatiegids 
wil het Avicenna College op 
verschillende manieren met u als 
ouders/ verzorgers het contact 
onderhouden. Via onze ouders in 
de MR, ouderraad, mentorcontact, 
enz.  Om uw kind op school goed te 
kunnen begeleiden is het contact 
met u, van groot belang. We 
hechten dan ook veel waarde aan 
het onderhouden van een goede 
band met onze ouders, om zo de 
ontwikkeling van onze kinderen 

vanuit henzelf, school en de ouders, 
optimaal te laten zijn. Zo komen 
we met elkaar tot kwalitatief goed 
onderwijs, steun vanuit huis en 
leerlingen die straks klaar zijn om 
hun positie in de maatschappij 
goed in te vullen. Dit alles natuurlijk 
gestoeld op de Islamitische identiteit 
van de school, hetgeen ons verbindt.

Wij wensen alle leerlingen, ouders 
en collega’s een inspirerend en 
succesvol schooljaar toe,

A. Carletti MEd (bestuurder) en J.S van 
der Zande MBA (directeur a.i.)

Voorwoord
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1. algemene zaken
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1.1 VESTIGINGSGEGEVENS 

Locatie Zuidplein 
Bezoekadres  Montessoriweg 55 
Postcode  3083 AN Rotterdam 
Telefoon  010-7900555 
Email  info@avicenna-college.com           
Bankrekening   NL68 INGB 0006 2921 56  t.n.v.  
    Stichting IVOR

Locatie Strevelsweg
Bezoekadres  Strevelsweg 700 / 601-605 
Postcode  3083 AS Rotterdam
Telefoon  010-7900555 
Email  info@avicenna-college.com           
Bankrekening   NL68 INGB 0006 2921 56  
    t.n.v. Stichting IVOR

Correspondentieadres 
Montessoriweg 55   |   3083 AN Rotterdam    

W www.avicenna-college.com
E info@avicenna-college.com 

1.2 RAAD VAN TOEZICHT, BESTUUR EN 
MANAGEMENT

Het Avicenna College heeft een toezichthoudend bestuur, 
de Raad van Toezicht, en een uitvoerend bestuur. De 
dagelijks leiding van het Avicenna College berust bij de 
directie/management. De samenstelling is als volgt:

Raad van Toezicht 
Voorzitter (a.i.) dhr. drs. A.A.R.G. Poppelaars
Lid (a.i.) mevr. V.L. van den Broek d’Obrenan 
Lid (a.i.) dhr. drs. R.N. Nurmohamed 
Bestuur  mevr. A. Carletti MEd
Directeur (a.i.)  dhr. J.S. van der Zande MBA

Teamleiding
Teamleider bovenbouw basis kader
dhr. M. Sener 
Teamleider onderbouw basis kader
mevr. L Tahraoui en dhr. Z. el Koubie
Teamleider bovenbouw havo/vwo
dhr. J. Djabar
Teamleider 1MH en onderbouw havo/vwo
mevr. N. van Essen MSc
Teamleider 2MH, 3TL, 4TL
dhr. E. Demirdas MEd
Teamleider bedrijfsvoering
dhr. C. Acharki
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1.3 VERTROUWENSPERSONEN

De vertrouwenspersonen van onze school zijn mevr. 
E. Baser (intern) en mevr. M. Maris (extern). U kunt de 
vertrouwenspersonen bereiken via e.baser@avicenna-
college.com (intern) en margriet@hetvolstevertrouwen.
nl (extern). De interne vertrouwenspersoon 
is beschikbaar voor leerlingen. De externe 
vertrouwenspersoon is beschikbaar voor collega’s, 
ouders en eventueel leerlingen.

1.4 AFWEZIGHEID EN ZIEKMELDINGEN

Als uw kind afwezig of ziek is, dient dit te worden gemeld 
tussen 8.00 uur - 8.30 uur via Tel: 010-790 05 55 of via 
het ouderportaal van Magister. 

1.5 SCHOOLTIJDEN EN LESROOSTER

Wij werken met een 50-minuten rooster. De school is 
vanaf 08.00 uur open. De lestijden zijn als volgt: 

1e uur    08.30-09.20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2e uur    09.20-10.10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

Het actuele rooster van uw kind kunt u vinden in Magister.
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3. Identiteit
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2.1 MISSIE VAN HET AVICENNA COLLEGE

Het Avicenna College is een school met een Islamitische 
identiteit. Dit is merkbaar in de naam die onze school draagt, 
in de dagelijkse praktijk en in de missie van onze school:

Het Avicenna College organiseert excellent, 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 streeft ernaar om de beste te worden in 
het doen en het oproepen (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 waarop dit streven rust. 

Het levert de energie om deze nobele eigenschappen en 
vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen bij zowel de 
leerkracht, de leerling als de ouder. Deze aanpak zal het 
bewustzijn van onze leerlingen vergroten waardoor zij, net 
als de eerste generatie moslims, zullen uitgroeien tot meer 
dan volwaardige wereldburgers met een sterke islamitische 
identiteit, een rotsvast vertrouwen in eigen kunnen en die 
blijk geven van het meest perfecte gedrag waar de gehele 
samenleving van zal profiteren. Het personeel van het 
Avicenna College heeft de verantwoordelijkheid gekregen van 
Allah om door middel van kwalitatief goed onderwijs 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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2.2 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, filosoof en alchemist. Hij was vooral 
bekend om zijn bijdragen aan de aristotelische filosofie 
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 fi 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.

