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Voorwoord
Dit is de schoolgids van het Grotius College te Delft. In deze gids staat belangrijke informatie over
onze scholengemeenschap en over het onderwijs dat wij geven.
Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over vijf vestigingen. Het valt
onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD).
De scholengemeenschap heeft het breedst denkbare onderwijsaanbod en is algemeen toegankelijk.
Er is aandacht voor verschillende levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties. Wij
beschouwen onze openbare school als een samenleving in het klein en doen met de leerlingen en
ouders ons best op basis van verschillende overtuigingen vorm te geven aan de samenleving, begrip
op te brengen voor elkaar en waar nodig elkaar te helpen. Dat is ook ons motto: “De kracht van
samen… samen zij wij het Grotius”.
Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids en het bezoeken van onze locatie(s) een goede
indruk heeft gekregen van onze school, waar wij voor staan en waar onze accenten liggen, en dat u
na het verkrijgen van alle informatie, samen met uw kind, een goede schoolkeus kunt maken.
Uiteraard bent u altijd van harte welkom om, buiten de informatiemomenten om, een kijkje te
nemen op één van onze locaties.
Deze schoolgids heeft een algemeen deel waarin u informatie vindt over onze scholengemeenschap,
gevolgd door een locatiedeel over de sc Delfland (vanaf bladzijde 22).
John van der Meulen,
Bestuurder a.i.
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Wij werken op het Grotius aan wereldburgerschap
Leerlingen krijgen op het Grotius College de kans om hun talenten te laten zien. Daarmee speelt het
Grotius als openbare school een belangrijke rol in het ontwikkelen en vormen van een toekomstige
generatie Nederlanders, Europeanen en wereldburgers, die elkaars opvattingen kent, begrijpt en op
basis daarvan kan samenwerken.
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Kernwaarden
Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende kernwaarden:
•

•

•

•

•

Betrokken
Wij maken deel uit van de scholengemeenschap Grotius College en we gunnen iedereen de
ruimte om volwaardig deel uit te maken van deze scholengemeenschap.
Veilig
Wij pesten niet en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld. We gebruiken
geen racistische en/of seksistische taal. Ook vermijden we grof en kwetsend taalgebruik.
Discipline
Afspraak is afspraak. Afspraken tellen en worden nagekomen. We mogen elkaar aanspreken
op het nakomen van de afspraken.
Kwaliteit
We streven ernaar het beste uit onszelf en anderen te halen. Hiervoor doen wij altijd ons
uiterste best. We herkennen en erkennen talent en doen al het mogelijke om dit maximaal
te ontwikkelen.
Waardering en respect
We hebben respect voor elkaars mening en eigendommen. We waarderen en respecteren
elkaar met alle verschillen in opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele
geaardheid en lichamelijke kenmerken. We discrimineren elkaar niet.
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Onze scholengemeenschap
Het Grotius College is een openbare school met een breed onderwijsaanbod. Wij bieden de
volgende leerwegen aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

praktijkonderwijs,
vmbo (basis, kader en gemengde leerweg) i.s.m. de Stichting Christelijk Onderwijs Delft,
mavo,
havo,
Grotius vwo,
tweetalig vwo,
Waldorf (vrijeschool)afdeling mavo/havo/vwo,
kopklas en
internationale schakelklas.

Onze school telt ruim 1600 leerlingen. Zij komen vooral uit Delft en directe omgeving: Den Hoorn,
Westland, Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Rijswijk. Een klein aantal komt uit verder gelegen
gemeenten, zoals Maasland, Rotterdam en Zoetermeer.
De vijf locaties liggen verspreid door Delft, maar zijn alle goed per fiets en openbaar vervoer
bereikbaar. Alle openbaar vervoer lijnen (bus en tram) waarmee de locaties te bereiken zijn, lopen
via het NS station van Delft.
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Contactgegevens
•

Algemeen:
Postbus 470
2600 AL Delft
015 – 8 000 000
www.grotiuscollege.nl
info@grotiuscollege.nl

•

Locatie Juniusstraat 8
Voor mavo, havo, atheneum, gymnasium, tweetalig vwo, Flexwijs en Waldorf
(vrijeschool)afdeling (mavo/havo/vwo) en kopklas
Juniusstraat 8
2625 XZ Delft
Telefoon: 015 - 8 000 002
Locatiedirecteur: Mw. J.E. Rijnders en Dhr. N. Ph. Hovius

•

Locatie Van Bleyswijckstraat 72 (Scholencombinatie Delfland)
Voor basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg
Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft
Telefoon: 015 - 200 00 14
Locatiedirecteur: Iwan Jonkman

•

Locatie Vulcanusweg 258
Voor praktijkonderwijs, Entree opleiding en Pro-vmbo klas
Vulcanusweg 258
2624 AX Delft
Telefoon: 015 - 8 000 001
Locatiedirecteur: Patrick van der Mark

•

Locatie Maria Duystlaan 4
Voor Internationale Schakelklas (ISK)
Maria Duystlaan 4
2612 SR Delft
Locatiedirecteur mw. N. Otter

•

Dependance ISK:
Pootstraat 1
2613 NV Delft
Telefoon: 015 - 8 000 080
Coördinator: Nicole Otter
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Bereikbaarheid
De school is per fiets en openbaar vervoer uitstekend te bereiken.
Per tram: lijn 1
Per bus: lijnen 32, 37, 38, 60 en 80
Deze lijnen lopen allemaal via het NS-station van Delft.
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Onze organisatie
Bevoegd gezag
De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft vormt het bevoegd gezag van de
scholengemeenschap.
Bestuursnummer: 42532
Brinnummer: 20AB
Raad van Toezicht
De leden van de raad van toezicht houden toezicht op het beleid van het college van bestuur. De
raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:
Mw. E. Koek, voorzitter
Dhr. H. Kelderhuis
Mw. T. Loeffen
Mw. A. Jans RC

Bestuur
Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die tot de Stichting voor Openbaar
Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) behoren. Het college van bestuur bestaat uit één persoon. De
functie van bestuurder a.i. wordt vervuld door dhr. P. Zevenbergen (a.i.) en dhr. J. van der Meulen
(a.i.).
De verantwoordelijkheid voor het beleid voor de scholengemeenschap berust bij het Centraal
Management Team, bestaande uit de bestuurder, de locatiedirecteuren en de controller. De
locatiedirecteuren geven leiding aan een team van afdelings- of unitleiders en/of coördinatoren, en
de hoofden van de centrale dienst leggen verantwoording af aan het college van bestuur.

