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Goed kan altijd beter!

Over ons

Al jaren staat de naam Jan Arentsz
voor goed onderwijs.
Maar goed kan altijd beter, vinden we.
Op het Jan Arentsz streven we naar
een excellent schoolklimaat.
Voor alle leerlingen, van vmbo
tot en met gymnasium.

kees hoogvorst

voorzitter college van Bestuur

HOE WE DAT
doen?

Door leerlingen sterker te maken. Weerbaarder.
En ze te laten zien dat ze
de wereld kunnen veranderen.
Door met de ouders van onze leerlingen
te praten over het onderwijs.
Door elkaar de ruimte te geven om
creatieve oplossingen te vinden.
En onszelf elke keer weer af te vragen,
hoe we het nóg beter kunnen doen.
Dat is eigentijds onderwijs.
Dat is het Jan Arentsz.
www.ja.nl

Over ons
Onderwijssoorten,brugklassen en keuzeprofielen
Ieder kind is uniek.
Dat geldt ook voor onze vestigingen.
Want een havo-leerling leert anders
dan een leerling die het gymnasium volgt.
Ons onderwijs is vernieuwend.
Leerlingen krijgen de kans en het vertrouwen
om zich te ontwikkelen.
Jan Arentsz Alkmaar
vmbo basis/kader (onderbouw) | vmbo tl
Jan Arentsz Alkmaar
havo | havo technasium
Jan Arentsz Alkmaar
vwo | vwo technasium
Jan Arentsz Alkmaar
gymnasium
Jan Arentsz Langedijk
vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)
Van der Meij college Alkmaar
vmbo basis/kader (bovenbouw)
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Over ons
Onderwijssoorten,brugklassen en keuzeprofielen

soorten brugklassen
vmbo alkmaar

bb/kb 				(tweejarige brugperiode)
kb/tl 				(tweejarige brugperiode)
tl/havo 			 (éénjarige brugperiode)

gymnasium | vwo | havo | technasium alkmaar

havo/vwo						(éénjarige brugperiode)
atheneum 						(éénjarige brugperiode)
gymnasium					(éénjarige brugperiode)
technasium havo		 (éénjarige brugperiode)
technasium vwo		 (éénjarige brugperiode)

vmbo | havo | vwo langedijk

tl 						(éénjarige brugperiode)
tl/havo			(éénjarige brugperiode)
havo/vwo (éénjarige brugperiode)

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de brugklas is het
advies van de basisschool nodig. We overleggen altijd
met de basisschool over de plaatsing. Uiterlijk in juni
sturen wij bericht over de toelating. Lees ook het
toelatingsprotocol van de brugklassen.
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Over ons
Onderwijssoorten,brugklassen en keuzeprofielen

Taalklas

Leerlingen die onlangs in Nederland zijn komen
wonen en onze taal nog niet machtig zijn,
krijgen extra ondersteuning in de taalklas.
Wilt u meer weten over de taalklas?
Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon taalklas
Dhr. N.Oldenburg
coördinator taalklas
E-mail: n.oldenburg@ja.nl

Keuzeprofielen

Op het Jan Arentsz valt er veel te kiezen.
Leerlingen hebben naast een ruime profielkeuze
ook nog de mogelijkheid om extra (examen)
vakken te volgen.
keuzeprofielen
lees hier meer
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Over ons
Wat is een excellent schoolklimaat?
Op het Jan Arentsz streven we naar een
excellent schoolklimaat.
Dat betekent dat we het beste uit uw kind
en onszelf willen halen.
Dat doen we op deze manier:
brede
vorming
Veel aandacht
voor het kind.
“Hoe word
ik een beter
en completer
mens”

eigentijds
onderwijs
Leren op het
niveau dat bij
het kind past.
“Ik ontdek mijn
manier van
leren”

educatieF
partnerschap
Goed luisteren
naar en
samenwerken
met ouders en
leerlingen.
“Samen staan we
sterk!”

MEER LEZEN OVER ONZE VISIE?

LEES hier ONS SCHOOLPLAN!

www.ja.nl

Over ons
Schoolleiding en Raad van Toezicht
Hieronder ziet u het tijdelijke organigram van
onze school.

College van Bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag
van de school.
Hij geeft leiding aan de vestigingsdirectie en
directeur bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat
alle onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering
goed (ver)lopen. Ook vertegenwoordigt hij de
school naar buiten.
De voorzitter van het College van Bestuur is
dhr. K. Hoogvorst MSc MEd.
www.ja.nl

Over ons
Schoolleiding en Raad van Toezicht

vestigingsdirectie

De vestigingsdirectie geeft leiding aan de
vestigingen en is verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs. Hij bevordert het
welzijn van de leerlingen en personeelsleden
en onderhoudt het contact met de ouders.
dhr. drs. J.A. Brandsma

vestigingsdirecteur havo/vwo Alkmaar

dhr. J.W. Heemstra

vestigingsdirecteur vmbo Alkmaar

dhr. C. Bood

vestigingsdirecteur vmbo/havo/vwo Langedijk
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Over ons
Schoolleiding en Raad van Toezicht

teamleiders en coördinatoren

De teamleider (Alkmaar) of coördinator
(Langedijk) bewaakt en stimuleert de
onderwijsresultaten van zijn afdeling.

Alkmaar
mw. G. van der Bijl

vmbo bb/kb en kb/tl

mw. J. Vleugel

vmbo tl onderbouw

mw. E. Beukers

vmbo tl bovenbouw

mw. S. Brinkman

havo 1,2 en 3

dhr. W. Verkuil

havo 4 en 5

mw. S. Vroling

vwo 1,2 en 3

dhr. B. Overgaag

vwo 4,5 en 6

Langedijk
dhr. M.S. Huijboom

vakkencluster talen/binasvakken

dhr. R.P. Rootlieb

vakkencluster beeldend en maatschappij/
lichamelijke opvoeding
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Over ons
Schoolleiding en Raad van Toezicht

raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht.
Ze:
* controleert het schoolbeleid op hoofdlijnen,
gericht op de lange termijn en de kwaliteit;
* zorgt voor de verantwoording van het schoolbeleid, maakt duidelijk wat er wel en niet
goed gaat, welke verbeteringen worden
nagestreefd en bewaakt de uitgangspunten
van de school. De Raad van Toezicht is tevens
werkgever van het College van Bestuur.
Dhr. P.G. Wemmers

voorzitter

Dhr. J. Korver

onderwijskundige zaken

Mw. A.M. Kroon

personeelsmanagement en
remuneratiecommissie

Dhr. C.J.J. Kat

identiteit/levensbeschouwing en
remuneratiecommissie

Mw. S. Hof

communicatie

Mw. K. Sprenkeling

financiën

Mw. M. Siewertsen

ambtelijk secretaris
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Over ons
Wat kost het Jan Arentsz?
Het Jan Arentsz gaat verantwoord om met het
geld dat zij van de overheid krijgt. We zijn open
over onze financiën.
Aan het begin van het brugklasjaar ontvangt
u van ons een overzicht met de schoolkosten.
De schoolkosten vindt u ook op onze website.
Zo weet u direct waar u aan toe bent en komt
u niet voor financiële verrassingen te staan.
KOSTEN VOOR OUDERS
(VRIJWILLIGE BIJDRAGE)
ALGEMENE KOSTEN
EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

€ 95
WAAR BETAAL IK VOOR?
• Excursies (€ 20)
• Activiteiten/introductiedagen (€ 25)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kluisje
Ouderraad
Contactoudergroep
Ouderavonden
Leerlingenraad
Cultuurkaart
Tijdschriften
Lees- en woordenboeken
Mediatheek
T-shirts brugklassen
Olympic Moves
Verzekeringen

HOE BETAAL IK?

• Betaling via digitale systeem WIS-collect
• Eerste week oktober
• U ontvangt een email met
instructies hoe u betaalt
no-reply@wiscollect.nl

klassenuitjes, vieringen
stagedagen

€ 45
WAAR BETAAL IK VOOR?
• Klassenuitje (€ 25)
• Sinterklaas (€ 5)
• Gymposium (€ 10)
(alleen voor gymnasiasten)
• Eventueel huur schaatsen LO (€ 5)

• Stagedag (geen kosten)

€5

Per feest

• Schoolfeesten (€ 5 per feest)

HOE BETAAL IK?
• U betaalt contant aan de
mentor/organisator

Goed om nu alvast te weten

In het voorexamenjaar gaan alle leerlingen op werkweek. Er zijn verschillenden doelen:
Barcelona. Londen, Parijs, Ardennen en Rome. De kosten verschillen per doel en variëren van
€ 350 tot € 690.
Wij vinden het belangrijk om u hier nu alvast van op de hoogte te houden.
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Over ons
Wat kost het Jan Arentsz?
De overheid betaalt niet alles voor uw kind.
Daarom vragen we van u een vrijwillige
ouderbijdrage. U bent niet verplicht om deze
te betalen, maar wij betalen er veel belangrijke
zaken voor uw kind mee. Op de website van
de rijksoverheid vindt u meer informatie.

de Vrijwillige ouderbijdrage
Dit doen we er mee...
Met uw bijdrage betalen we niet alleen de
kluisjes, maar ook de vergaderingen van de
contactoudergroepen en de leerlingenraad.
we organiseren verschillende activiteiten
waarmee leerlingen leren op een positieve
manier naar zichzelf te kijken.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige
ouderbijdrage € 95,- We sturen aan het begin
van het schooljaar een machtiging voor de
automatische incasso.
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Over ons
Financiële hulp

belastingdienst

De belastingdienst kan bijdragen in de kosten
voor uw kinderen tot 18 jaar.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website van de belastingdienst.