Biografie
Ibn Sina werd in februari 980 geboren in Balkh, een klein dorp 
gelegen 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
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2.3 IDENTITEIT IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK 

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 identiteitscommissie. 
Deze houdt  zich in de dagelijkse praktijk bezig  met het 
implementeren van allerlei islamitische 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 islamitische 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 geopenbaarde vers 
is van de koran. Wanneer de kwaliteit van het onderwijs, van 
de lessen, van het personeel en dergelijke achterblijft, dan zal 
het eerste en belangrijkste element van de islam (namelijk de 
intellectuele ontwikkeling van het individu) 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 volledig overeen met de universele 
waarden en normen, zoals deze in onze samenleving gelden. 
Om deze reden neemt de school haar verantwoordelijkheid 
door de leerlingen 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 islam beter kunnen? 
Komt onrechtvaardigheid voor in ons land? Zijn de wijken van 
onze steden veilig en hoe staat het met de leefbaarheid 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 culturen 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 voortreffelijkste van jullie 
is bij Allah de vroomste.’’ 49/13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naast het eerste element, dat hierboven is genoemd, 
houdt de identiteitscommissie zich 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  geopend 
met een stuk uit de Edele Koran. Dit geeft een mooi en 
rustig begin van de les en zorgt ervoor dat de leerlingen 
weer even weten waarom ze naar school gaan.

HADITH 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 afkomst, 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 heeft binnen de islam. 

GODSDIENST tijdens het vak godsdienst leren de kinderen 
de basis en de kernwaarden van de Islam wat betreft het 
aanbidden van Allah en het tonen van het goede gedrag. 
Tevens hebben deze specifieke 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 
onze leerlingen  de kans om hun moedertaal beter te 
kunnen beheersen.
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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  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 
islam en democratie verenigbaar?

GESCHEIDEN GYM & ZWEMLESSEN sportactiviteiten 
worden gescheiden gehouden. 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 bewegingsonderwijs. 
Een gezonde geest in een gezond lichaam!

KLEDINGVOORSCHRIFTEN zowel voor jongens als voor 
meisjes gelden kledingvoorschriften conform de Islam 
en hierbij gaat het erom dat men zich houdt aan de 
fatsoensnormen.

EDHAN iedere grote pauze wordt door een leerling 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 
gebedsruimtes waar leerlingen hun gebed kunnen 
uitvoeren.

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

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 werken wij  nauw samen met verschillende 
islamitische basisscholen, stichtingen en moskeeën. Het 
doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van de 
gemeenschappelijke projecten.

De school is samen met de ouders verantwoordelijk voor 
de opvoeding. Daarom werken wij  intensief samen met 
de ouders van de leerlingen, en zoeken we naar manieren 
om ouders bij de school en bij de schoolloopbaan van hun 
kinderen te betrekken.
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3. Het onderwijsaanbod
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3.1 ONDERBOUW EN 
BOVENBOUW

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. 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. Vervolgens gaan de 
leerlingen naar de bovenbouw.

3.2 LWOO EN VMBO
 
Leerwegondersteunend onderwijs 
(lwoo) is bedoeld voor leerlingen 
uit de basis, kader of theoretische 
leerweg die meer moeite hebben 
met leren. Lwoo-leerlingen krijgen 
in kleinere groepen extra aandacht, 
bijvoorbeeld tijdens het RT uur 
(remedial teaching). Het zorgteam 
maakt samen met de mentor en de 
vakdocenten een handelingsplan 
waarin handvatten staan om onze 
leerlingen zo optimaal mogelijk te 
begeleiden. Waar nodig worden 
er sociale vaardigheidstraining/
faalangst-reductietraining gegeven 
aan de leerlingen. Het is van belang, 
dat de leerlingen voor deze afdeling 
vroegtijdig worden aangemeld, 
omdat voor deze jongens en meisjes 
een indicatie gesteld moet worden. 

Vmbo: voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs

Het vmbo duurt vier jaar en geeft 
toegang tot het middelbaar 
beroepsonderwijs. 
Het vmbo-onderwijs op het 
Avicenna College heeft de volgende 
leerwegen: basis-, kader- en 
theoretische leerweg (mavo). Na het 
tweede leerjaar kiezen de leerlingen 
voor een profiel in de bovenbouw. 

De profielen die wij in de bovenbouw 
aanbieden zijn:

  PIE (Produceren, Installeren en 
Energie), 

  Z&W (Zorg en Welzijn) en 
  E&O (Economie en ondernemen) 

De mentoren en de decaan 
begeleiden leerlingen en ouders 
vanaf het begin van het schooljaar 
zo goed mogelijk bij het maken 
van deze belangrijke profielkeuze. 
We voeren individuele gesprekken 
met leerlingen in zowel 3VMBO 
als 4VMBO om de leerling zo 
goed mogelijk een kansrijke 
vervolgopleiding te laten kiezen. 
Wij volgen de leerlingen tijdens 
dit traject door te werken met 
een digitaal portfolio en een 
doorstroomdossier.
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Basis & kader: De beroepsgerichte 
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 
voorbereiding op een opleiding op 
mbo (middelbaar beroepsonderwijs) 
niveau 1,2 of 3, dat in Rotterdam 
bijvoorbeeld op ROC Albeda of ROC 
Zadkine wordt gegeven.