Centraal Management Team (CMT)
De school wordt geleid door een Centraal Management Team bestaande uit:
Naam
Dhr. P. Zevenbergen (a.i.)
Dhr. J. van der Meulen (a.i.)
Mw. J. Rijnders
Dhr. N. Hovius
Dhr. I. Jonkman
Dhr. P. van der Mark
Mw. N. Otter

Functie
Bestuurder
Bestuurder
Locatiedirecteur
Locatiedirecteur
Locatiedirecteur
Locatiedirecteur
Locatiedirecteur

Locatie
Juniusstraat 8
Juniusstraat 8
Juniusstraat 8
Juniusstraat 8
Van Bleyswijckstraat 72
Vulcanusweg 258
Maria Duystlaan 4

U kunt het bevoegd gezag en het CMT bereiken via het directiesecretariaat van het Grotius College,
Postbus 470, 2600 AL Delft. Telefoon 015 - 800 00 12 (mevrouw M. Kleijwegt),
e-mail: m.kleijwegt@grotiuscollege.nl.
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Geschiedenis van de school
De school is vernoemd naar Hugo de Groot. In het Latijn is zijn naam Hugo Grotius, vandaar het
Grotius College. Grotius werd op 10 april 1583 in Delft geboren en ontwikkelde zich tot een
internationaal vermaard jurist, theoloog, classicus, historicus, staatsman en diplomaat. Kortom: een
echte wereldburger! Met het boek De iure belli ac pacis (uit 1625) legde hij de basis voor het
internationale volkerenrecht.
Grotius is bekend geworden door zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist uit slot
Loevestein waar hij gevangen werd gezet omdat hij in het slepende politiek-religieuze conflict tussen
Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt de zijde van de laatste heeft gekozen. Na zijn
ontsnappen leeft Grotius in ballingschap tot zijn dood in 1645 ten gevolge van een schipbreuk in
Rostock. Op 3 oktober 1645 werd zijn lichaam bijgezet in de Nieuwe Kerk te Delft.
In 1839 werd het gymnasium in Delft opgericht, ontstaan uit de Latijnse School die al sinds de 14e
eeuw in Delft gevestigd was aan de Schoolstraat. In 1864 is de Gemeentelijke Hogere Burger School
(HBS) ontstaan, in eerste instantie in de voormalige Gasthuiskerk aan de Koornmarkt. In 1912
besloot men tot nieuwbouw in de Mijnbouwstraat over te gaan. Dit pand werd pas betrokken in
1922. In 1964 werd het eeuwfeest van de HBS groots gevierd.
In 1967 werden na de samenvoeging van de HBS, de MMS en het Grotius gymnasium nog twee ULO
scholen toegevoegd en ontstond de Stedelijke Scholengemeenschap Hugo Grotius (verdeeld over vijf
locaties). In 1967 werd de nieuwbouw betrokken aan de Juniusstraat 8 (een van onze huidige
panden). Ten slotte ontstond er nog een fusie met de Scholengemeenschap Van der Made in 1995.
De school heet vanaf dat jaar Grotius College.
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Ons onderwijs
Het Grotius College wil bereiken dat:
1. Zijn leerlingen zich ontwikkelen tot positieve, zelfstandige en mondige mensen met oog voor
de wereld waarin zij leven;
2. Zijn leerlingen de complexe wereld verkennen en eigen keuzes leren maken met respect
voor anderen;
3. Zijn leerlingen vaardigheden en morele warden aanleren, waarmee zij op een
maatschappelijk en ethisch verantwoorde wijze na hun schooltijd verder kunnen;
4. Zijn leerlingen goed voorbereid worden op hun entree in het vervolgonderwijs en op de
arbeidsmarkt;
5. Het leren op onze school appelleert aan de intellectuele, sociale, creatieve, culturele,
sportieve en beroepsgerelateerde behoeften van de leerlingen;
6. Het leren is gericht op verschillende leerbehoeftes van leerlingen.
Wij kiezen voor een kleinschalige, herkenbare leer- en leefomgeving in school, waar de leerlingen
het gevarieerde onderwijs en de op de leerlingen toegesneden hulp krijgen waaraan zij tijdens hun
schoolloopbaan behoefte hebben. Daarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst.
Wij kiezen voor een gedifferentieerd pakket aan onderwijsvormen omdat leerlingen verschillen in
hun leermogelijkheden.
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Toelating
In principe is ieder kind toelaatbaar. Het advies van de basisschool is leidend voor plaatsing van de
leerling. De locatiedirecteur van de betreffende vestiging van het Grotius College is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen. Om toegelaten te worden tot de school gelden in
een aantal situaties specifieke toelatingsregels. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
verloopt de aanmeldingsprocedure conform het zorgbeleidsplan van onze school. De school vraagt
indien noodzakelijk een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het Samenwerkingsverband
VO Delflanden.
De school behoudt zich het recht voor leerlingen om organisatorische redenen de toelating te
weigeren.
Als ouders en school verschillen van inzicht omtrent de toelaatbaarheid van een leerling, zal het
verzoek in ieder geval voorgelegd worden aan het Samenwerkingsverband VO Delflanden.
Kijk voor specifieke toelatingsregels bij het locatiedeel van deze schoolgids.

Tijdpad van aanmelding
•
•

•
•

Ouders kunnen hun zoon/dochter aanmelden wanneer zij het officiële adviesformulier van
de basisschool hebben ontvangen.
Voor leerlingen die de overstap maken vanuit de basisonderwijs, dienen ouders gebruik te
maken van het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunt u downloaden van onze site of
opvragen bij de administratie van de locatie van uw keuze. Denk er aan om ook het
adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen.
Voor leerlingen die op een andere school voor middelbaar onderwijs zitten en naar onze
school willen overstapen, dienen ouders gebruik te maken van het instroomformulier.
Informatie over de periode waarin leerlingen kunnen worden aangemeld kunt u vanaf
december vinden op de site van de school.