Gemeenten

U kunt de gratis AlkmaarPas bij de gemeente
aanvragen. Per kind van 12 t/m 17 jaar kunt een
vergoeding van maximaal € 145,00 per jaar krijgen voor de ouderbijdrage. Zodra u de rekening
van school heeft ontvangen, neemt u contact
op met de school om daar uw AlkmaarPas te
laten scannen. De gemeente Langedijk heeft
een soortgelijke regeling met de MeedoenPas. Hiermee kunt u per kind een bijdrage in
de schoolkosten van maximaal € 100,00 ontvangen.
vragen over financien?
Op onze website leest u hoe u dit
kunt aanvragen. Woont u in een
mail ons!
andere gemeente? Informeer dan naar de
mogelijkheden bij onze afdeling financiën.
www.ja.nl

Over ons
Verzekeringen en aansprakelijkheid
De school heeft een ongevallenverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering.
Geneeskundige en tandheelkundige kosten
zijn gedeeltelijk verzekerd, voor zover uw
eigen verzekering geen dekking biedt
(bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade valt niet onder de dekking.
De school is niet (zonder meer) aansprakelijk
voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.
Dat is alleen het geval wanneer er door de
school een verwijtbare fout is gemaakt. Zo zal
de verzekering bijvoorbeeld schade aan een
bril tijdens de gymnastiekles niet vergoeden.
Dit zelfde geldt voor schade als gevolg van
onrechtmatig gedrag van leerlingen.
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor
hun doen en laten. Het is dus van belang dat u
zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebt
afgesloten.
www.ja.nl

Over ons
Sponsoring
Als het Jan Arentsz gebruik maakt van sponsoring, dan zal dat altijd worden vastgelegd in
een door de school met de sponsor te sluiten
overeenkomst.
De regels en afspraken zijn vastgelegd in het
convenant Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring.
De sponsoring is gebonden aan deze regels en
afspraken.
Wilt u meer weten de regels over sponsoring?
Lees hier meer over hoe wij met sponsoring
omgaan.

over sponsoring...
Sponsorinkomsten zijn een extraatje.
Sponsoring moet passen in het schoolklimaat
en moet kloppen met de opvoedkundige en
onderwijskundige taak en de doelstelling van de
school.
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Over ons
Schoolboeken en lesmateriaal
De schoolboeken zijn gratis.
De boeken worden in de laatste vakantieweken
thuis bezorgd en blijven eigendom van de
school. We raden u aan de boeken te kaften
en een stevige schooltas aan te schaffen. Bij
beschadiging kan de school kosten in rekening
brengen.
Heeft u vragen over de schoolboeken?
Stuur dan bij voorkeur een e-mail naar:
boeken@ja.nl.

vragen over boeken en leermiddelen?
mail ons!
klik hier
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Over ons
Medezeggenschapsraad
In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn de
leerlingen, ouders en personeelsleden van
onze school vertegenwoordigd.
De MR is het officiële inspraakorgaan van
onze school. De onderwerpen, die in de MR
aan de orde komen zijn vastgelegd in het
MR-reglement. Ook de wijze waarop de MRleden worden gekozen, staat in dit reglement
vermeld. Het bestuur en de directie ontwikkelen
samen met de leerlingen (leerlingenraad),
ouders (ouderraad) en personeelsleden
(vestigingspersoneelraad) het schoolbeleid.
Méér weten over de MR op onze school?
Neem dan contact op met het secretariaat van
de medezeggenschapsraad:
mw. L. Wehnes: lwehnes@ja.nl.
Data en tijden vergaderingen MR
Woensdag 28 september 2022
Dinsdag 8 november 2022
Dinsdag 20 december 2022
Woensdag 8 februari 2023
Dinsdag 21 maart 2023
Dinsdag 30 mei 2023
Woensdag 12 juli 2023
Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.
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Over ons
Ouderbetrokkenheid: doe mee!
Iedere vestiging op het Jan Arentsz heeft een
eigen contactoudergroep (COG).
Vertegenwoordigers daarvan zitten ook in de
medezeggenschapsraad (MR).
Daarnaast maakt de school gebruik van digitale
ouderpanels als klankbordgroep.

Contactoudergroepen (COG)

Ouders die mee willen denken over het reilen
en zeilen in school kunnen zich opgeven bij de
contactoudergroep van de vestiging waarin
hun kind het onderwijs volgt.

Wilt u meedoen?

Neem dan contact met ons op voor meer
informatie. (klik naam voor mail)

Dhr D. Boots
COG Havo/vwo alkmaar
MW. P. Tabak
cog vmbo alkmaar

dhr. A. Wisse
COG Langedijk
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Over ons
Ouderbetrokkenheid: doe mee!

vergaderingen contactoudergroep
vmbo Alkmaar

havo/vwo Alkmaar

vmbo/havo/vwo Langedijk

woensdag 21-09-22

donderdag 22-09-22

donderdag 22-09-22

woensdag 26-10-22

dinsdag 25-10-22

dinsdag 25-10-22

woensdag 07-12-22

donderdag 08-12-22

woensdag 07-12-22

woensdag 01-02-23

woensdag 25-01-23

maandag 30-01-23

woensdag 15-03-23

donderdag 16-03-23

dinsdag 14-03-23

woensdag 24-05-23

dinsdag 16-05-23

donderdag 25-05-23

woensdag 28-06-23

woensdag 28-06-23

woensdag 28-06-23

ouders & Onderwijs
Ouders & Onderwijs is een landelijk
informatiepunt waar ouders met vragen
over het onderwijs of de school van hun
kind, terecht kunnen.
Telefoonnummer: 088-6050101
Email: vraag@oudersenonderwijs.nl
Website Ouders & Onderwijs
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Over ons
Leerlingbetrokkenheid & Inspiration

Leerlingbetrokkenheid

Leerlingbetrokkenheid is een speerpunt van
ons schoolbeleid.
De leerlingenraad is een groep leerlingen
die de leerlingen van onze school
vertegenwoordigt. Er is op iedere vestiging
inspraak voor de leerlingen georganiseerd.
Een overkoepelende leerlingenraad zorgt
voor de leerlingvertegenwoordiging in de
medezeggenschapsraad.
De leerlingen vergaderen maandelijks en
hebben tevens voorafgaand aan elke MRvergadering een lunchvergadering met Kees
Hoogvorst, de voorzitter College van Bestuur.
De voorzitter van de leerlingenraad is:
Floortje van Leeuwen.
E-mail: 152111@jamail.nl.
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Over ons
Leerlingbetrokkenheid & Inspiration

Inspiration

Leerlingvereniging Inspiration is opgericht
voor en door leerlingen met het doel om het
beste uit jezelf naar boven te halen en anderen
te inspireren. Je krijgt de tijd en (financiële)
steun om zelf projecten te organiseren.
De vereniging organiseert inspiratiedagen
met interessante workshops en lezingen.
Ook doet Inspiration ieder jaar mee aan de
landeljke debatwedstrijd op weg naar het
Lagerhuis waar ze eerder de finale haalde.
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Over ons
Hoe is de ondersteuning geregeld?

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningprofiel leest u
hoe de ondersteuning op het Jan Arentsz is
georganiseerd en hoe wij samenwerken met
organisaties en instellingen.
Veel zaken, zoals het ondersteuningsplan
van het Samenwerkingsverband Vo/Vso
Noord-Kennemerland en de Jeugdzorg, zijn
in beweging. De ontwikkeling en de concrete
uitwerking is nog niet altijd duidelijk.
Het Jan
Arentsz speelt in op deze
veranderingen, zonder daarbij de eigen visie
op het onderwijs en ondersteuning van de
leerlingen los te laten.
Ons schoolondersteuninsprofiel is daarvan een
resultaat. De komende periode zullen er nog
veel aanpassingen en toevoegingen worden
gedaan.
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Over ons
Hoe is de ondersteuning geregeld?

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband bestaat uit negen
schoolbesturen van het voortgezet onderwijs.
Het samenwerkingsverband biedt zo’n 15.000
kinderen passend onderwijs.
Passend onderwijs betekent dat ieder kind
recht heeft op een passende plek op school en
op de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.
Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in
Noord-Kennemerland toewerken naar een
diploma, een baan of een andere passende
plek in de maatschappij.
Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan
wij als school kunnen bieden? Dan kunnen
we samen met u een aanvraag doen bij
het samenwerkingsverband vo/vso NoordKennemerland. Samen met deskundigen van
het samenwerkingsverband zoeken we naar
de best passende plek voor uw kind. Het kan
zijn dat deze plek (tijdelijk) buiten Jan Arentsz
is.
Meer lezen over het samenwerkingsverband?
Kijk dan op www.swvnk.nl of bel: (072)7920100.
www.ja.nl

Over ons
Hoe is de ondersteuning geregeld?

ondersteuning per vestiging

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning
nodig, bijvoorbeeld hulp bij met het maken
van huiswerk, psychosociale hulp, hulp bij
dyslexie, etc. Daarom heeft elke vestiging een
ondersteuningskaart die u hieronder kunt
downloaden.
ondersteuningskaart
Havo/vwo Alkmaar

pesten

ondersteuningskaart
vmbo/Havo/vwo
langedijk

ondersteuningskaart
vmbo Alkmaar

Pesten past niet bij ons.
Onze visie is: voorkomen is beter dan genezen.
Om die reden krijgen leerlingen in de brugklas
en de tweede klas preventielessen. Onze
mentoren besteden regelmatig aandacht aan
de wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan.

www.ja.nl

Over ons
Hoe is de ondersteuning geregeld?

externe ketenpartners

U kunt de externe ketenpartners benaderen
met medische en psychosociale vragen.
Afspraken zijn mogelijk na overleg.

Contact voor de vestigingen in Alkmaar

Hans Verschuur (jeugdarts)
Y. ter Bocht (doktersassistente)
Klass Homsma (Jeugd en Gezin coach VO
team) (Groeimee)
Naomi Goeloe (leerplichtambtenaar)
Julia Geels (GGD Jeugdverpleegkundige)

Aanwezigheid jeugdverpleegkundige

Alkmaar vmbo gebouw (op afspraak)
Alkmaar havo/vwo gebouw (op afspraak)
E-mail: j.geels@ggdhn.nl

www.ja.nl

Over ons
Hoe is de ondersteuning geregeld?
Contact voor de vestiging Langedijk

Carla Haakman (jeugdarts)
E-mail: chaakman@ggdhn.nl
Eva Cleeren (jeugdverpleegkundige )
E-mail: ecleeren@ggdhn.nl
Mw. D. Adrichem (leerplichtambtenaar)
E-mail: d.adrichem@heerhugowaard.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Langedijk

Voor onze leerlingen in Langedijk kunt u ook
contact opnemen met het:
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Bosgroet 2, 1721 KC Broek op Langedijk
Telefoon: 0226-364433
Website: www.cjglangedijk.nl
E-mail: cjg@gemeentelangedijk.nl

multidisciplinair overleg (MDO)

Soms zijn er problemen die het nodig maken om met velen
om tafel te gaan. Dit noemen we het multidisciplinaire
overleg (MDO). Naast ouders en leerling en één of meer
vertegenwoordigers van de school schuiven dan bijvoorbeeld ook de leerplichtambtenaar en een en een jeugden gezinscoach aan.
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Over ons
Hoe is de ondersteuning geregeld?