Vmbo-tl: De Theoretische leerweg 
Het vmbo-tl is theoretisch ingesteld 
en geeft een voorbereiding op 
een opleiding op mbo (middelbaar 
beroepsonderwijs) niveau 3 of 4 
dat in Rotterdam bijvoorbeeld op 
ROC Albeda of ROC Zadkine wordt 
gegeven.

3.3 HAVO EN VWO
Havo: hoger algemeen voortgezet 
onderwijs
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. 

Vwo: voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs
Het vwo biedt een brede algemene 
ontwikkeling 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. 
Om deze overstap te 
vergemakkelijken kunnen leerlingen 
van het havo en vwo kiezen voor 
extra vakken zoals Cambridge 
Engels en Research & Discovery. 

Bovenbouw en profielen havo/vwo
Vanaf klas 4 op de havo en vwo 
afdeling 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; 
CM (cultuur en maatschappij), EM 
(economie en maatschappij), NT 
(natuur en techniek of NG (natuur 
en gezondheid). In de havo en het 
vwo wordt de keuze voor een profiel 
gemaakt in de 3e klas, een proces 
dat intensief wordt voorbereid 
tijdens mentorlessen en het vak 
omgangskunde. In de bovenbouw 
havo en vwo organiseren we 
veel activiteiten om leerlingen in 
aanraking te laten komen met het 
HBO en de Universiteit. Ook het 
Profielwerkstuk wordt nadrukkelijk 
meegenomen als instrument om 
de leerling voor te bereiden op de 
vervolgstudie.

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

3.4 PRE-
UNIVERSITEITSPROGRAMMA 
Het past in het streven van het 
Avicenna College om ambitieus 
en excellent te zijn. Het Avicenna 
College biedt, in samenwerking 
met verschillende universiteiten, 
aansluitingsmodule aan om de 
overstap van VWO naar WO 
(wetenschappelijk onderwijs) te 
vergemakkelijken. 

3.5 ONDERWIJSPROGRAMMA 
EN BELEID LESUITVAL
Om de schoolloopbaan succesvol 
te kunnen doorlopen en afronden 
is het belangrijk dat onze leerlingen 
voldoende onderwijstijd krijgen 
aangeboden en deze benutten. 
Het onderwijsprogramma dat wij 
aanbieden en het beleid ten aanzien 
van lesuitval is te vinden op de 
website van onze school. 
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4. Kwaliteit van het Onderwijs
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4.1 KWALITEITSZORG

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, 
en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het 
onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs 
en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij 
gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen 
voldoende en kwalitatief goed onderwijs in een veilige 
omgeving, voldoet de school aan de wet- en regelgeving en 
zijn de financiën op orde. De Inspectie van het Onderwijs 
houdt hierop toezicht. 

De bevindingen staan op de website van de 
inspectie in de vorm van een opbrengstenkaart en 
een opbrengstenoordeel www.toezichtresultaten.
onderwijsinspectie.nl.

Naast het meetinstrument van de Onderwijs Inspectie 
zetten wij zelf jaarlijks verschillende instrumenten in om 
de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Periodiek wordt 
er onder ouders, leerlingen en medewerkers onderzoek 
gedaan naar de tevredenheid over de kwaliteit van ons 
onderwijs, schoolklimaat en veiligheid. Daarnaast is er 
structureel overleg met klassenvertegenwoordigers, 
de medezeggenschaprsraad en de ouderraad van onze 
school. 

Om extra toezicht te houden op onze eigen kwaliteit en om 
de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen maken wij 
naast onze eigen cijfers ook gebruik van RTTI en CITO-VAS 
toetsen. De resultaten betrekken wij bij onze periodieke 
leerling-besprekingen. 

4.2 RTTI

Op het Avicenna College vinden we het belangrijk dat 
leerlingen zichzelf leren kennen en van daaruit hun 
eigen leerontwikkeling kunnen sturen. De RTTI toetsen 
en OMZA zijn in dat opzicht een belangrijk instrument, 
omdat ze leerlingen inzicht geven in waar hun talenten 
en verbeterpunten liggen en een basis vormen voor 
differentiatie in de klas. 

4.3 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 volgen wij de resultaten van onze leerlingen op de 
voet. Ook kunnen wij deze toets resultaten vergelijken met 
die van andere leerlingen in het land. Wij kunnen zo onze 
leerlingen beter begeleiden en helpen waar nodig en een 
goed schooladvies geven.