Aannameprocedure en plaatsingsbesluit
•

•

•

•

Indien ouders bij de aanmelding hebben aangegeven dat onze school de eerste school van
voorkeur is, wordt de leerling ook geplaatst, tenzij ons aanbod van onderwijs en/of
begeleiding niet bij de leerling past of het maximaal aantal plaatsen is bezet.
Hierover beslist de toelatingscommissie.
Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van
de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in onze
toelatingscommissie.
Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt
van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure
vanuit de zorgplicht.
Begin april 2021 wordt bericht van plaatsing verstuurd naar ouders en onze toekomstige
brugklassers. Onze school baseert zich daarbij op het schooladvies van de basisschool.
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•

Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een passend
ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan begin april
2021 bericht.

Aannameprocedure bij zorgplicht
Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben
een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste
begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet
onderwijs werken daarbij samen in het Samenwerkingsverband VO Delflanden.
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling, zelf de
benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat eventueel kunnen met de
inzet van extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband.
Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte,
gaat onze school in gesprek met de ouders, de betreffende leerling, de verwijzende school en het
Samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere
gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de
(basisschool)klas van uw kind. Dit in afstemming met ouders en verwijzende school. Aan de hand van
het totaal aan informatie doet onze school vervolgens een zo passend mogelijk voorstel op onze
eigen school, een andere reguliere school of een speciale school voor voortgezet onderwijs binnen
of buiten ons Samenwerkingsverband.
Wanneer een andere reguliere of speciale school binnen of buiten het Samenwerkingsverband een
beter passend aanbod heeft, wordt dit door onze school besproken met ouders en de leerling en
schriftelijk onderbouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de
ouders en de leerling hebben uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door
onze school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.
Vervolgens worden ouders en de leerling begeleid naar de nieuwe school. De nieuwe school moet
dan wel plek hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. Het is vervolgens aan de ouders om de
leerling op de nieuwe school in te schrijven. In ons schoolondersteuningsprofiel (S.O.P)hebben we
beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden en welke afspraken onze school heeft
gemaakt over de inzet van extra onderwijsondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband. U vindt
dit schoolondersteuningsprofiel (S.O.P) op de website van de locaties.
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Ons schoolklimaat
Het Grotius College is een overzichtelijke school. Het is zeker geen leerfabriek. Op de grootste locatie
zitten 1.000 leerlingen. Op de overige locaties is het aantal leerlingen veel kleiner: het vmbo telt 540
leerlingen, de praktijkschool 200 en op de ISK locaties zitten er maximaal 75 leerlingen per locatie.
Hierdoor voelt uw kind zich gezien en veilig. De communicatielijnen zijn in principe kort; docenten en
andere medewerkers zijn goed bereikbaar, zowel per e-mail als per telefoon. De contacten tussen
docenten en leerlingen zijn intensief en informeel zonder onprofessioneel of ongepast te zijn.
Het Grotius College hecht veel waarde aan contact met de ouder(s)/verzorger(s). Ouders worden
aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgenodigd om kennis te maken met de mentor. Per
locaties worden gedurende het schooljaar meerdere gesprekken gepland met ouders over de
schoolresultaten van hun kind. Het staat ouders uiteraard vrij om contact met de school op te
nemen als zij vinden dat dat nodig is.
Wij verwachten van ouders een actieve en betrokken opstelling als het om de schoolcarrière van
hun kind gaat. Ouders mogen van de school verwachten dat wij hun kind stimuleren om zo goed
mogelijk te presteren.
Het Grotius leidt leerlingen zo veel mogelijk op tot wereldburgers. Waar mogelijk houden wij in ons
onderwijs rekening met de verschillen in leren tussen onze leerlingen en bieden we onderwijs op
maat. Leerlingen leren van en met elkaar en ontwikkelen zich in betekenisvolle leersituaties.
De school wil ook graag leren van de ervaring van ouders. In het schooljaar 2020-2021 worden
ouders van alle locaties door de bestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan een ouderpanel dat
ongeveer twee keer per schooljaar plaatsvindt.
Tijdens deze bijeenkomst hoort de bestuurder graag van uw ervaringen en hoe wij die kunnen
toepassen om ons onderwijs te versterken.
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Het Grotius en de nieuwe privacywet
Sinds mei 2018 is een nieuwe privacywet voor het verwerken van persoonsgegevens van kracht
geworden. Deze zogenaamde Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) geldt ook voor het
Grotius College.
Onze school heeft uiteraard gegevens nodig van uw kind(eren) om onderwijs te kunnen geven. Wij
slaan deze gegevens op in het leerlingadministratiesysteem Magister. Daarin wordt ook vermeld
welk cijfer uw kind heeft behaald voor welk vak, wanneer het absent of te laat gekomen is, etc. Voor
het verwerken van sommige gegevens van uw kind(eren) hebben wij vooraf schriftelijke
toestemming nodig van de ouder(s)/verzorger(s). Het gaat daarbij om toestemming voor het
plaatsen van foto’s op de site en in brochures van de school, het plaatsen van namen van geslaagde
leerlingen op de website en in de plaatselijke media.
De toestemming wordt gevraagd voor de gehele inschrijvingsduur van uw kind(eren). U kunt
uiteraard altijd uw toestemming intrekken dan wel alsnog verlenen. Let wel: als uw kind 16 jaar of
ouder is, moeten wij toestemming van uw kind vragen.
U krijgt in het begin van het schooljaar 2020-2021 een formulier waarop u per onderdeel
toestemming kunt verlenen, dan wel aan kunt geven dat u geen toestemming verleent.
Het formulier kunt u na invulling retourneren aan de school.
De school heeft een functionaris gegevensbescherming aangetrokken die bereikbaar is voor vragen
en/of opmerkingen: avg@grotiuscollege.nl. In het kader van het begeleidingstraject van (startende)
docenten is het mogelijk dat voor trainingsdoeleinden filmopnamen van lessituaties worden
gemaakt. Deze opnamen worden alleen bekeken door de BOS (begeleider op school) en de docent in
kwestie.
Ouders die hiertegen bezwaar hebben, kunnen dit aangeven bij de locatiedirecteur.
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Protocol sociale media
Uitgangspunten
1. Het Grotius College onderkent het belang van sociale media.
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.
3. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de
school en van een ieder die betrokken is bij de school.
4. Het protocol dient de medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te
beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.