Onderzoek jeugdverpleegkudige

De jongeren in de tweede klas worden voor
een onderzoek door de jeugdverpleegkundige
uitgenodigd. De verpleegkundige meet
de lengte en het gewicht. Daarnaast
bespreekt ze aan de hand van vragenlijsten
diverse
onderwerpen
zoals
voeding,
bewegen, roken, alcohol, drugs, relaties,
seksualiteit, etc. Mochten u of uw kind hier
bezwaar tegen hebben dan kan dat via het
eerder genoemd telefoonnummer van de
jeugdverpleegkundige worden doorgegeven
worden. In de tweede én vierde klas krijgen
de leerlingen een vragenlijst via de computer
voorgelegd. Hierop ontvangt de leerling digitaal
een persoonlijk gezondheidsadvies op maat.

website voor jongeren

Op de website voor jongeren van de GGD staat
informatie over gezondheid, relaties, lichaam,
seks, gevoel en alcohol en drugs. Leerlingen
kunnen chatten en mailen met een GGD-arts
en reageren op vragen van andere jongeren.
www.ja.nl

Over ons
Kwaliteit en onderwijsresultaten

kwaliteit en Scholen op de kaart

Op de website van scholen op de kaart staan
de prestaties van alle scholen voor voortgezet
onderwijs in Nederland. Scholen laten hiermee
zien hoe ze presteren op twintig onderdelen,
zoals examens, zittenblijven, lesuitval,
personeel en veiligheid. De informatie is
afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO), de Onderwijsinspectie en van de
scholen zelf.
Klik op het onderstaande plaatje
om Scholen op de Kaart te bezoeken.
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Over ons
Kwaliteit en onderwijsresultaten

Waar moet ons onderwijs aan voldoen?

Ons onderwijs is gebaseerd op kerndoelen
die zijn vastgesteld door de overheid. In deze
doelen staan de eisen waar onze leerlingen
aan moeten voldoen. Zo moet een leerling zich
goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse en
Engelse taal en overweg kunnen met cijfers.
Maar het is net zo belangrijk dat hij leert over
andere culturen, sport en gezondheid en onze
geschiedenis en natuur.
Alle kerndoelen staan beschreven in het
document kerndoelen onderwijs in het
voortgezet onderwijs.
De eisen voor de Nederlandse taal en
rekenen staan ook apart beschreven in
referentieniveaus (het niveau dat leerlingen
moeten hebben).

taalachterstanden

Het Jan Arentsz heeft leerlingen met
een taalachterstand in beeld. In het
schoolondersteuningsprofiel is te vinden hoe
de school hiermee omgaat.
www.ja.nl

Over ons
Kwaliteit en onderwijsresultaten

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de
kwaliteit van het onderwijs. Scholen moeten
zich niet alleen verantwoorden over de
leerprestaties van de leerlingen, maar ook hoe
de school werkt aan burgerschap en sociale
veiligheid. De inspectie controleert of scholen
zich houden aan wet- en regelgeving en of
een school de bedrijfsvoering op orde heeft
(bijvoorbeeld of scholen het geld krijgen waar
ze recht op hebben en ze dit uitgeven volgens
de regels). Ieder jaar kijkt de inspectie of er
aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende
kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse
en eventueel nader onderzoek wordt bepaald
hoeveel toezicht een school nodig heeft.
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
E-mail: contactformulier
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het voortgezet onderwijs
Website rijksoverheid
www.ja.nl

Over ons
Onderwijstijd en lesuitval

Onderwijstijd

Scholen bepalen zelf de invulling van de
onderwijstijd. De overheid bepaalt de minimale
onderwijstijd en de Onderwijsinspectie ziet
hierop toe. De eisen van de Inspectie zijn:
* de lessen moeten door bekwame en
		bevoegde docenten gegeven worden;
* de lessen moeten deel uitmaken van het
		onderwijsprogramma en zinvol zijn voor 			
		leerlingen.
Onder onderwijstijd vallen niet alleen lessen.
Ook projectdagen, stages, een werkweek en
zelfstandig werken (keuzewerktijd) kunnen
als onderwijstijd gezien worden.
De school neemt maatregelen om tot
voldoende onderwijstijd te komen.

Lesuitval

Mochten er lessen uitvallen lesuitvallen, dan
wordt dit zo goed mogelijk opgevangen
en zorgvuldig geregistreerd. Zo krijgen we
beter inzicht en kunnen we toekomstig uitval
voorkomen.
www.ja.nl

Over ons
Onderwijstijd en lesuitval

aanwezigheid in de les

Ook de aanwezigheid van leerlingen (inclusief
de activiteiten buiten de lessen om) wordt
digitaal geregistreerd om spijbelgedrag (in
het kader van de Leerplichtwet) in kaart te
brengen.
Leerlingen die niet deelnemen aan
buitenschoolse activiteiten krijgen een
alternatief lesprogramma aangeboden.

onderwjstijd

Middelbare scholen hebben veel ruimte om zelf,
in overleg met de medezeggenschapsraad,
de onderwijstijd in te vullen en te spreiden.
Elke leerling moet per opleiding
een programma kunnen volgen van:
• 3700 uur voor het vmbo;
• 4700 uur voor de havo;
• 5700 uur voor het vwo.
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Over ons
Onderwijstijd en lesuitval

voortijdig schoolverlaters (VSV)

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaten.
Een startkwalificatie is een havo- of vwodiploma of minimaal een mbo 2- diploma.
Het vsv-percentage staat voor het aantal
vsv’ers als percentage van het aantal
onderwijsdeelnemers dat aan het begin van
het schooljaar ingeschreven staat.
Scholen zijn verplicht de laatst vastgestelde
cijfers te vermelden.
In het schooljaar 2020-2021 zijn de laatst
vastgestelde definitieve cijfers:
Aantal leerlingen VSV bovenbouw havo/vwo: 1
Aantal leerlingen VSV bovenbouw vmbo: 2
Aantal leerlingen VSV onderbouw: 2
In november 2022 ontvangen we de laatst
vastgestelde gegevens over het jaar 2021-2022.

www.ja.nl

Over ons
Werken en stage lopen op onze school

Academische Opleidingsschool

Het Jan Arentsz is een academische
opleidingsschool voor leraren.
De opleidingsschool is gestart als landelijk
project van het Ministerie van Onderwijs om op
een intensieve manier samen te werken met de
lerarenopleidingen. De leraar in opleiding krijgt
meer en vooral een professionele begeleiding
op maat bij het werkplekleren (stage).
Veel leraren in opleiding volgen een duaal
traject. Dat betekent dat zij naast hun
verplichte stage-activiteiten ook betaalde
werkzaamheden verrichten voor de school.
Wij noemen deze leraren in opleiding
onderwijsassistenten.
contact
opleidingsschool

meer weten over
de opleidingsschool?
klik hier!
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Over ons
Werken en stage lopen op onze school

werken op het Jan Arentz

Op het Jan Arentsz streven we naar een
excellent schoolklimaat. We vinden het niet
alleen belangrijk dat de leerlingen zich thuis
voelen op school; ook de docenten moeten een
prettige werkomgeving hebben en de ruimte
krijgen om te groeien.
Woorden die bij ons passen zijn…
Aandacht, een lerende en onderzoekende
organisatie, duurzaam, warm en duidelijk,
een goed gesprek, transparantie, ontwikkelen
is een trektocht, ontbureaucratiseren en
toekomstgericht.

Kom bij ons werken!

Lijkt het je leuk om op het Jan Arentsz te
werken of wil je meer weten? Klik dan op de
onderstaande knop en solliciteer!

lees meer en
solliciteer!
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Over ons
Vakanties, bijzonder verlof en verzuim

2022-2023

Herfstvakantie

Maandag 17/10/22

Vrijdag 21/10/22

Kerstvakantie

Maandag 26/12/22

Vrijdag 06/01/23

Voorjaarsvakantie

Maandag 27/02/23

Vrijdag 03/03/23

Tweede Paasdag

Maandag 10/04/23

Maandag 10/04/23

Meivakantie

Maandag 24/04/23

Vrijdag 05/05/23

Hemelvaartsweekend

Donderdag 18/05/23

Vrijdag 19/05/23

Pinksteren

Maandag 29/05/23

Maandag 29/05/23

Zomervakantie

Maandag 24/07/23

Vrijdag 01/09/23

BIJZONDEr verlof

Slechts in bijzondere gevallen kan de
school toestemming verlenen om van de
vakantieregeling af te wijken.
De regels voor toestemming staan in de
leerplichtwet. Hieronder vallen bijvoorbeeld
familiefeesten of de viering van een nietchristelijke feestdag.
Klik hier om de richtlijnen voor verlof buiten
de schoolvakanties te downloaden.
www.ja.nl

Over ons
Vakanties, bijzonder verlof en verzuim
VERZUIM VOORKOMEN

In alle regio’s voert de GGD Hollands Noorden
oriënterende gesprekken met het bestuur, de
gemeenten,
de
VO-scholen
en
de
Samenwerkingsverbanden van de VO-scholen
om een structurele aanpak van schoolverzuim
mogelijk te maken.
Daarbij is de M@ZL-methodiek geïntroduceerd.
M@ZL staat voor Medische Advisering
Ziekgemelde Leerling.
Lees hier meer over deze methode.

www.ja.nl

Over ons
Logo
Jan Arentsz was een hagepreker en
Mandenmaker.
Het vlechtwerk van de mand is niet alleen
een verwijzing naar onze naamgever maar
symboliseert ook de verbintenis tussen
school en het thuisfront. De een kan niet
zonder de ander en vice versa. De vorm is
niet perfect geometrisch. In een excellent
schoolklimaat is het belangrijk dat je fouten
maakt en hiervan leert.
Een mand kan niet zonder bodem, een
school kan niet zonder afspraken.
De basis van het logo, de bodem, doet
denken aan een bloem.
En die vergelijking is niet zo gek als je
bedenkt dat je als stekje op school begint
om uiteindelijk als een volwaardige bloem
de school te verlaten.