4.4 TAAL ALS SPEERPUNT

De Nederlandse taal is een speerpunt op het Avicenna 
College. Nederlands is natuurlijk één van de belangrijkste 
vakken op school. Alle brugklassers krijgen daarom vijf uur 
Nederlands in de week. De focus ligt vooral op begrijpend 
lezen en woordenschat. Daarnaast besteden wij veel 
aandacht aan spelling- en leesonderwijs. De vaardigheid 
van een vlot gebruik van de taal staat hoog in het vaandel. 
In elke klaslokaal zijn begrijpend lezen kaarten te vinden en 
posters die helpen bij de ontwikkeling van woordenschat. 
Er is taalbeleid opgesteld dat schoolbreed gebruikt wordt.  
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4.7 EXAMENRESULTATEN

In het onderstaande overzicht ziet u de examenresultaten 
van het Avicenna College voor de diverse onderwijstypen 
in de afgelopen twee schooljaren.

Voor de onderwijsresultaten 2020 verwijzen wij naar het 
bestuursverslag 2020. Deze kunt u vinden op de website 
van onze school.

4.8 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS

Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren 
van 12 tot 23 jaar die zonder diploma het onderwijs 
verlaten. Zij zijn niet in het bezit van een mbo niveau 
2, havo- of vwo-diploma en beschikken daarom niet 
over een startkwalificatie. Het vsv-percentage staat 
voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal 
onderwijsdeelnemers dat aan het begin van het schooljaar 
ingeschreven staat.

Vmbo-basis
Vmbo-kader
Vmbo-tl 
Havo 
Vwo

2019 / 2020
100%
100%
100%
100%
100%

2020 / 2021
100%
100%
100%
91%
95%

2019-2020
2018-2019
2017-2018

Deelnemers
911
837
767

VSV
5
5
3

%-age VSV
0.55%
0.60%
0.39%

4.5 ONTWIKKELPERSPECTIEFPLAN

Voor iedere leerling met een LWOO-indicatie stellen wij 
een (individueel) handelingsplan op om onze leerlingen 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Aan het begin van het 
schooljaar bespreek de mentor het plan met de ouders en 
de leerling. 

4.6 DOORSTROOMRESULTATEN 2019-2020

In onderstaande tabel ziet u de doorstroomgegevens van 
het Avicenna College voor schooljaar 2019-2020. 
De tabel geeft per leerjaar en niveau de percentages weer 
van doorstroom (bevordering naar een hoger leerjaar op 
hetzelfde niveau), opstroom (bevordering naar een hoger 
leerjaar op een hoger niveau), afstroom (bevordering 
naar een hoger leerjaar op een lager niveau) en doublure 
(leerling doet het jaar over op hetzelfde niveau).
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4.9 TEVREDENHEID EN VEILIGHEID 

In schooljaar 2020-2021 hebben wij onder alle leerlingen een onderzoek naar de tevredenheid en veiligheidsbeleving uitgevoerd. 
Hieruit kwam naar voren dat de leerlingen van het Avicenna College over het algemeen tevreden zijn en zich veilig voelen. Op de 
gemeten domeinen scoort de school gemiddeld en zijn er geen opvallende afwijkingen van de landelijke gemiddelden. 

Uitkomsten uit het onderzoek naar de tevredenheid en veiligheid (vragenlijsten Kwaliteitscholen. Response: 77,5%)

Een uitgebreide analyse van het onderzoek kunt u terugvinden op de website van de school.
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5. Talentontwikkeling
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Iedere leerling en iedere medewerker heeft een talent. De ene kent de Koran uit zijn/haar hoofd, een volgende is zeer goed in 
wiskunde, een derde creatief en weer een ander heel goed in het empathisch luisteren. Sommige kinderen weten al heel goed wat 
ze kunnen, maar soms moet dat ook nog ontdekt worden. Het Avicenna College helpt de leerlingen hun talenten te ontdekken op 
verschillende gebieden. Door te leren wat jouw persoonlijke talenten zijn, leer je wie je bent en welke toekomstmogelijkheden bij 
jou passen.

Wij bieden de volgende extra activiteiten aan

  Alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om na 
schooltijd extra te sporten (voetbal, basketbal 
etc.). Ook wordt er regelmatig gezwommen in het 
Afrikaanderbad.

 Drama wordt aan alle leerlingen uit leerjaar 1 
gegeven waarbij de focus ligt op het waarderen 
en begrijpen van uitingen van doen-alsof-spel, 
ze krijgen de kans een mening en smaak te 
ontwikkelen aangaande de kwaliteit van ‘de 
gespeelde werkelijkheid’. 

 Research & Discovery is een keuzevak speciaal 
voor onze 1 havo/vwo en 1 vwo klassen. Tijdens 
deze lessen zullen de leerlingen verschillende 
onderwerpen onderzoeken (Research) en 
ontdekken (Discovery). Wat Research & Discovery 
uniek maakt, is dat de leerlingen niet exclusief in 
de schoolbanken te werk gaan. Ze gaan de echte 
wereld in om te beleven wat ze hebben onderzocht, 
of ze voeren proefjes uit die leven brengt aan 
hetgeen wat ze onderzoeken.

 Cambridge Engels is een keuzevak voor alle 
leerlingen uit leerjaar 1 en 2 vmbo-tl, havo/vwo en 
vwo. Tijdens Cambridge Engels leren de leerlingen 
beter (Brits) Engels spreken, luisteren, schrijven e.d. 
De leerlingen beginnen in het eerstejaar met als 
doel om in het vierde jaar een certificaat te kunnen 
behalen op B2 niveau. Dit niveau sluit goed aan op 
tal van vervolgopleidingen.