Richtlijnen voor alle medewerkers en leerlingen van het Grotius College
1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen privé actief te zijn op
sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is
gegeven.
2. Alle betrokkenen dienen zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en
uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
3. Het is voor medewerkers en leerlingen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen
op de sociale media te zetten, tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor
plaatsing hebben gegeven.
4. Medewerkers dienen voorzichtig en consciëntieus om te gaan met:
a. het delen van persoonlijke informatie met leerlingen via de sociale media
b. het uitwisselen van één-op-één berichten met een leerling
5. Alle werknemers en leerlingen dienen de fatsoensnormen in acht te nemen. Als
fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen beledigen, pesten, kwetsen,
stalken, bedreigen, seksueel lastigvallen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt
de schoolleiding passende maatregelen.
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Magister voor ouders
De Wet op het Voortgezet Onderwijs schrijft voor dat scholen informatieplicht hebben aan ouders.
De wijze waarop dit gebeurt, is een keuze van de school.

Magister voor ouders
Wij hebben ervoor gekozen om onze ouders een eigen login te geven in Magister waardoor zij
onafhankelijk van hun kind inzage hebben in de resultaten en de absenties. Dit beleid is afgestemd
met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Er is geen rechtstreekse inzage in het logboek
en andere gegevens behalve de NAW-gegevens. Wij sturen ook geen push-bericht bij cijferinvoer.

Wat gebeurt er als een leerling 16 wordt?
Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking
(vanaf 25 mei 2018) heeft een leerling vanaf zijn 16e jaar inzagerecht, recht op correctie en
verwijdering van persoonsgegevens. Gegevens in Magister vallen echter onder het uitvoeren van
een wettelijke taak door de school en mogen door de leerling wel worden ingezien maar niet zonder
meer gecorrigeerd of gewijzigd. De school kan een verzoek daartoe wel in behandeling nemen.

Wat gebeurt er als een leerling 18 wordt?
De school heeft de wettelijke plicht aan ouders/verzorgers te rapporteren tot het moment dat de
leerling meerderjarig is. Vanaf 18 jaar rapporteert de school aan de leerling zelf. Magister biedt de
mogelijkheid dat de leerling toestemming verleent dat ook de ouders geïnformeerd worden, de
school kan die optie echter niet aan- of afzetten. Indien de leerling geen actie onderneemt, zijn de
leerling gegevens dus niet meer zichtbaar voor ouders.
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Verzekeringen
Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen
en verlies/diefstal van eigendommen. Ook tijdens stages zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen
ongevallen.

Uw kind op reis
Tijdens de schoolperiode van uw kind op het Grotius College is het mogelijk dat hij/zij mee gaat op
een buitenlandse reis. Mede daarom dienen leerlingen te beschikken over een geldig paspoort of
een geldige identiteitsbewijs.
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw zoon/dochter op reis het paspoort of de identiteitskaart
kwijtraakt.
Om te voorkomen dat er dan problemen ontstaan, bijvoorbeeld met de terugreis, ontvangen wij
graag voor vertrek een kopie van het paspoort of de identiteitskaart. We kunnen dan ter plekke
(veel) sneller handelen en tot een oplossing komen.
Voor het bewaren van de kopie hebben we wel uw uitdrukkelijke toestemming nodig. In het
document staan namelijk persoonsgegevens van uw zoon/dochter, zoals BSN, foto en nationaliteit.
Wij vragen voor aanvang van iedere buitenlandse reis uw toestemming voor het bewaren van de
kopie van het identiteitsbewijs gedurende de tijd dat uw zoon/dochter met ons op reis is. We
gebruiken de kopie alleen voor calamiteiten en noodsituaties, bijvoorbeeld voor het geval dat het
document kwijtraakt en terugreizen anders lastig wordt. Na afloop van de reis vernietigen wij de
kopie van het identiteitsbewijs direct. We bewaren deze dus niet langer dan strikt noodzakelijk. We
gaan daarnaast uiteraard zorgvuldig om met de kopie. Degenen die vanuit onze school kunnen
beschikken over de kopie van het identiteitsbewijs, zijn gehouden aan een geheimhouding.
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De kosten van het onderwijs
De school onderschrijft de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs uit 2009. Deze code is
opgesteld door verschillende ouderorganisaties, alsmede de VO-raad. De code vraagt van scholen
een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de code te realiseren: namelijk
transparantie en beheersing van de kosten voor ouders. De gedragscode is te downloaden via onze
website: www.grotiuscollege.nl.
Gratis boeken
sc Delfland heeft een eigen boekenfonds. De boeken zijn formeel eigendom van het CLD. De
leerlingen lenen de boeken van het boekenfonds. Het gebruik van de schoolboeken is geheel gratis.
Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen boeken. De boeken zijn voorzien van een uniek
nummer en zijn niet overdraagbaar aan andere leerlingen. Aan het einde van het cursusjaar kan uw
kind uitsluitend zijn/haar eigen boeken inleveren. Beschadigde en/of vermiste boeken worden in
rekening gebracht. Leerlingen worden geacht hun boeken te kaften.
Digitaal betalen
Om ouders beter van dienst te kunnen zijn, heeft het Grotius College besloten de betaling van de
ouderbijdrage, kennismakingsdagen, reizen en overige kosten digitaal (via internet) aan te bieden.
Ouders kunnen kiezen om het gehele bedrag in één keer of in termijnen te betalen via iDeal. Er is
een uitgebreide schriftelijke instructie beschikbaar op de website van de school of per post/e-mail
(deb.delfland@scodelft.nl) op aanvraag verkrijgbaar.
Gebruik kluisjes
Leerlingen maken gebruik maken van een kluisje. Het kluisje is gesitueerd op de Unit van de leerling.
Het gebruik van de kluisjes wordt gefinancierd vanuit de vrijwillige schoolkostenbijdrage. Het kluisje
wordt geopend met behulp van de elektronische schoolpas.
Schoolkostenbijdrage
De schoolkostenbijdrage (€ 100,-) voor sc Delfland heeft een vrijwillig karakter en is opgebouwd uit
twee onderdelen: de algemene ouderbijdrage (€ 25,-) en de leermiddelenbijdrage (€ 75,-). Deze
beide bedragen worden door alle leerjaren betaald.
Van deze bijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportactiviteiten en wendagen
culturele activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek)
klassenactiviteiten (bijvoorbeeld schoolfeest)
ouderraad
extra leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de vakken zoals techniek en verzorging
reproductiekosten, het onderhoud van de website, auteurs- en videorecht
het gebruik en in stand houden van de kluisjes voor de leerlingen
portokosten