Een van onze kernwaarden is transparantie.
We vinden het belangrijk dat we helder en
duidelijk communiceren.
Het vlechtwerk van de mand laten we
daarom door de bodem schijnen.
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Over ons
Logo
Het schoollogo is groen, de kleur van
duurzaamheid en de toekomst. We zijn
bewust van onze omgeving.
Zo hebben we de afgelopen tijd
zonnepanelen geplaatst en gebruiken we
minder papier.
In de lessen besteden we hier ruimschoots
aandacht aan.

De letter A vormde de basis van dit retro lettertype.
De driehoek in deze letter symboliseert de relatie
leerling – ouder – school, een driehoek die we heel
belangrijk vinden.
De beweging in de letters E en Z staan voor onze
flexibiliteit.
Tenslotte vormen traditionele normen en waarden
de basis van een prettige schooltijd.
Het handgemaakte retro lettertype heeft een
moderne twist, want met de verschillende lesvormen
en uitgebreide ICT-mogelijkheden geven we
natuurlijk wel eigentijds, vernieuwend onderwijs!

Elke vestiging heeft haar eigen identiteit.
Bij het ontwerp van het logo zijn de
leerlingen, personeelsleden en ouders van
de verschillende vestigingen betrokken.
Hun wensen zijn meegenomen in de
ontwerpen en het kleurgebruik.

www.ja.nl

Over ons
Identiteit
Het Jan Arentsz geeft op een eigentijdse
manier vorm aan de christelijke kernwaarden
die de grondslag vormden toen onze school
werd opgericht.
We gaan respectvol met elkaar om en zijn
ons bewust van de wereld om ons heen. We
hebben oog voor elkaar en benutten elkaars
talenten.
Op het Jan Arentsz krijg je de ruimte om jezelf
te zijn, ongeacht je ras, kleur, geaardheid of
identiteit.

www.ja.nl

Over ons
Identiteit

Godsdienstonderwijs

Godsdienstonderwijs wordt gegeven in
alle leerjaren met uitzondering van het
examenjaar.
In de godsdienstlessen vragen wij de leerlingen om respect te hebben voor elkaars
mening en godsdienst. Er wordt gesproken
over belangrijke levensvragen, over hoe we
met elkaar omgaan. Maar ook over hoe je
omgaat met verdriet en het verlies van een
dierbare.
We vinden het belangrijk dat leerlingen
ontdekken waar ze staan in de wereld en hoe
ze omgaan met hun medemens.
We leren ze verdraagzaam en rechtvaardig te
zijn. Intolerantie en discriminatie passen niet
in onze school en de manier waarop wij met
elkaar omgaan.
We beginnen de dag met een dagopening;
een korte overdenking om de dag in alle rust
te starten. Bij christelijke feesten als Kerst en
Pasen zijn er vieringen.
www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar
vmbo bb/kb (onderbouw) | tl

inhoudsopgave
*
*
*
*

mentoren vmbo
roosters en lestijden
Huisregels vmbo
over ons vmbo

www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar
vmbo bb/kb (onderbouw) | tl

Mentoren vmbo Alkmaar
contact met de mentor ?
klik op de naam en stuur een e-mail

V1A

Peter Pruijssers

V1B

Sterre Schut

V1C

Ferry Punt | Nathalie van Woudenberg

V1D

Dennis Bleeker | Lucy Mann

V1F

Imade Amadasun | Mike Raaijmakers

V1G

Marko Meijer |Desirée Geerestein

V1H

Nina Derriks | Sanne Beers

V2A

Barry van Engeldorp Gastelaars | Hanneke Kraaij

V2B

Linda Hurkmans | Melina Debortoli

V2C

Ronald Kinderman | Annelies Tiben

V2D

Eric van de Geer | Thea Groenendal

V2F

Oene Bouma | Roswitha Muijtens

V2G

Alain Zwagerman | Carmen van der Vliet

V2H

Gonda Molenaar | Colin Hink

V3A

Joshua Dekker | Phinessa van den Broek

V3B

Marcia de Haan | Jeanette Glas

V3C

Frank Hoogervorst | Joke de Haan

V3D

Edwin Bien | Yassin Hassan

V4A

Sonja Mulderij

V4B

Joop de Vries

V4C

Caroline van Eijck | Michelle Mulders

V4D

Mariëtte Verbeek
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Jan Arentsz Alkmaar
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Roosters en lestijden
50-minuten rooster
alle vleugels
1e uur

08:25 - 09:15

2e uur

09:15 - 10:05

pauze

10:05 - 10:20

3e uur

10:20 - 11:10

4e uur

11:10 - 12:00

vleugel A,B,E,F

pauze

vleugel C,D,G,H

12:00 - 12:30

5e uur

12:00 - 12:50

pauze

12:50 - 13:20

6e uur

13:20 - 14:10

pauze

14:10 - 14:20

7e uur

14:20 - 15:10

8e uur

15:10 - 16:00

www.ja.nl

12:30 - 13:20

Jan Arentsz Alkmaar
vmbo bb/kb (onderbouw) | tl

Roosters en lestijden
40-minuten rooster
alle vleugels
1e uur

08:25 - 09:05

2e uur

09:05 - 09:45

3e uur

09:45 - 10:25

pauze

10:25 - 10:40

4e uur

10:40 - 11:20

5e uur

11:20 - 12:00

6e uur

12:00 - 12:40

pauze

12:40 - 13:10

7e uur

13:10 - 13:50

8e uur

13:50 - 14:30

www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar
vmbo bb/kb (onderbouw) | tl

Huisregels vmbo
De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar
informatie over de huisregels.
De huisregels zijn afgeleid van het schoolreglement.
Te laat komen

Komt een leerling het eerste uur te laat dan haalt
hij eerst een “te-laat’briefje” alvorens naar de klas
te gaan. De overige uren worden door de docent
ingevoerd in Magister.

Uit de les verwijderd

Melden in de meldkamer van de eigen vestiging. Aan
het eind van het lesuur terug naar de docent.

Absenties

Zie artikel 10 van het schoolreglement (absentiekaarten
zijn verkrijgbaar bij de meldkamer).

Afmelden voor het einde Melden in de meldkamer.
van de lesdag
Mobiele telefoons

Een mobiele telefoon is niet hoorbaar of zichtbaar tijdens
lessen. Tijdens schoolexamens en centrale examens mag
deze niet worden meegenomen in het lokaal. Indien de
regel wordt overtreden neemt de docent de apparatuur
in en levert die af bij de teamleider. De teamleider handelt
e.e.a. af.

Jassen, petten

Jassen, petten, e.d. dragen we niet in de leshuizen en
lokalen.

(Digitale) fotografie /
film-/video-opnames

Het nemen van foto’s of het maken van film-/videoopnames is niet toegestaan.

Eetplaatsen

Aula, kantines en schoolplein.
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Jan Arentsz Alkmaar
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Huisregels vmbo
Verblijfsruimtes tijdens
lesvrije uren

Aula, kantines en studiezalen.

Bromfietsstalling

In gereserveerd vak.

Kluisjes

Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje,
welke bedienbaar is met een druppel. Als er sprake is
van een ernstig vermoeden van diefstal, overtreding
van de schoolregels of een andere onregelmatigheid,
behoudt de schoolleiding zich het recht voor om
kluisjes te openen.

www.ja.nl
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Over ons vmbo in Alkmaar

soorten brugklassen

bb/kb 				(tweejarige brugperiode)
kb/tl 				(tweejarige brugperiode)
tl/havo 			 (éénjarige brugperiode)

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de brugklas is het
advies van de basisschool nodig. We overleggen altijd
met de basisschool over de plaatsing. Uiterlijk in juni
sturen wij bericht over de toelating. Lees ook het
toelatingsprotocol van de brugklassen.

Leerwegen

Basisberoepsgerichte leerweg (BB) *
Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) *
Theoretische leerweg (TL)
* Leerlingen die de basis/kader opleiding volgen, gaan
in de bovenbouw naar het Van der Meij College (VMC).
Lees hier meer over het VMC.
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Over ons vmbo in Alkmaar

positief zelfbeeld

We vinden het belangrijk dat leerlingen een
positief zelfbeeld leren ontwikkelen. Daarom
stimuleren we leerlingen in de onderbouw tot
zelfstandigheid en actief leren.
Veel activiteiten zijn gericht op het versterken
van sociale vaardigheden.

Mentorlessen

De mentor is voor de leerlingen en onze
ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt.
In de mentorlessen leren leerlingen algemene
vaardigheden zoals plannen, huiswerk maken
en het invullen van de agenda.

leren in veiligheid

Binnen het vmbo gebruiken we de methode
Leren in Veiligheid.
Deze methode heeft duidelijke regels en
afspraken zodat leerlingen beter weten waar
ze aan toe zijn.

www.ja.nl
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Over ons vmbo in Alkmaar

werkpleinen

Een deel van de lestijd vindt plaats op onze
werkpleinen. Hier kunnen leerlingen kiezen
aan welk vak zij willen werken. Docenten en
schoolassistenten coachen ze daarbij.

Zo leert u kind het best

We leren uw kind hoe hij/zij het beste kan
leren, zodat hij/zij met minder inspanning
betere cijfers kan halen. De mentor bespreekt
de behaalde cijfers met uw kind.
Wie meer aankan, krijgt extra lesstof.
Mocht het nodig zijn, dan wordt de begeleiding intensiever en maken we afspraken om
de schoolresultaten te verbeteren. Dit gebeurt
uiteraard in overleg met de leerling én de
ouders.

Sportactieve school

We doen veel aan sport en bewegen. Daarom
hebben we ook het officiële certificaat Sport
en Bewegen van de KVLO ontvangen.
www.ja.nl
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Over ons vmbo in Alkmaar

KENMERKEN BEROEPSGERICHTE LEERWEG

•DOEN! een half jaar werken aan een festival
voor ouders
•DOEN! keuzemodules: koken, tekenen, sport,
handvaardigheid en techniek
•Toekomstgericht
•Brugklaskamp
•Werken aan je weektaak op het werkplein
•Projecten
•Cultuurdagen
•Werkweken

KENMERKEN theoretische LEERWEG

•DOEN! keuzemodules: koken, dans, drama,
soundlab, creatief, smart technology en sport
•Havo-taken
•Brugklaskamp
•Activiteiten met sport en cultuur
•Cambridge Engels (officieel certificaat)
•Examenvak Sport (LO-2)
•Ruime keuze uit onze keuzeprofielen
•Projecten
•Cultuurdagen
•Werkweken
www.ja.nl
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Over ons vmbo in Alkmaar

Lessentabel

In de lessentabel staat per klas aangegeven
hoeveel uren er per vak worden gegeven en
wat de maximale klassengroottes zijn.