 De Kunst en Cultuurweek is een week waarin 
alle eerstejaars leerlingen kunnen proeven aan 
kunstzinnige en culturele activiteiten om te 
ontdekken waar hun talent ligt. Kunst stimuleert de 
fantasie en prikkelt de nieuwsgierigheid van jonge 
mensen. De leerlingen van het Avicenna college 
worden wegwijs gemaakt in de vele schoonheden 
die de kunsten hebben voortgebracht. Zo bezoeken 
wij gedurende het jaar verschillende musea en 
exposities. Tevens halen wij theatervoorstellingen 
naar school  en nodigen we kunstenaars uit om 
tijdens de kunst- en cultuurweek workshops te 
geven. Leerlingen komen op deze wijze in contact 
met: drama, schilderen, tekenen, Ebru, mode, 
ruimtelijke vormgeving, kalligrafie en mozaïek. 

Naast de bovenstaande extra activiteiten / lessen besteden we  natuurlijk ook tijdens de reguliere  lessen aandacht  aan 
talentontwikkeling.
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6. Zorg en begeleiding
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Goed onderwijs, goede begeleiding en een veilige 
leeromgeving vormen de basis  voor onze leerlingenzorg. Om 
leerlingen goed te kunnen helpen bieden we ondersteuning 
in een eerste, een tweede en een derde lijn.

6.1 ONDERWIJSONDERSTEUNING IN DE EERSTE 
LIJN

De eerste lijn omvat de ondersteuning die docenten,  
mentoren en  leerlingbegeleiders  bieden. De docent sluit 
zoveel mogelijk aan op de leerbehoeften van de leerling en 
is verantwoordelijk voor de inhoud en de resultaten van 
zijn of haar vak. De mentor is het eerste aanspreekpunt 
voor leerlingen en ouders en  de spil in de begeleiding 
van zijn of haar mentorleerlingen. In de brugklas maakt 
de mentor de leerlingen wegwijs op school. Tijdens het 
wekelijkse mentoruur komen persoonlijke onderwerpen, 
het welbevinden, verzuim en de voortgang op school 
aan bod. De mentor besteedt tevens aandacht aan 
studievaardigheden. De leerlingbegeleiders ondersteunen 
de mentor en de teamleider in het signaleren van verzuim 
en in gesprekken met leerlingen.

De teamleider geeft leiding aan de docenten en mentoren 
van zijn of haar afdeling.

6.2 LEERLINGBESPREKING

Eenmaal per periode komen de docenten en mentoren bij 
elkaar voor een leerlingbespreking. Wanneer een leerling 
te maken heeft met leerproblematiek of opvalt qua 
gedrag, motivatie, aanwezigheid of sociaal-emotioneel 
functioneren, dan. brengt de mentor deze leerling in. 
Gezamenlijk zoekt het team naar oplossingen om de 
leerling verder te helpen.    Als een leerling meer steun 
nodig heeft dan vanuit de eerste lijn geboden kan worden, 
dan meldt de mentor de leerling aan bij de tweede lijns 
ondersteuning . De uitkomsten uit de vergadering worden 
altijd door de mentor met de leerling en ouders besproken.

6.3 DECANAAT

De decanen van het Avicenna College begeleiden leerlingen 
bij hun profiel-, studie-, en beroepskeuzes. Zij verzorgen 
voorlichtingen over studierichtingen en vervolgonderwijs 
en werken in het keuzeproces nauw samen met de mentor, 
de leerling en ouders.

6.4 ONDERWIJSONDERSTEUNING IN DE TWEEDE 
LIJN

In de tweede lijn wordt extra ondersteuning geboden door 
deskundigen in de school.. Deze extra ondersteuning staat 
in het teken van het onderwijs en is gericht op het behalen 
van onderwijsdoelen. 
Onder leiding van de zorgcoördinator komen de 
deskundigen regelmatig met de teamleiders bijeen om 
de voortgang in de leerlingbegeleiding te bespreken. De 
deskundigen in de tweede lijn zijn: Remedial teacher/ 
begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijk 
werker, schoolpsycholoog, anti-pest coördinator, interne 
vertrouwenspersoon en een zorgcoördinator.

6.5 SCHOOL-ONDERSTEUNINGSTEAM

De deskundigen in de school werken nauw samen met een 
aantal vaste externe partners. Samen hebben zij het doel 
dat schooluitval wordt voorkomen en dat elke leerling een 
diploma haalt. Eén keer in de zes weken komen zij bijeen in 
het schoolondersteuningsteam (SOT). De externe partners 
zijn de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige, 
soms Bureau Jeugdzorg, het wijkteam en een 
koersconsulent van het samenwerkingsverband Koers VO. 
Wanneer de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden 
van de school overstijgt, wordt er altijd contact met de 
ouders opgenomen. 
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6.6 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 vaste handelwijze en 
op een pedagogische manier aan. Onze aanpak is erop 
gericht dat pesten tijdig wordt gesignaleerd, dat docenten 
en onderwijsondersteunend personeel stelling nemen 
tegen het pesten en dat alle betrokken partijen (docenten, 
onderwijsondersteunend personeel, ouders, leerlingen) 
samenwerken om de problemen rond pesten aan te 
pakken.