Daarbij komen nog andere kosten, gespecificeerd per leerjaar. Deze staan vermeld in het
informatieboekje dat (nieuwe) leerlingen in juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar krijgen
uitgereikt. Het informatieboekje is ook beschikbaar via de website van sc Delfland. Bovendien staat
het overzicht van de schoolkosten ook in deze schoolgids, namelijk in het locatiedeel op bladzijde 32.
Uiteraard is het uitgangspunt een kostendekkende financiering zonder winstoogmerk.
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Tegemoetkoming schoolkosten
Is uw inkomen niet zo hoog, bent u woonachtig in Delft en heeft u schoolgaande kinderen tussen de
4 en 17 jaar? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en schoolspullen mee te
betalen. De tegemoetkoming loopt vanaf via de Delftpas. De tegemoetkoming is er voor gezinnen
met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt
u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas.
Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, krijgen de tegemoetkoming op hun pas
bijgeschreven. Hiermee kunt u een deel van de ouderbijdrage op school betalen en bij deelnemende
winkels schoolspullen aanschaffen.
Wilt u meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten kijk op
www.delftpas.nl. Informeer op de school hoe de betaling van de ouderbijdrage met een Delftpas op
school werkt (deb.delfland@scodelft.nl).
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Vakanties
Het Ministerie van OCW geeft bindende data af voor de zomervakantieperiode. Daarnaast geeft het
Ministerie adviesdata voor de overige vakanties. Deze adviesdata kunnen dus afwijken van de
vakantiedata van de school. Kijk voor meer informatie op de site van het Ministerie van OCW). De
vakanties zijn afgestemd met andere vo-scholen in de regio.
Vakantierooster 2020-2021

Vakantie

Data

Herfstvakantie

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Pasen

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Naast bovenstaande vakantiedagen kent elke locatie zogenaamde organisatiedagen. Op deze dagen
is de school gewoon open, maar zijn de leerlingen in principe vrij.
Organisatiedagen zijn er voor docenten om te vergaderen of om studiedagen te houden.
Bij de start van een schooljaar worden de organisatiedagen per locatie bekend gemaakt.
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Klachtenregeling
Hoewel de school zich naar vermogen inzet om het onderwijs en de organisatie naar wens te laten
verlopen bestaat de kans dat leerlingen en ouders niet tevreden zijn over het onderwijs, de
organisatie, de dienstverlening, de bejegening en/of de gewenste kwaliteit.

Interne klachtenregeling
Het Grotius College kent een eigen (interne) klachtenprocedure, die u kunt raadplegen via de
website van de school. U kunt een exemplaar aanvragen bij het directiesecretariaat van de school. U
kunt uw klacht richten aan:
Bevoegd gezag Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft
e-mail: m.kleijwegt@grotiuscollege.nl.
Met name voor leerlingen, maar soms ook voor ouders kan de drempel om een formele klacht in te
dienen hoog zijn. Daarom beschikt elke locatie over een contactpersoon, die bij een klacht de klager
kan bijstaan. De contactpersonen per locatie kunt u terugvinden op de website.

Externe klachtenregeling
U kunt ook rechtstreeks een formele klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie voor het
openbaar onderwijs (Onderwijsgeschillen), Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Website: www.onderwijsgeschillen.nl. Onderwijsgeschillen geeft een advies aan het bevoegd gezag,
dat uiteindelijk een beslissing neemt over uw klacht.

Vertrouwenspersoon
Het Grotius heeft een externe vertrouwenspersoon waar leerlingen en medewerkers terecht kunnen
met zaken die ze niet kunnen of willen bespreken met hun mentor of andere personen, werkzaam
bij onze scholengemeenschap.
Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Marijke Haringsma. Zij is bereikbaar via e-mail:
mhkiaora@ziggo.nl of telefonisch: 06-290 252 40. Meer informatie kunt u vinden op haar
Linkedin profiel: https://www.linkedin.com/in/marijkeharingsmacoaching/
Mevrouw Haringsma is CrKBO geregistreerd.
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LOCATIEDEEL
Sc Delfland
Van Bleyswijckstraat
VMBO beroepsgerichte leerwegen
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De organisatie van de locatie
Naam

Iwan Jonkman
Gerrit Kühne
Angèle Kuster
Angèle Kuster
Jaap Rombouts

Mike Jansen
Dick Rijnsdorp

Functie

Locatiedirecteur
Locatiemanager
unitleider onderbouw klas 1
unitleider onderbouw klas 2
Unitleider
Economie en Ondernemen
Horeca, Bakkerij en Recreatie
(klassen 3 en 4)
Unitleider
Produceren, Installeren en
Energie (klassen 3 en 4)
unitleider Zorg en Welzijn
(klassen 3 en 4)

E-mailadres

i.jonkman@sc-delfland.nl
g.kuhne@sc-delfland.nl
a.kuster@sc-delfland.nl
a.kuster@sc-delfland.nl
j.rombouts@sc-delfland.nl

m.jansen@sc-delfland.nl
d.rijnsdorp@sc-delfland.nl

Medewerkers
Een lijst van medewerkers vindt u op de website www.sc-delfland.nl/contact.
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sc Delfland, locatie voor beroepsgerichte leerwegen
Het Grotius College biedt de beroepsgerichte leerwegen aan samen met de Stichting Christelijk
Onderwijs Delft e.o.. Binnen deze samenwerking is ruimte en aandacht voor de eigen identiteit van
de school. De lessen worden gegeven in een nieuw gebouw in de Coendersbuurt in Nieuw Delft. Dit
gezichtsbepalende, ultramoderne schoolgebouw staat op de hoek van de Van Bleyswijckstraat en de
Westlandseweg.