De bovenbouw

lessentabel vmbo

In de derde klas kiezen de
download hier
TL/GL-leerlingen
tussen de theoretische- en gemengde leerweg.
Leerlingen die de basis/kader opleiding volgen, gaan in de bovenbouw naar het Van der
Meij College (VMC). Lees hier meer.

Examen

In het laatste jaar doen de leerlingen examen.
Ze worden hierin intensief begeleid en getraind.
Wilt u weten welke examenresultaten onze
school in de voorafgaande jaren heeft behaald?
Kijk dan op de site van Scholen op de Kaart.

examenresultaten vmbo
LEES hier meer!
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inhoudsopgave
*
*
*
*

mentoren havo en havo technasium
roosters en lestijden
huisregels havo
over onze havo en het technasium
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Jan Arentsz Alkmaar
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Mentoren havo Alkmaar
contact met de mentor ?
klik op de naam en stuur een e-mail

H1A

Klaas Kleine

H1B

Nick Hoogland

H1C

Sjoerd Tigelaar

H2A

Chris Hartog

H2B

Nienke Stokman

H2C

Brenda Tessel | Mandy de Rooij

H2D

Laura Zijlmans | Lidwien Kroon

H3A

Larissa Lanting | Thom van Duuren

H3B

Bas Bronkhorst

H3C

Bjorn Elzer

H4A

Wouter Pelt | Eva de Leeuw

H4B

Maaike Sierhuis

H4C

Simone Dekker

H4D

Wout Lagerveld

H4E

Simone Ploeger

H4F

Yanick Arens | Melicia Sman

H5A

Wouter Pelt

H5B

Bart van Leersum

H5C

Jan Jongewaard

H5D

Peter van Venrooij

H5E

Mariska Holwerda
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Roosters en lestijden
50-minuten rooster
alle vleugels
1e uur

08:25 - 09:15

2e uur

09:15 - 10:05

pauze

10:05 - 10:20

3e uur

10:20 - 11:10

4e uur

11:10 - 12:00

vleugel A,B,E,F

pauze

vleugel C,D,G,H

12:00 - 12:30

5e uur

12:00 - 12:50

pauze

12:50 - 13:20

6e uur

13:20 - 14:10

pauze

14:10 - 14:20

7e uur

14:20 - 15:10

8e uur

15:10 - 16:00

www.ja.nl
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havo | havo technasium

Roosters en lestijden
40-minuten rooster
alle vleugels
1e uur

08:25 - 09:05

2e uur

09:05 - 09:45

3e uur

09:45 - 10:25

pauze

10:25 - 10:40

4e uur

10:40 - 11:20

5e uur

11:20 - 12:00

6e uur

12:00 - 12:40

pauze

12:40 - 13:10

7e uur

13:10 - 13:50

8e uur

13:50 - 14:30

www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar
havo | havo technasium

Huisregels havo
De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar
informatie over de huisregels.
De huisregels zijn afgeleid van het schoolreglement.
Te laat komen

Een leerling die meer dan twintig minuten te
laat komt wordt, indien er geen geldige reden
is, niet meer tot de les toegelaten en moet zich
melden in studiezaal A11 (onderbouw) of C10
(bovenbouw).

Uit de les verwijderd

De leerling meldt zich in studiezaal A11
(onderbouw) of C10 (bovenbouw). Aan het
eind van het lesuur volgt een gesprek met de
docent.

Absenties

Absentiekaarten zijn verkrijgbaar in C10.

Afmelden voor het einde van de
lesdag

De leerling meldt zich in de studiezaal A11
(onderbouw) of C10 (bovenbouw).

Mobiele telefoons

Een mobiele telefoon is niet hoorbaar of
zichtbaar tijdens lessen.
Tijdens schoolexamens en centrale examens
mag deze niet worden meegenomen in het
lokaal. Indien de regel wordt overtreden neemt
de docent de apparatuur in.

Mobiele communicatiemiddelen

Mobiele communicatiemiddelen zijn verboden
tijdens schoolexamens en het centraal
examen. Tijdens de lessen zijn mobiele
communicatiemiddelen uitsluitend toegestaan
na toestemming van de docent. Indien de
aanwijzing van de docent wordt overtreden,
neemt de docent de apparatuur in.

www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar
havo | havo technasium

Huisregels havo
Jassen, petten

Jassen, petten, e.d. worden in de kluisjes opgeborgen.
In de les zijn ze niet toegestaan.

(Digitale) fotografie /
film-/video-opnames

Het nemen van foto’s of het maken van film-/videoopnames zonder toestemming van betrokkene(n) is
niet toegestaan.

Eetplaatsen

Aula, kantines en schoolplein.

Verblijfsruimtes tijdens
lesvrije uren

Aula, kantines en studiezalen.

Bromfietsstalling

Er is een speciaal vak voor bromfietsen en scooters.

Boeken mediatheek

LEVER JE BOEKEN OP TIJD IN.
• Te laat inleveren kost € 0,15 per boek per dag.
• Je krijgt via de app een mededeling dat de volgende
dag de uitleentermijn verstreken is. Download de app.
• Als het boek drie weken na de inleverdatum nog niet
is ingeleverd en niet is verlengd, krijg je een brief via de
post met de oproep het boek in te leveren en de boete
te betalen. Je ouders /verzorgers ontvangen van deze
mededeling een bericht via hun eigen mail.
• Indien het boek na 6 weken nog niet ingeleverd is
gaan wij ervan uit dat het boek kwijt is en sturen wij een
brief met factuur naar je ouders/verzorgers. De kosten
per boek zijn €15. Dit is de gemiddelde boekprijs bij
aanschaf. Hier bovenop komen de administratiekosten
die €5 bedragen. Het openstaande boetebedrag komt
hier nog bovenop.
Het is ook mogelijk dat er zelf een vervangend exemplaar
wordt aangeschaft. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com.
Een goed tweedehands exemplaar mag ook. Dit boek
wordt ingeleverd bij de mediatheek en de openstaande
boete wordt betaald.

Kluisjes

Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje,
welke bedienbaar is met een elektronische sleutel (zgn.
druppel). Bij een vermoeden van diefstal, overtreding
van de schoolregels of een andere onregelmatigheid,
behoudt de schoolleiding zich het recht voor om
kluisjes te openen. Het opbergen van waardevolle
spullen in de kluisjes is op eigen risico.
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Over onze havo en het technasium in Alkmaar

soorten brugklassen

havo/vwo						(éénjarige brugperiode)
technasium havo		 (éénjarige brugperiode)

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de brugklas is het
advies van de basisschool nodig. We overleggen altijd
met de basisschool over de plaatsing. Uiterlijk in juni
sturen wij bericht over de toelating. Lees ook het
toelatingsprotocol van de brugklassen.

Leerwegen

Havo
Havo technasium

Lessentabel

lessentabel havo/vwo
download hier

In de lessentabel staat per klas aangegeven
hoeveel uren er per vak worden gegeven en
wat de maximale klassengroottes zijn.

www.ja.nl
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Over onze havo en het technasium in Alkmaar

Onderbouw

Leerlingen worden in een brugklas geplaatst
op grond van het advies van de basisschool.
Na het eerste jaar gaat meer dan een derde
van de havo/vwo-brugklassers naar het vwo.

Kenmerken van onze havo

•Leren op locatie. Niet alleen leren in de klas,
maar ook buiten school, leren aan de hand
van projecten
•Veel persoonlijke aandacht
•Studiebegeleiding in de onderbouw
•Goede voorbereiding op het HBO
•Muziek, tekenen, O&O en BSM als examenvak (brede keuze!)
•Stimuleren van eigen initiatieven
•Antipest project
•Toneelvoorstellingen op school
•Actief werkende leerlingen
•Cultuurdagen en sportdagen
•Speciale profielweken
•Aandacht voor de overgang van onderbouw naar bovenbouw
www.ja.nl
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Over onze havo en het technasium in Alkmaar

het technasium

Onderzoekende en creatieve leerlingen kunnen kiezen voor de technasium-stroom.
Deze leerlingen krijgen het vak Onderzoek &
Ontwerpen aangeboden in onze
technasiumwerkplaats. Bij dit vak wordt
gewerkt met echte en uitdagende opdrachten
van bedrijven en instellingen.
Na een aantal weken presenteren de leerlingen hun mogelijke oplossing aan het bedrijf.
In het examenjaar doen de leerlingen hun
Meesterproef. Wie daarvoor slaagt, ontvangt
bij het diploma een erkend certificaat.
Lees meer op www.technasium.nl.
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Over onze havo en het technasium in Alkmaar

Internationalisering

We bereiden onze leerlingen optimaal voor op
de internationale samenleving. Ons onderwijs
richt zich op kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming. Internationalisering speelt
ten aanzien van socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol.
Als ELOS-school (Europese leeromgeving op
scholen) is er in de lessen en excursies veel aandacht voor Europa en de wereld. Ook bieden
we lessen Cambridge Engels en Delf Scolaire
(Frans). De leerlingen leggen via E-twinning
digitaal contacten met leerlingen uit andere
landen. Als Travel Active Welcoming School
verwelkomen we leerlingen uit andere delen
van de wereld.
Zo geven wij grensverleggend onderwijs op
weg naar wereldburgerschap.
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Over onze havo en het technasium in Alkmaar

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage heeft tot doel
jongeren tijdens hun schoolopleiding kennis te
laten maken met de samenleving en daar op
vrijwillige basis een bijdrage aan te leveren.
Op deze manier komen zij in aanraking met
vrijwilligerswerk in een breed werkveld.
Deze kennismaking kan een positieve ervaring
zijn zodat jongeren op termijn de keuze
maken om vrijwilligerswerk te gaan doen.
In de onderbouw wordt er in totaal 30 uur stage
gelopen. De overige uren worden in overleg met
de school door de leerlingen ingevuld.

www.ja.nl
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Over onze havo en het technasium in Alkmaar

Olympiadeschool

Het is belangrijk dat leerlingen hun talenten
ontdekken en leren gebruiken.
De Olympiades zijn kenniswedstrijden.
Om mee te doen met een Olympiade krijgt de
leerling inzicht in deze kennis en het is altijd
leuk om de eigen kennis te meten met die van
anderen.
Het Jan Arentz heeft het officiële Olympiadekeurmerk.