De handelwijze in het tegengaan van het pesten is 
vastgelegd in een anti-pestprotocol. Deze is terug te 
vinden op de website van de school.

6.7 SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING/ ROTS EN 
WATER

Het Avicenna College vindt het belangrijk de sociale 
zelfraadzaamheid, weerbaarheid en het goed kunnen 
omgaan met je medeleerlingen te bevorderen. Om 
deze vaardigheden te trainen is het mogelijk om, een 
weerbaarheidstraining (Rots en Water) of sociale 
vaardigheidstraining te volgen. Deze trainingen worden 
door zowel interne als externe trainers verzorgd.

6.8 FAALANGST-REDUCTIETRAINING

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.

6.9 ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN MET 
LWOO

Voor leerlingen met een LWOO-indicatie wordt 
door de remedial teacher, in samenwerking met de 
mentor en in overleg met de leerling en ouders 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 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 ontwikkelingsperspectief plan. Dit 
ontwikkelingsperspectief plan wordt aan het eind van het 
schooljaar geëvalueerd. Voor clusters (LWOO)leerlingen 
met een relatief kleine achterstand op het gebied van 
taal en/of rekenen kan een groepshandelingsplan worden 
opgesteld.

6.10 ONDERSTEUNING BIJ DYSLEXIE EN 
DYSCALCULIE

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 op de website van de school.
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6.11 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 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 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.

6.12 DE JEUGDVERPLEEGKUNDIGE VAN HET 
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 

Aan onze  school is een jeugdverpleegkundige van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) verbonden. 
De jeugdverpleegkundige organiseert inloopspreekuren 
op school en bespreekt  met alle leerlingen in klas 1 hoe 
het met hen gaat. Leerlingen in klas 3 vullen de digitale 
gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid in.

De vragen gaan over gezondheid, ontwikkeling, gevoelens 
en de situatie thuis en op school. Na het invullen krijgt 
iedere leerling een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien 
met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan 
de hand van de resultaten of op eigen initiatief, nodigt de 
jeugdverpleegkundige de leerling uit voor een gesprek. 
Tijdens dit gesprek is er voldoende ruimte voor het stellen 
van eventuele vragen. Ook meet de jeugdverpleegkundige 
lengte en gewicht. De kleren mogen hierbij aangehouden 
worden. Alle antwoorden op de digitale vragen en de 
gesprekken met de jeugdverpleegkundige worden altijd 
vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming delen zij 
geen gegevens met ouders of school. 

De jeugdverpleegkundige die aan 
onze school is verbonden is:

• Fadoua Boudaamach, Jeugdverpleegkundige(Centrum voor 
Jeugd en Gezin Feijenoord 
• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 / 06 - 48 34 89 29
• E-mail: f.boudaamach@cjgrijnmond.nl
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Schoolziekteverzuim 
Samen met de school, wil het CJG meer aandacht aan 
leerlingen geven als zij door ziekte niet naar school kunnen 
komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor 
de schoolprestaties en gezondheid. Als een leerling lang 
of vaak niet op school is geweest, neemt de school, met 
medeweten van de leerling en de ouders/ verzorgers, 
contact op met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van 
het CJG.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het CJG bij u in de buurt is dé plek waar u terecht kunt 
met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. 
Als het nodig is biedt het CJG  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.centrumvoorjeugdengezin.nl.

6.13 SAMENWERKINGSVERBAND KOERS VO
Koers VO is het samenwerkingsverband voortgezet 
passend onderwijs voor middelbare scholen in de regio 
Rotterdam. Hieronder vallen ruim honderd scholen voor 
voortgezet (speciaal) onderwijs. Ook het Avicenna College 
valt hieronder.  Het is de verantwoordelijkheid van Koers 
VO om ouders goed te informeren over werkwijzen 
en spelregels van passend voortgezet onderwijs in de 
regio Rotterdam. Het doel is dat er voor elke leerling een 
passende plaats is in het onderwijs, liefst zo dicht mogelijk 
bij huis. Als ouders of als school kan contact opgenomen 
worden met Koers VO als er vragen zijn over passend 
onderwijs. Meer informatie over passend onderwijs 
en over het samenwerkingsverband is te vinden op de 
website van Koers VO: www.koersvo.nl  

Het ondersteuningsprofiel van het Avicenna College is te 
vinden via www.koersvo.schoolprofielen.nl. Hierin hebben 
wij ons ondersteuningsaanbod omschreven.
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7. Cijfers en examens
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Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen 
en ouders een inlognaam en wachtwoord voor Magister. 
De ouders en leerlingen kunnen hiermee dagelijks de 
voortgang op het gebied van de behaalde resultaten inzien 
en het verzuim en huiswerk controleren. Leerlingen en 
ouders zijn verantwoordelijk voor de controle op de juistheid 
van de cijfers in magister. Magister is te bereiken via de 
schoolwebsite of via de Magister app.

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 en de voortgang van hun kind 
te bespreken met de mentor. 