Onderbouw
Onze leerlingen in de gemengde, de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg volgen een
programma met theorie- én praktijklessen. Die afwisseling past goed bij hen.
Daarnaast worden verscheidene theorielessen in samenhang aangeboden. Bijvoorbeeld de vakken
levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde en economie zijn samengevoegd tot het
leergebied Mens en Maatschappij. Voor onze leerlingen wordt zo de samenhang tussen die vakken
duidelijker.
Samenwerken en het oefenen van vaardigheden komt aan bod bij vakoverstijgende projecten. Ook
daarbij wordt kennis uit verschillende vakken toegepast en worden vaardigheden als informatie
verzamelen en verwerken, rapporteren en presenteren geoefend. In het programma van de
onderbouw is veel ruimte voor een praktische oriëntatie op beroepen. In de tweede klas is onze
leerling dan goed in staat om een bewuste keuze te maken voor een opleiding in één van onze
sectoren in de bovenbouw.
Tijdens die eerste twee jaren wordt regelmatig gecontroleerd of leerlingen presteren zoals mag
worden verwacht. We zien onze leerlingen graag opstromen naar een hoger niveau. Eventueel
worden er extra lessen aangeboden om achterstanden weg te werken of om een overstap te
vergemakkelijken. Aan het begin van het derde leerjaar gaan we ervan uit dat onze leerling in de
goede leerweg zit. Alle programma’s kunnen worden gevolgd in de basisberoepsgerichte leerweg
met veel aandacht voor praktische vakken of in de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
waar de theoretische vakken nadrukkelijker aan bod komen.

Bovenbouw
In de bovenbouw maken leerlingen een keuze voor één van de beroepsgerichte programma’s:
•

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
De leerling richt zich in dit programma op het inzetten van technologie in
productieprocessen of bij de mensen thuis. Hij of zij wordt voorbereid op werk aan
apparaten en machines, in werkplaatsen of bij de klant. Werken in opdracht en in overleg,
aan auto’s, schepen, gebouwen, enzovoorts, tot de klant tevreden is. Ook de verschillende
manieren om energie op te wekken, duurzaamheid, ICT en automatisering van processen
maken deel uit van dit programma. In verschillende keuzevakken kan buiten de school,
bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, worden geoefend.

•

Economie en Ondernemen (E&O)
Het vervaardigen en het verkopen van een product heeft in deze opleiding de aandacht.
Inkoop, verkoop, boekhouding en alles wat daarbij hoort, zijn het hart van dit programma.
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Veel vaardigheden kunnen worden geoefend in stages of in eigen “leerbedrijven”, waarin
leerlingen in aanraking komen met echte klanten.
•

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
De opleiding is bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor het werken in
restaurants of hotels maar ook bijvoorbeeld in een bakkerij. Goed gastheerschap en
klantgericht werken zijn belangrijke onderwerpen. Er kan gekozen worden voor een
specialisatie in de richting van maaltijdbereiding, serveren en bedienen of brood en banket.
Ook het ontwikkelen van vrijetijdprogramma’s of het organiseren van een recreatieve
activiteit behoort tot het lesprogramma. In ons eigen restaurant kunnen leerlingen hun
verworven vaardigheden oefenen.

•

Zorg en Welzijn (Z&W)
Het verzorgen en begeleiden van mensen maar ook het organiseren van activiteiten voor
alle leeftijden hoort in deze opleiding. Omgaan met mensen, plannen en organiseren is in dit
programma belangrijk. Binnen deze opleiding kiest de leerling altijd, naast het
basisprogramma, voor een specialisatie in de richting van:
o Sport, Dienstverlening en Veiligheid
Voor leerlingen die later bijvoorbeeld in de beveiliging, bij de politie of in de sport
willen werken.
o Uiterlijke verzorging
Voor de leerlingen die hun beroep willen maken van haar- of
schoonheidsverzorging.
o Verzorging
Als de interesse uitgaat naar werken in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een
verzorgingstehuis of in de kinderopvang.

In elk van deze opleidingen is een bepaalde basiskennis nodig. Dat kan zijn: het voeren van
gesprekken, het hanteren van gereedschap of het bijhouden van een administratie. Die kennis moet
worden geoefend in proefopstellingen op school, maar ook in stages. Dan komt onze leerling,
wanneer hij of zij dat aankan, in contact met het bedrijfsleven. Binnen de verschillende opleidingen
en specialisaties kunnen leerlingen een keuze maken uit een gevarieerd aanbod aan lesmodules. Een
leerling kan kiezen voor een voorbereiding op één bepaald beroep, maar ook voor een brede
oriëntatie op verschillende beroepen. Zo krijgt een leerling meer tijd om een goede keuze voor zijn
of haar toekomst te maken.
Naast de beroepsvoorbereiding is er vanzelfsprekend ruim aandacht voor de theoretische vakken en
vakken als beeldende vorming, digitale vorming en bewegingsonderwijs. Die zijn en blijven belangrijk
en blijven op het rooster van onze leerlingen staan. Tenslotte vervullen onze leerlingen ook een
maatschappelijke stage. Soms in hun (sport)vereniging of in hun wijkgebouw, maar altijd in dienst
van de samenleving. Iets doen, zonder dat je er iets voor terug krijgt, behalve dan voldoening of een
levensles.
Alle leerlingen van het vmbo ontvangen aan het begin van klas 3 hun examenprogramma, het
zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin wordt een totaaloverzicht gegeven
van examenleerstof en toetsmomenten, verdeeld over het derde en vierde leerjaar.
De toetsing is voor de AVO vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) waar mogelijk centraal geregeld.
De toetsing in de praktijklessen is decentraal. De leerlingen werken hier zoveel mogelijk in een
25

nabootsing van de praktijksituatie binnen het bedrijfsleven. Zij doen dit in hun eigen tempo en op
hun eigen niveau. Het Grotius College heeft praktijkafdelingen met lichte, moderne werkplekken
met toepassingen op het gebied van ICT. Samenwerking met het ROC is in meerdere vormen
aanwezig.