Sportactieve school

We doen veel aan sport en bewegen. Daarom
hebben we ook het officiële certificaat Sport
en Bewegen van de KVLO ontvangen.

www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar
havo | havo technasium

Over onze havo en het technasium in Alkmaar

DE bovenbouw

In de bovenbouw wordt het zelfstandig leren
gestimuleerd door leerlingen in de lessen
studievaardigheden aan te leren. Daarnaast
wordt er voor veel vakken gewerkt met een
studiewijzer, leerlingen leren hierdoor een
planning te maken voor het zich eigen maken
van de leerstof en het indelen van de verschillende onderdelen van het schoolexamen (o.a.
het profielwerkstuk).
Leerlingen leren tevens om samen te werken.
Voor sommige onderdelen van het examenprogramma wordt samenwerken verplicht
gesteld (zoals bij het profielwerkstuk en sommige praktische opdrachten). Leerlingen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten op
school; ze hebben een uitgebreid (draadloos)
netwerk en laptops tot hun beschikking.

loopbaanoriëntatie

Decanen verzorgen in de bovenbouw lessen
over loopbaanoriëntatie. Er is een ruime keuze
aan profielen.
www.ja.nl
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Over onze havo en het technasium in Alkmaar

Examen

In het laatste jaar doen de leerlingen examen.
Ze worden hierin intensief begeleid en getraind.
Wilt u weten welke examenresultaten onze
school in de voorafgaande jaren heeft behaald?
Kijk dan op de site van Scholen op de Kaart.

examenresultaten havo

kunst en cultuur

LEES hier meer!

Op het Jan Arentsz hebben we aandacht voor
verschillende kunstvormen.
Er zijn cultuurdagen waarbij leerlingen zelf
actief aan de slag gaan met kunst.
Ook zijn er bezoeken aan het theater, musea,
tentoonstellingen en concerten.
Tekenen, beeldende vorming en muziek kunnen worden gekozen als examenvak (ook voor
de exacte profielen).
www.ja.nl
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vwo | vwo technasium | gymnasium

inhoudsopgave
*
*
*
*

mentoren vwo en vwo technasium
roosters en lestijden
huisregels vwo
over ons vwo en het technasium
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vwo | vwo technasium | gymnasium

Mentoren vwo Alkmaar
contact met de mentor ?
klik op de naam en stuur een e-mail
A1A

Lars Pijnacker

A1B

Heino Burgers

A2A

Gwen Bonnie

A2B

Elise Koekenbier

A2C

Francis Seignette

A3A

Esther Houtkooper

A3T

Lian Jongejan

G3A

Roel Komen

A4A

Linda Brandsen | Edwin Struiken

A4B

Marie-Louise Tubben | Maria van Ginkel

A4C

Joke de Pender | Idse Bruil

A5A

Hillegonde Koning | Perihan Yagci

A5B

Susanne Werges | Emke Dragt

A5C

Isabelle Sprengers | Floortje Kok

A5D

Bianca Boeijer | Thom van Duuren

A6A | A6B | A6C

Leerlingen kiezen zelf een mentor

www.ja.nl
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Roosters en lestijden
50-minuten rooster
alle vleugels
1e uur

08:25 - 09:15

2e uur

09:15 - 10:05

pauze

10:05 - 10:20

3e uur

10:20 - 11:10

4e uur

11:10 - 12:00

vleugel A,B,E,F

pauze

vleugel C,D,G,H

12:00 - 12:30

5e uur

12:00 - 12:50

pauze

12:50 - 13:20

6e uur

13:20 - 14:10

pauze

14:10 - 14:20

7e uur

14:20 - 15:10

8e uur

15:10 - 16:00

www.ja.nl

12:30 - 13:20

Jan Arentsz Alkmaar

vwo | vwo technasium | gymnasium

40-minuten rooster
alle vleugels
1e uur

08:25 - 09:05

2e uur

09:05 - 09:45

3e uur

09:45 - 10:25

pauze

10:25 - 10:40

4e uur

10:40 - 11:20

5e uur

11:20 - 12:00

6e uur

12:00 - 12:40

pauze

12:40 - 13:10

7e uur

13:10 - 13:50

8e uur

13:50 - 14:30
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vwo | vwo technasium | gymnasium

Huisregels vwo
De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar
informatie over de huisregels.
De huisregels zijn afgeleid van het schoolreglement.
Te laat komen

Een leerling die meer dan twintig minuten te
laat komt wordt, indien er geen geldige reden
is, niet meer tot de les toegelaten en moet zich
melden in studiezaal A11 (onderbouw) of C10
(bovenbouw).

Uit de les verwijderd

De leerling meldt zich in studiezaal A11
(onderbouw) of C10 (bovenbouw). Aan het
eind van het lesuur volgt een gesprek met de
docent.

Absenties

Absentiekaarten zijn verkrijgbaar in C10.

Afmelden voor het einde van de
lesdag

De leerling meldt zich in de studiezaal A11
(onderbouw) of C10 (bovenbouw).

Mobiele telefoons

Een mobiele telefoon is niet hoorbaar of
zichtbaar tijdens lessen.
Tijdens schoolexamens en centrale examens
mag deze niet worden meegenomen in het
lokaal. Indien de regel wordt overtreden neemt
de docent de apparatuur in.

Mobiele communicatiemiddelen

Mobiele communicatiemiddelen zijn verboden
tijdens schoolexamens en het centraal
examen. Tijdens de lessen zijn mobiele
communicatiemiddelen uitsluitend toegestaan
na toestemming van de docent. Indien de
aanwijzing van de docent wordt overtreden,
neemt de docent de apparatuur in.
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vwo | vwo technasium | gymnasium

Huisregels vwo
Jassen, petten

Jassen, petten, e.d. worden in de kluisjes opgeborgen.
In de les zijn ze niet toegestaan.

(Digitale) fotografie /
film-/video-opnames

Het nemen van foto’s of het maken van film-/videoopnames zonder toestemming van betrokkene(n) is
niet toegestaan.

Eetplaatsen

Aula, kantines en schoolplein.

Verblijfsruimtes tijdens
lesvrije uren

Aula, kantines en studiezalen.

Bromfietsstalling

Er is een speciaal vak voor bromfietsen en scooters.

Boeken mediatheek

LEVER JE BOEKEN OP TIJD IN.
• Te laat inleveren kost € 0,15 per boek per dag.
• Je krijgt via de app een mededeling dat de volgende
dag de uitleentermijn verstreken is. Download de app.
• Als het boek drie weken na de inleverdatum nog niet
is ingeleverd en niet is verlengd, krijg je een brief via de
post met de oproep het boek in te leveren en de boete
te betalen. Je ouders /verzorgers ontvangen van deze
mededeling een bericht via hun eigen mail.
• Indien het boek na 6 weken nog niet ingeleverd is
gaan wij ervan uit dat het boek kwijt is en sturen wij een
brief met factuur naar je ouders/verzorgers. De kosten
per boek zijn €15. Dit is de gemiddelde boekprijs bij
aanschaf. Hier bovenop komen de administratiekosten
die €5 bedragen. Het openstaande boetebedrag komt
hier nog bovenop.
Het is ook mogelijk dat er zelf een vervangend exemplaar
wordt aangeschaft. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com.
Een goed tweedehands exemplaar mag ook. Dit boek
wordt ingeleverd bij de mediatheek en de openstaande
boete wordt betaald.

Kluisjes

Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje,
welke bedienbaar is met een elektronische sleutel (zgn.
druppel). Bij een vermoeden van diefstal, overtreding
van de schoolregels of een andere onregelmatigheid,
behoudt de schoolleiding zich het recht voor om
kluisjes te openen. Het opbergen van waardevolle
spullen in de kluisjes is op eigen risico.
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vwo | vwo technasium | gymnasium

Over ons vwo en het technasium

soorten brugklassen

havo/vwo						(éénjarige brugperiode)
technasium vwo		 (éénjarige brugperiode)
atheneum 						(éénjarige brugperiode)
gymnasium					(éénjarige brugperiode)

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de brugklas is het
advies van de basisschool nodig. We overleggen altijd
met de basisschool over de plaatsing. Uiterlijk in juni
sturen wij bericht over de toelating. Lees ook het
toelatingsprotocol van de brugklassen.

leerwegen

havo/vwo
technasium vwo (atheneum/gymnasium)
atheneum
lessentabel havo/vwo
gymnasium

Lessentabel

download hier

In de lessentabel staat per klas aangegeven
hoeveel uren er per vak worden gegeven en
wat de maximale klassengroottes zijn.
www.ja.nl
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Over ons vwo en het technasium

Chromebook

Wij hebben een uitgebreid traject van onderzoek achter de rug waar we met elkaar nadachten over onderwijs en de rol van ICT daarin.
Dat bracht ons tot de uitwerking van “elke
leerling zijn eigen Chromebook!“ Daar staat de
kreet “BYOC“ dan ook voor: Bring Your Own
Chromebook. Concreet betekent dit dat elke
leerling in de brugklas van het vwo beschikt
over een eigen Chromebook. Het Chromebook
wordt zowel thuis als op school gebruikt.
Een Chromebook valt niet onder lesmateriaal
dat scholen gratis aan ouders/verzorgers
dienen te verstrekken. Het bezit van een
Chromebook kan door scholen ook niet van
ouders/verzorgers worden geëist, net zo min
als ouders/verzorgers dit van de school kunnen eisen. We vragen ouders/verzorgers daarom op basis van vrijwilligheid een Chromebook
voor hun zoon/dochter aan te schaffen.
Als een leerling geen eigen Chromebook heeft
zoeken we samen naar een oplossing.
www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar

vwo | vwo technasium | gymnasium

Over ons vwo en het technasium

het technasium

Onderzoekende en creatieve leerlingen kunnen kiezen voor de Technasium-stroom.
Deze leerlingen krijgen het vak Onderzoek &
Ontwerpen aangeboden in onze technasiumwerkplaats.
Bij dit vak wordt gewerkt met echte en uitdagende opdrachten van bedrijven en
instellingen.
Na een aantal weken presenteren de leerlingen hun mogelijke oplossing aan het bedrijf.
In het examenjaar doen de leerlingen hun
Meesterproef. Wie daarvoor slaagt, ontvangt
bij het diploma een erkend certificaat.
Lees meer op www.technasium.nl.
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Over ons vwo en het technasium

Vwo

We bieden uitdaging in het vwo. Op het vwo
staat onderzoekend leren en lerend onderzoeken centraal.
We leggen de nadruk op het aanleren van een
wetenschappelijke attitude. Leerlingen krijgen lessen wetenschapsoriëntatie.
We zijn een officieel gecertifieerde WON
(Wetenschaps Oriëntatie Nederland) school.