7.1 OVERGANGS- EN SLAGINGSNORMEN
De docentenvergadering beslist of een leerling naar 
een volgende klas bevorderd kan worden. De ouders 
ontvangen jaarlijks een document met daarin de 
overgangsnormen, zodat zij inzicht hebben in het 
bevorderingsbeleid. Als de ouders hierover vragen hebben, 
kunnen zij contact opnemen met de mentor van hun 
kind. De overgangs- en slagingsnormen zijn tevens op de 
schoolwebsite te vinden.

7.2 HET PTO: PROGRAMMA TOETSING 
ONDERBOUW
In het PTO staan de afspraken betreffende de toetsing 
van de leerstof, de weging en de periode van toetsing 
voor alle onderbouwklassen. Voor ieder vak krijgen de 
leerlingen een studiewijzer, waarop ze kunnen zien welke 
stof wanneer behandeld wordt en waarop ze hun eigen 
vorderingen/planning kunnen bijhouden. Ouders kunnen 
via het PTO de toetsing van hun kind volgen en begeleiden. 

7.3 HET PTA: PROGRAMMA TOETSING EN 
AFSLUITING 
In het PTA staan de afspraken betreffende de toetsing van 
de leerstof, de weging en de periode van toetsing voor alle 
bovenbouwklassen. 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/planning kunnen bijhouden. Ouders kunnen 
via het PTA de toetsing van hun kind volgen en begeleiden. 

7.4 EXAMENREGLEMENT 
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. De examenreglementen 
zijn via de website en Magister te raadplegen.

7.5 HUISWERKBEGELEIDING EN EXAMENTRAINING 
Avicenna College biedt bijlessen aan leerlingen die dat 
nodig hebben. Voor de examenleerlingen worden er extra 
examentrainingen aangeboden. Alle eerstejaarsleerlingen 
krijgen twee uur in de week huiswerkbegeleiding waar zij 
ook leren plannen en organiseren.
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8. Administratieve zaken
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8.1 AANWEZIGHEID
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 worden aangevraagd. Het verlofformulier 
dat ingevuld moet worden is te vinden op de schoolwebsite. 
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 invallers 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.

Als een leerling ziek wordt tijdens de schooldag, dan meld hij/
zij  dat bij de verzuimmedewerker. Deze neemt contact op 
met de ouders. Na toestemming te hebben gekregen van de 
ouders, mag de leerling naar huis gaan.
Als de ouders niet bereikbaar zijn, blijft de leerling op school.

8.2 VAKANTIES EN LESVRIJE DAGEN:

Herfstvakantie  16 okt. t/m 24 okt. 2021 
 

Wintervakantie  25 dec. t/m 9 jan. 2021

Voorjaarsvakantie  26 feb.  t/m 06 ma. 2022

2e paasdag    18 apr. 2022

Meivakantie    23 apr. t/m 08 mei 2022

Dag na hemelvaart  27 mei 2022

Iedoel Fitr Suikerfeest  01 en 02 mei 2022

2e pinksterdag   06 juni 2022

Zomervakantie (en Offerfeest)  09 juli t/m 21 augustus ‘22

 In het schooljaar zijn er een aantal studiedagen gepland 
waarop de leerlingen lesvrij zijn. 

De studiedagen vallen dit schooljaar op:
•  Maandag 30 augustus 2021
•  Dinsdag 21 december 2021
•  Woensdag 23 februari 2022
•  Maandag 11 april 2022
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8.3 AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

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 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 schriftelijk een bevestiging van uw 
aanmelding. Indien nodig wordt er contact opgenomen met 
de basisschool. 

De plaatsing 
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. 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.  

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 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 zijn. 

8.4 OUDERBIJDRAGE 

Het 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 
het 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 
per jaar voor de bijdrage in de kosten. De verantwoording 
van de besteding van de ouderbijdrage vindt jaarlijks 
plaats bij de opmaak van de jaarrekening.

De betaling van de ouderbijdrage gaat via Van Dijk 
Educatie. Bij het bestellen van de boeken kunt u de 
ouderbijdrage aanvinken en via iDEAL voldoen.

De ouderbijdrage voor schooljaar ‘21-’22 wordt besteed aan:
• zwemmen
• sportdag
• culturele activiteiten
• drama &toneel
• viering islamitische feestdagen
• bezoek musea
• reproductiekosten
• mediatheek
• huiswerkbegeleiding
• Examentraining
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De volgende excursies vallen buiten de ouderbijdrage en 
worden per activiteit in rekening gebracht:
•  schoolreis
•  studiereis naar Parijs
•  studiereis naar Andalusië
•  studiereis naar Londen
 
Per 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet in gegaan voor 
de vrijwillige ouderbijdrage. De kern van de wet is dat alle 
leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die 
de school organiseert, ook leerlingen met ouders die de 
vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
Voorbeelden van deze activiteiten zijn schoolreisjes en 
langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod 
en extra onderwijsprogramma’s. Het niet betalen van de 
vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van 
leerlingen van deelname aan activiteiten. Er zal per activiteit 
gekeken worden wat er mogelijk is om alle leerlingen mee te 
kunnen laten doen.

8.5 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 heeft. Dit stimuleert leerlingen om 
geen schoolspullen in de lockers te laten liggen.
De lockers kunnen worden geopend door middel van een 
mobiele app.