Extra zorg en leerwegondersteunend onderwijs.
Het Grotius College heeft indien dat noodzakelijk is binnen de sc Delfland de mogelijkheid leerlingen
extra ondersteuning te bieden. Om dit mogelijk te maken, maakt de school deel uit van een
regionaal samenwerkingsverband. Bij dit samenwerkingsverband kunnen maatwerkarrangementen
worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij huiswerk, gerichte coaching of om
leerlingen die dat nodig hebben extra leerwegondersteuning te bieden. Ook worden hier afspraken
gemaakt over de toelating van leerlingen die individuele zorg behoeven, over het uitwisselen van
deskundigheid en het afstemmen van het eigen beleid op het gebied van jeugdhulpverlening. Voor
leerlingen die niet binnen het regulier onderwijs kunnen worden opgeleid, is het Praktijkonderwijs
ingesteld. Voor toelating tot deze vorm van onderwijs zijn landelijke criteria opgesteld. Een
onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of een leerling in aanmerking komt voor extra zorg. Het
samenwerkingsverband kan dan een. Toelaatbaarheidsverklaring voor het Praktijkonderwijs
afgeven. Delft heeft één centraal loket waar zorgleerlingen door alle vo/svo-scholen aangemeld
kunnen worden.

Meer informatie vindt u op de site van het Samenwerkingsverband:
http://www.swvvo-delflanden.nl
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Criteria voor plaatsing van leerlingen
Algemeen
•
•
•

•
•
•

Alle leerlingen met een passend advies zijn welkom op de sc Delfland.
Regels omtrent inschrijving en plaatsing worden jaarlijks vóór 1 december gepubliceerd op
de website van de school.
Een leerling wordt in eerste instantie ingeschreven; pas als alle relevante bescheiden zijn
ontvangen en de plaatsingscommissie een besluit heeft genomen, kan een leerling worden
geplaatst.
Een besluit over plaatsing vindt o.a. plaats op grond van gegevens uit het Onderwijskundige
Rapport van de aanleverende school.
Voor leerlingen met een beschikking voor een van de clusters 2, 3 of 4 verloopt de
aanmeldingsprocedure conform het bepaalde in het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.).
De plaatsingscommissie kan besluiten om, na ontvangst van alle relevante bescheiden,
observatie van de leerling te laten plaatsvinden

Cognitief functioneren
•

Een leerling moet toetsbaar zijn met de op school gehanteerde toetsen.

De volledige criteria voor plaatsing zijn te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.) en op
de site (www.sc-delfland.nl).
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Bijzondere mogelijkheden binnen het beroepsgerichte vmbo
Leerwerktraject (LWT)
Het leerwerktraject is een programma met praktijklessen en Nederlands, waarbij een deel van de
opleiding buiten school ligt. Leerlingen lopen twee dagen per week stage bij een bedrijf of instelling.
Dit traject is met name geschikt voor praktijkgerichte leerlingen voor wie aan het eind van het 3e
jaar blijkt dat de leerstof te moeilijk of te veel is om het reguliere diploma te halen. Het
leerwerktraject leidt op voor een aangepast diploma. Na het traject gaat de leerling naar het ROC
voor een aanverwante niveau 2 opleiding binnen de beroepsbegeleidende leerweg (leren en
werken).

Internationalering speerpunt bij alle afdelingen
Het Grotius College staat midden in de samenleving. De school stelt zich dan ook ten doel de
leerlingen zoveel mogelijk in contact te brengen met de ons omringende landen om andere landen
en culturen beter te leren kennen en begrijpen. In het kader van deze internationalisering verzorgt
onze locatie een aantal activiteiten. Zo is het corresponderen met leerlingen in het buitenland een
vast onderdeel van het programma in het 2e leerjaar (Engels). De school doet mee met verschillende
Europese projecten, gesubsidieerd door het Europees Platform (Erasmus+ projecten).
Uitgangspunten van zijn: respectvol met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen
en aandacht hebben voor elkaar. Dat wil scholencombinatie Delfland haar leerlingen graag leren. Dit
jaar wordt in het project “Living in a challenging world” aandacht besteed aan de internationale
mensenrechten. We doen dat samen met leerlingen van scholen uit Polen, Griekenland, Bulgarije,
IJsland en Zweden. In het kader van dit project gaan sommige leerlingen zelfs op werkbezoek naar
de deelnemende scholen in het buitenland.
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Rode draad in de vierjarige opleiding
Binnen de visie van Scholencombinatie Delfland staan verder nóg een aantal zaken centraal:
•
•
•
•
•

Voorbereiding op het MBO
Hoogwaardige technologie
Ondernemerschap
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Fantastische schooltijd

Voorbereiding op het mbo
Scholencombinatie Delfland leert leerlingen goede keuzes te maken richting vervolgopleidingen.
Hiervoor is in de onderbouw het vak PSO ontwikkeld. PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie. In
de onderbouw doorlopen de leerlingen alle sectoren en krijgen door praktische opdrachten een
goed inzicht in de verschillende beroepsrichtingen binnen de verschillende sectoren. Aan het eind
van klas 2 maken de leerlingen een verantwoorde keuze voor hun opleiding in de bovenbouw. De
bovenbouwopleidingen zijn brede intersectorale opleidingen die altijd goed aansluiten op de
vervolgopleidingen van het mbo. Met een diploma van de scholencombinatie Delfland vinden
leerlingen bij iedere ROC een passende mbo opleiding.