VU Pre University College

Gemotiveerde vwo-leerlingen kunnen werken
aan hun talentontwikkeling bij het VU Pre University College (een netwerk van de Vrije Universiteit). Hierdoor ervaren ze wat een universitaire studie is en kunnen ze een gemotiveerde
studiekeuze maken.
Met de gevolgde activiteiten kunnen ze ook
certificaten verdienen.

www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar

vwo | vwo technasium | gymnasium

Over ons vwo en het technasium

Gymnasium

We hebben een apart gymnasium.
Leerlingen in de gymnasiumbrugklassen krijgen naast de reguliere vakken in de eerste klas
Latijn. In de tweede klas komt daar Grieks bij.
Leerlingen die twijfelen of ze het gymnasium
aankunnen, maar die het wel willen proberen,
hebben bij ons de kans om dat te doen. Na het
brugklasjaar kan er overgestapt worden naar
atheneum 2.

Sportactieve school

We doen veel aan sport en bewegen. Daarom
hebben we ook het officiële certificaat Sport
en Bewegen van de KVLO ontvangen.
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Over ons vwo en het technasium

Internationalisering

We bereiden onze leerlingen optimaal voor op
de internationale samenleving. Ons onderwijs
richt zich op kwalificatie, socialisatie en
persoonsvorming. Internationalisering speelt
ten aanzien van socialisatie en
persoonsvorming een belangrijke rol.
Als ELOS-school (Europese leeromgeving op
scholen) is er in de lessen en excursies veel aandacht voor Europa en de wereld. Ook bieden
we lessen Cambridge Engels en Delf Scolaire
(Frans).
De leerlingen leggen via E-twinning digitaal
contacten met leerlingen uit andere landen.
Als Travel Active Welcoming School verwelkomen we leerlingen uit andere delen van de
wereld.
Zo geven wij grensverleggend onderwijs op
weg naar wereldburgerschap.
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Over ons vwo en het technasium

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage heeft tot doel
jongeren tijdens hun schoolopleiding kennis te
laten maken met de samenleving en daar op
vrijwillige basis een bijdrage aan te leveren.
Op deze manier komen zij in aanraking met
vrijwilligerswerk in een breed werkveld.
Deze kennismaking kan een positieve ervaring zijn zodat jongeren op termijn de keuze
maken om vrijwilligerswerk te gaan doen.
In de onderbouw wordt er in totaal 30 uur
stage gelopen. Sommige activiteiten worden
door de school georganiseerd. De overige uren
worden in overleg met de school door de leerlingen ingevuld.
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Over ons vwo en het technasium

Olympiadeschool

Het is belangrijk dat leerlingen hun talenten
ontdekken en leren gebruiken.
De Olympiades zijn kenniswedstrijden.
Om mee te doen met een Olympiade krijgt de
leerling inzicht in deze kennis en het is altijd
leuk om de eigen kennis te meten met die van
anderen.
Het Jan Arentz heeft het officiële Olympiadekeurmerk.
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Over ons vwo en het technasium

kunst en cultuur

Op het Jan Arentsz hebben we aandacht voor
verschillende kunstvormen.
Er zijn cultuurdagen waarbij leerlingen zelf
actief aan de slag gaan met kunst.
Ook zijn er bezoeken aan het theater, musea,
tentoonstellingen en concerten.
Tekenen, beeldende vorming en muziek kunnen worden gekozen als examenvak (ook voor
de exacte profielen).

www.ja.nl

Jan Arentsz Alkmaar

vwo | vwo technasium | gymnasium

Over ons vwo en het technasium

DE bovenbouw

In de bovenbouw wordt het zelfstandig leren
gestimuleerd door leerlingen in de lessen
studievaardigheden aan te leren. Daarnaast
wordt er voor veel vakken gewerkt met een
studiewijzer, leerlingen leren hierdoor een
planning te maken voor het zich eigen maken
van de leerstof en het indelen van de verschillende onderdelen van het schoolexamen (o.a.
het profielwerkstuk).
Leerlingen leren tevens om samen te werken.
Voor sommige onderdelen van het examenprogramma wordt samenwerken verplicht
gesteld (zoals bij het profielwerkstuk en sommige praktische opdrachten). Leerlingen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten op
school; ze hebben een uitgebreid (draadloos)
netwerk en laptops tot hun beschikking.

loopbaanoriëntatie

Decanen verzorgen in de bovenbouw lessen
over loopbaanoriëntatie. Er is een ruime keuze
aan keuzeprofielen.
www.ja.nl
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Over ons vwo en het technasium

Examen

In het laatste jaar doen de leerlingen examen.
Ze worden hierin intensief begeleid en getraind.
Wilt u weten welke examenresultaten onze
school in de voorafgaande jaren heeft behaald?
Kijk dan op de site van Scholen op de Kaart.

examenresultaten vwo

LEES hier meer!

www.ja.nl

Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)
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mentoren langedijk
rooster en lestijden
huisregels langedijk
over ons onderwijs in langedijk
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Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Mentoren vmbo/havo/vwo Langedijk
contact met de mentor ?
klik op de naam en stuur een e-mail
B1A

Minke Huisenga

B1B

Jente Merkus

B1C

Tamar Schermer-Molenaar

B1D

Anne-Marie Alkemade

B1E

Rachel Goudriaan

V2A

Vincent Hopman

V2B

Bart Kuijper

V2C

Emma van de Geer

H2E

Natasja Bleeker

A2F

Annemiek van der Glas

V3/V4

persoonlijke coach

www.ja.nl

Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Rooster en lestijden
60-minuten rooster
alle vleugels
inloopmoment

08:20 - 08:50

2e uur

09:00 - 10:00

3e uur

10:10 - 11:10

4e uur

11:20 - 12:20

pauze
5e uur

12:50 - 13:50

6e uur

14:00 - 15:00

inloopmoment

15:10 - 15:40

www.ja.nl

Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Huisregels Langedijk
De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar
informatie over de huisregels.
De huisregels zijn afgeleid van het schoolreglement.

Hoe werkt het op Jan Arentsz Langedijk?
Doe gewoon
We vinden het boven alles belangrijk dat we respect
hebben voor elkaar en dat iedereen zich veilig voelt.
We kunnen heel veel regels maken, maar eigenlijk
is er maar één regel: doe gewoon.
“De grote pauze”
Je pauzeert alleen op de eerste verdieping van het
gebouw. Op de tweede verdieping kom je alleen
wanneer je echt wat uit je kluisje moet halen.
Mobiele telefoon
De mobiele telefoon is in de les niet zichtbaar en het
geluid staat uit. Muziek luisteren tijdens de les mag alleen
wanneer de docent daar toestemming voor geeft.
Meldkamer
De verzuimcoördinator zit in B16. Dat is de meldkamer.
Het is een plek waar je voor van alles terecht kan:
Toestemming vragen voor zover absentie vooraf al bij je
bekend is, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de tandarts. Dit
kan met een absentiekaart of een e-mail: verzuim@ja.nl.

www.ja.nl

Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Huisregels Langedijk
Je melden voor aanvang van het LO-lesuur met een briefje
van je ouders, wanneer je niet kunt gymmen.
Dan ga je in de meldkamer aan je huiswerk.
Je afmelden wanneer je op school bent,
maar bijvoorbeeld ziek wordt en naar huis wilt gaan.
Nakomen wanneer je te laat bent gekomen.
Je melden wanneer je meer dan een half uur te laat
op school was. Dan hoeft de docent je namelijk niet meer
toe te laten in de les.
Je melden wanneer je uit de les bent gestuurd.
Toestemming voor bijzonder verzuim, bijvoorbeeld verlof
buiten de vakanties om, loopt via de verzuimcoördinator.
Wanneer je niet naar school komt, omdat je ziek bent
of om een dringende reden iets later komt,
dan laat je je ouders vóór 8.45 uur naar school bellen
(0226-343645, keuze 1).
Zodra je weer op school bent, lever je een absentiekaart in.

Tenslotte …
In bijzondere gevallen kun je een leenfiets meekrijgen.
Reserveer de fiets bij de conciërge.
Drink op school geen energy-drankjes.
In school en op het schoolplein roken we niet.

www.ja.nl

Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Over ons onderwijs in Langedijk

soorten brugklassen

tl 						(éénjarige brugperiode)
tl/havo			(éénjarige brugperiode)
havo/vwo (éénjarige brugperiode)

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de brugklas is het
advies van de basisschool nodig. We overleggen altijd
met de basisschool over de plaatsing. Uiterlijk in juni
sturen wij bericht over de toelating. Lees ook het
toelatingsprotocol van de brugklassen.

leerwegen

vmbo tl
lessentabel langedijjk
havo/vwo (onderbouw)

Lessentabel

download hier

In de lessentabel staat per klas aangegeven
hoeveel uren er per vak worden gegeven en
wat de maximale klassengroottes zijn.
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Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Over ons onderwijs in Langedijk

De kracht van een kleine school

Op de vestiging in Langedijk voelen de leerlingen zich thuis. We kennen alle leerlingen en
vinden het belangrijk om ze persoonlijke aandacht te geven. De kern van ons onderwijs is
dat we de leerlingen zelfbewuster willen
maken. Ze kunnen dus op ons rekenen.

Sterk door sport

Sport is bij ons meer dan de lessen Lichamelijke
Opvoeding (LO). De leerlingen hebben daarnaast SPORTuren, waarin ze kennismaken met
diverse sporten. Samenwerken, verantwoordelijkheid dragen en organisatievermogen
maken onze leerlingen sterker.
Voor veel leerlingen is de volgende stap logisch:
eindexamen doen in LO.