8.6 SCHOOLBOEKEN
Het Avicenna College heeft het boekenfonds uitbesteed 
aan Van Dijk Educatie. Dit is een groot landelijk werkende 
organisatie die voor veel scholen in Nederland het 
schoolboekenfonds beheert. 

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 aanvinkt, 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. 
Deze artikelen kunt u uiteraard ook bij een andere winkel 
bestellen. 
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9. Overlegorganen
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9.1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR is het orgaan waarin de diverse groepen worden 
vertegenwoordigd: leerlingen, ouders en personeel. Het 
doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten 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 reageren. Bijna elk onderwerp kan 
worden besproken: huiswerk, ouderavonden, veiligheid, 
schooltijden, de schoolgids, de ouderbijdrage, de missie 
van de school, enzovoort. De vergaderingen van de MR 
kunnen door iedereen worden bijgewoond.

Er zijn reglementen en een statuut voor de MR. In deze 
documenten is o.a. de organisatiestructuur van de 
medezeggenschap beschreven en wordt aangegeven 
op welke onderwerpen de medezeggenschapsraden 
instemmingsrecht of recht van advies hebben. Deze 
documenten zijn te vinden op de schoolsite.

De MR is bereikbaar via mr@avicenna-college.com 

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

9.2 OUDERRAAD 
Het Avicenna College kent een actieve ouderraad 
waarbij gestreefd wordt naar een samenstelling die een 
afspiegeling is van alle leerlingen op onze school. Wilt u 
zich inzetten omwille van het onderwijs van niet alleen uw 
kind, maar van alle kinderen? 

Wilt u een bijdrage leveren in het organiseren van 
informatie bijeenkomsten naar aanleiding van vragen en 
behoeften van ouders/verzorgers? Of wilt u ter informatie 
het ouderraadsreglement ontvangen? Stuur dan een 
e-mail naar ouderraad@avicenna-college.com.

9.3 KLASSENVERTEGENWOORDIGERS
Elke klas heeft één of twee klassenvertegenwoordigers. 
De klassenvertegenwoordiger(s) voert namens de klas 
het woord richting de mentor, docenten, teamleider 
e.d. Periodiek worden alle klassenvertegenwoordigers 
uitgenodigd door de teamleiding om het te hebben over 
schoolzaken. Klassenvertegenwoordigers kunnen hier 
vertellen wat goed gaat, wat nog niet zo goed gaat en 
advies geven aan de teamleiding. 

9.4 CONTACTEN SCHOOL EN THUIS
Ouders/verzorgers en school hebben een 
gemeenschappelijk belang. Zoals de ouders/-verzorgers 
op ons rekenen, rekenen wij ook op de ouders/verzorgers. 
Wij verwachten 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 informatieavonden contact te 
zoeken met de mentor, deel te nemen aan de ouderraad 
of de medezeggenschapsraad. We proberen u via onze 
website en de nieuwsbrief zo goed mogelijk te informeren. 

9.5 INFORMATIEAVONDEN
Op de informatieavonden worden de ouders/verzorgers 
geïnformeerd over de gang van zaken op school. Op de 
rapportavonden kunnen ouders/verzorgers met docenten 
en mentoren de resultaten van hun kinderen bespreken.
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10. Schoolregels en afspraken
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10.1 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 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 onwenselijk gedrag 

aanleiding kan zijn tot verwijdering van school. (1)

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

eigendommen.
• Ik toon respect voor iedereen. (2)

• Ik ben voorzichtig met de eigendommen van mijzelf en 
van anderen. (3)

• 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. (4)

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 anderen waar ik kan om goed te leren en zich 

goed 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.)

• Ik kom altijd voorbereid naar school. (5)

• Ik hecht waarde aan veiligheid en geborgenheid. (6)
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1 Procedure schorsing en verwijdering  
Bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen 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
Het Avicenna College werkt nauw samen met de afdeling 
leerplicht van de gemeente. Je hebt de plicht vanuit de 
leerplichtwet om altijd en op tijd op school te zijn. Samen 
proberen we het “te laat komen”, het spijbelen en het 
te veel missen van lessen door ziekte te verminderen, 
omdat je aanwezigheid op school heel belangrijk is voor je 
schoolloopbaan. De leerplichtambtenaar kan bij verzuim 
je ouders een boete opleggen of jou voor de rechter 
voordragen voor een Halt straf. Uiteraard proberen we dit 
te voorkomen, maar uiteindelijk ben jij degene die dit in 
de hand heeft. 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. 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. In het schoolgeboouw mag iedere leerling, ieder 
personeelslid en ieder die te gast is een veilige werk- 
en verblijfsomgeving verwachten. Wij vragen van een 
ieder respect voor elkaar, voor elkaars eigendommen 
en gemeenschapsgoederen zoals het gebouw en de 
inventaris. Lichamelijk geweld, pesten, diefstal, bedreiging 
of vernieling worden niet geaccepteerd evenals filmpjes 
maken van medeleerlingen of collega’s. Messen en andere 
wapens zijn natuurlijk verboden. Wie schade toebrengt 
aan de school of eigendommen van anderen, moet deze 
vergoeden
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