Hoogwaardige technologie
Het leven in de moderne maatschappij wordt volop ondersteund door hoogwaardige technologie.
Als je een ruimte binnenkomt, dan gaat automatisch het licht aan. 's Morgens om 7 uur gaat
automatisch de verwarming aan. Auto's kunnen zelfstandig inparkeren. Zware lasten worden door
machines gedragen. Contact met andere mensen verloopt via computers en smartphones. Betalen
doen we elektronisch en onze bankzaken regelen we online. Een belangrijk deel van ons leven
worden we ondersteund door allerlei technologische snufjes waarvan we ons haast niet beseffen dat
ze er zijn. Scholencombinatie Delfland leert leerlingen om te gaan met en gebruik te maken van al
deze hoogwaardige technologische ontwikkelingen. Ongeacht of je nu kiest voor een opleiding in de
technologie, de commercie of de dienstverlening. Hoogwaardige technologie is overal.

Ondernemerschap
Werkgevers verwachten van iedere werknemer een stukje ondernemerschap. Alle werkzaamheden
moeten bijdragen tot een goed bedrijfsresultaat. Het is daarom belangrijk dat leerlingen
vaardigheden aanleren om later zelfstandig en verantwoordelijk te kunnen functioneren in een
bedrijf of instelling. Een toenemend aantal leerlingen zal later werken als ZZP-er (Zelfstandige
Zonder Personeel). Zij zullen een eigen bedrijf(je) starten en vaardigheden moeten beheersen om
succesvol te kunnen ondernemen. Scholencombinatie Delfland draagt bij tot het ontwikkelen van
deze vaardigheden.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Bij het volwassen worden hoort ook dat je moet leren om op eigen benen te staan.
Scholencombinatie Delfland begeleidt en ondersteunt leerlingen bij de ontwikkeling van
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zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Respectvol omgaan met de medemens en een positieve
bijdrage leveren aan de maatschappij staan dan ook hoog in het vaandel.

Fantastische schooltijd
Een schoolloopbaan is meer dan alleen leren voor een diploma. Schooltijd is ook iets waar je plezier
mag beleven en gelukkig mag zijn. Ons motto is: een gelukkig kind leert meer! Dit is dan ook de
reden dat scholencombinatie Delfland zich inzet om naast schoolse zaken ook heel veel leuke dingen
te organiseren om leerlingen een fantastische tijd te bezorgen. Daarnaast hebben leerlingen een
actieve rol in de organisatie van diverse activiteiten. Sc Delfland wil een bruisende school zijn!
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Schoolkosten 2020-2021
Hieronder de schoolkosten per leerjaar gespecificeerd.

Onderbouw

VMBO
basis/kader/gemengd

Onderdeel
Boekenpakket
Vrijwillige schoolkostenbijdrage
Reizen en excursies:
• Uitvliegdag (maximaal) *

Leerjaar 1

0,00
100,00

Leerjaar 2

0,00
100,00

35,00

35,00

€ 135,00

€ 135,00

* Voor deze activiteit is een gratis alternatief

Maximaal totaal

Bovenbouw

VMBO
basis/kader/gemengd

Onderdeel
Boekenpakket
Vrijwillige schoolkostenbijdrage
Reizen en excursies:
• Uitvliegdag (maximaal)*
• Praag (betalingsregeling in overleg)*

Leerjaar 3

0,00
100,00
244,00

Leerjaar 4

0,00
100,00
35,00

* Voor deze activiteiten is een gratis alternatief

Maximaal totaal

€ 344,00

€ 135,00
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Lestijden
De lestijden vind je hieronder:
Lestijden
1e lesuur 08.30 – 09.20 uur
2e lesuur 09.20 – 10.10 uur
Pauze
3e lesuur 10.30 – 11.20 uur
4e lesuur 11.20 – 12.10 uur
Pauze
5e lesuur 12.40 – 13.30 uur
6e lesuur 13.30 – 14.20 uur
Pauze
7e lesuur 14.35 – 15.25 uur
8e lesuur 15.25 – 16.15 uur
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Lessentabel

Locatie sc Delfland
Nederlands
Engels

1BKG

2B/K

2K/G

3B

3K/G

4B

4K

4G

4

3

3

3

3

3

3

4

2,5

3

3

2,5

2,5

3

3

4

3,5

3,5

*3

*4

4

*3

*3

*3

*3

*4

*2,7

*2,7

*2,7

*2,7

*4

Spaans

1

Wiskunde

3,5

3,5

3,5

Natuur-/scheikunde
Biologie
Beeldende vakken

2,7

2

2

Economie
Lichamelijke Opvoeding

2,7

2,7

2,7

Mentorles

1

1

1

Praktische Sector Oriëntatie

2

2

1

1

*3

*3

*3

*2,7

*4

2

2

2

2

2

12

11

*8

*3

*4

4

3

2

2

28

28

30

2

Maatschappijleer

2

2

Praktijkvak bovenbouw

12

12

Mens en Maatschappij

2,7

4

4

Mens en Gezondheid

3

3

3

Mens en Techniek

3

3

3

Drama

1

1

Talentenklas

1

1

1

Maatschappijkunde
Maatwerk**

3

2,7

2,7

3

Totaal

32

32

32

32

*
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In klas 3B en 3KG kiest een leerling één keuzevak, afhankelijk van de vakrichting.
In klas 4B en 4K kiest een leerling twee keuzevakken, afhankelijk van de vakrichting.

** Maatwerkuren zijn beschikbaar voor verplichte steunlessen, extra hulp, verdieping en
keuzeprogramma’s

Toelichting leerjaren:
1 BKG
2 B/K
2 K/G
3B
3 K/G
4B
4K
4G

klas 1 basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht/gemengde leerweg
klas 2 basisberoepsgericht
klas 2 kaderberoepsgericht/gemengde leerweg
klas 3 basisberoepsgericht
klas 3 kaderberoepsgericht/gemengde leerweg
klas 4 basisberoepsgericht
klas 4 kaderberoepsgericht
klas 4 gemengde leerweg
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Mist u nog informatie in deze schoolgids, of zijn er nog zaken
onduidelijk? Neem dan contact op met de school, via de mentor, of
mail naar: info@grotiuscollege.nl of info@sc-delfland.nl.

Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft
Telefoon: 015-2000014
www.sc-delfland.nl
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