Sportactieve school

We doen veel aan sport en bewegen. Daarom
hebben we ook het officiële certificaat Sport
en Bewegen van de KVLO ontvangen.
www.ja.nl
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vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Over ons onderwijs in Langedijk

Cultuur is om de hoek

Onze leerlingen maken breed kennis met cultuur. In het CULTuur geven we alle kans om de
eigen mogelijkheden te ontdekken, talenten
te tonen en te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen op te bouwen. Bijkomend voordeel
is ons bijzondere gebouw, met de bibliotheek
en het theater.

activiteitendagen

We hebben naast de lessen ook viermaal drie
dagen activiteiten, met bijvoorbeeld sporttoernooien, theater-voorstellingen, museumbezoek, veldwerk, schrijfworkshops, lessen
Social Media en persoonlijkheidsvormende
trainingen. Dit alles draagt bij tot de positieve
sfeer die we dagelijks in de les en in het gebouw ervaren.
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Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Over ons onderwijs in Langedijk

Chromebook

Wij hebben een uitgebreid traject van onderzoek achter de rug waar we met elkaar nadachten over onderwijs en de rol van ICT daarin.
Dat bracht ons tot de uitwerking van “elke
leerling zijn eigen Chromebook!“ Daar staat de
kreet “BYOC“ dan ook voor: Bring Your Own
Chromebook. Concreet betekent dit dat elke
leerling in de brugklas beschikt over een eigen
Chromebook. Het Chromebook wordt zowel
thuis als op school gebruikt.
Een Chromebook valt niet onder lesmateriaal
dat scholen gratis aan ouders/verzorgers dienen te verstrekken. Het bezit van een Chromebook kan door scholen ook niet van ouders/
verzorgers worden geëist, net zo min als
ouders/verzorgers dit van de school kunnen
eisen. We vragen ouders/verzorgers daarom
op basis van vrijwilligheid een Chromebook
voor hun zoon/dochter aan te schaffen.
Als een leerling geen eigen Chromebook heeft
dan zoeken we samen naar een oplossing.
www.ja.nl

Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Over ons onderwijs in Langedijk

Mag het ietsje meer zijn?

De langere lessen van 60 minuten passen goed
bij de school. Het geeft de docenten de gelegenheid om de leerlingen de aandacht te geven
die ze nodig hebben. Na elke les hebben ze tien
minuten pauze.
Omdat de docenten dezelfde aanpak hebben
en de lessen op dezelfde manier opbouwen,
weten de leerlingen wat we van hen
verwachten. Deze gemeenschappelijke
aanpak bevalt onze leerlingen prima.

loopbaanoriëntatie

Decanen verzorgen in de bovenbouw lessen
over loopbaanoriëntatie. Er is een ruime keuze
aan profielen.
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Jan Arentsz Langedijk

vmbo tl | havo/vwo (onderbouw)

Over ons onderwijs in Langedijk

bovenbouw en examen vmbo

In het laatste jaar doen de leerlingen examen.
Ze worden hierin intensief begeleid en getraind.
Wilt u weten welke examenresultaten onze
school in de voorafgaande jaren heeft behaald?
Kijk dan op de site van Scholen op de Kaart.
examenresultaten vmbo

LEES hier meer!

bovenbouw havo/vwo

Leerlingen die in Langedijk havo/atheneum
volgen, kunnen na het derde leerjaar hun
studie verder volgen aan onze vestiging in
Alkmaar.
Docenten en schoolleiding werken hierbij
samen en begeleiden de leerlingen intensief
om de overgang van Langedijk naar Alkmaar zo
soepel en volledig mogelijk te laten verlopen.
De havo- en atheneumleerlingen kiezen in de
derde klas een profiel voor de bovenbouw.
Specifieke informatie geven we op de ouderavonden die we organiseren.
www.ja.nl

Van der Meij college Alkmaar
vmbo bb/kb (bovenbouw)

Het Van der Meij college (VMC) is een vmbo
voor klas 3 en 4 van de basis/kader opleiding.
Op het VMC komen leerlingen van het Jan
Arentsz, het Stedelijk Dalton College Alkmaar
en het Willem Blaeu samen. De school is
helemaal ingericht als praktijkschool en
bevindt zich op een steenworp afstand van
ons vmbo in Alkmaar.
Het Jan Arentsz is verantwoordelijk voor de
sector Zorg & Welzijn. Het Stedelijk Dalton
College is verantwoordelijk voor de sector
Horeca, Bakkerij en Recreatie.
Het Willem Blaeu is verantwoordelijk voor
de sector Dienstverlening & Producten
en Produceren, Installeren & Energie en
Media,Vormgeving & ICT.

overschrijving naar een andere school
Kiest een leerling van het Jan Arentsz in de
bovenbouw voor een andere sector dan
Zorg & Welzijn, dan wordt hij administratief
overgeschreven van het Jan Arentsz naar het
Stedelijk Dalton College of het Willem Blaeu.

www.ja.nl

Van der Meij college Alkmaar
vmbo bb/kb (bovenbouw)

voorbereiding op het vmc

Leerlingen van vmbo basis/kader krijgen
gedurende het eerste half jaar van de tweede
klas twee uur les op het Van der Meij College
om kennis te maken met de verschillende
sectoren.
Daarnaast is er regelmatig overleg tussen
het Jan Arentsz en het VMC over de
schoolprestaties en de ondersteuning die uw
kind nodig heeft. Zo kan de overgang naar de
derde klas probleemloos verlopen.
Op de website van het Van der Meij College
leest u meer over deze bijzondere school.

SCHOOLGIDS VMC
klik hier

www.ja.nl

Contact

ZIEKMELDING
bel

JAN ARENTSZ
ALKMAAR

bel

JAN ARENTSZ
Langedijk

Deze optie werkt alleen op uw telefoon.
Voor pc en laptop: scroll door naar de volgende pagina.

inhoudsopgave
* ziekmelding

* ik heb een onderwijskundige vraag
* Ik heb een andere vraag
* verlof aanvragen
* ik heb een klacht

* adressen en telefoonnummers

www.ja.nl

Contact
Ziekmelding
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden.
Maak hiervoor een keuze uit één van de
onderstaande opties:
bel

JAN ARENTSZ
ALKMAAR

BEL

JAN ARENTSZ
Langedijk

Deze optie werkt alleen op uw telefoon.
Voor pc en laptop: zie de telefoonnummers hieronder.

Vestiging havo/vwo Alkmaar

Ziekmeldingen (tot 09:30 uur): (072)5187676

Vestiging vmbo Alkmaar

Ziekmeldingen (tot 09:30 uur): (072)5187663
I.v.m. drukte bij de telefooncentrale kan het zijn dat wij telefonisch
niet goed bereikbaar zijn. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om
ons een mailtje te sturen. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Vestiging Langedijk

Ziekmeldingen (vóór 08:45 uur) (0226)343645
(keuze 1)
De verzuimcoördinator is dagelijks vanaf
08:00 uur aanwezig. Ook kunt u 24/7 op de
voicemail een boodschap achterlaten.
www.ja.nl

Contact
Ik heb een onderwijskundige vraag

Onderwijskundige vragen

Voor onderwijskundige vragen over uw kind
kunt u terecht bij de mentor van uw kind.

E-mail adressen mentoren
mentoren

vmbo alkmaar

klik hier

mentoren

havo alkmaar

klik hier

mentoren

mentoren

klik hier

klik hier

vwo alkmaar vmbo/havo/vwo langedijk

vragen voor een docent

Heeft u een vraag voor een docent?
Bel dan de vestiging van uw keuze en vraag
naar het het e-mail adres.
bel

JAN ARENTSZ
ALKMAAR

bel

JAN ARENTSZ
Langedijk

Deze optie werkt alleen op uw telefoon.
Voor pc en laptop: scroll naar de vorige pagina

informatieverstrekking voor gescheiden ouders

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag
hebben (of na echtscheiding: hebben behouden), dan
hebben zij in gelijke mate recht op informatie.
Daarom vragen we van de hoofdverzorgende ouder de
andere ouder van de schoolinformatie in kennis te stellen.

www.ja.nl

Contact
Ik heb een andere vraag

overige vragen

Heeft u andere vragen? Neem dan bij
voorkeur contact met ons op per e-mail.

ALGEMEEN

MAGISTER

raad van
toezicht

sollicitaties boeken en
stageplek leermiddelen

financiËn

vestigingsdirectie
directeur bedrijfsvoering

college van bestuur

VESTIGING ALKMAAR
examens

website
social media

adreswijziging

verlof/
verzuim

overige
vragen

wijziging

persoonsgegevens

klik hier

VESTIGING LANGEDIJK
examens

adreswijziging

verlof/
verzuim
klik hier

www.ja.nl

wijziging

persoonsgegevens

Contact
Verlof aanvragen

BIJZONDEr verlof

Slechts in bijzondere gevallen kan de
school toestemming verlenen om van de
vakantieregeling af te wijken.
De regels voor toestemming staan in de
leerplichtwet. Hieronder vallen bijvoorbeeld
familiefeesten of de viering van een nietchristelijke feestdag.
Klik hier om de richtlijnen voor verlof buiten
de schoolvakanties te downloaden.

www.ja.nl

Contact
Ik heb een klacht
Hoe nauwkeurig we ons werk ook willen doen,
het blijft mensenwerk.
Fouten en verschil van mening zijn mogelijk.
Daarom is er een klachtenregeling.

Heeft u een klacht?

Neem dan eerst contact op met de mentor van
uw kind en leg uw klacht voor.
In de meeste gevallen komen we tot een
oplossing.
Toch een klacht indienen?
Download dan onze klachtenregeling en
lees hoe en bij wie u een officiële klacht kunt
indienen.
klachtenregeling
download hier

Voor vragen en meer informatie kunt
u ook terecht op de website van de
Geschillencommissies bijzonder onderwijs.
E-mail: : info@gcbo.nl
www.ja.nl

Contact
Adressen en telefoonnummers

JAN ARENTSZ ALKMAAR
VMBO

havo/vwo
technasium

bezoekadres
Mandenmakerstraat 11
1825 BB Alkmaar
postadres
Postbus 8003
1802 KA Alkmaar
tel: (072) 518 76 76

JAN ARENTSZ
ALKMAAR

financiële gegevens
BANKREKENING
IBAN: NL79RABO0376417900
t.n.v. Stichting Christelijk Voortgezet
Onderwijs Alkmaar e.o.
KAMER VAN KOOPHANDEL
41241510
BTW
NL0026.98.511.B01

JAN ARENTSZ LANGEDIJK
vmbo/havo/vwo

bel

bel

JAN ARENTSZ
Langedijk

Bosgroet 14
1722 KA Zuid-Scharwoude
tel: (0226) 34 36 45
www.ja.nl

