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Voorwoord
Het schooljaar 2016-2017 is begonnen. Voor iedereen in de school is dat het moment om vooruit te kijken naar

alles wat komen gaat.
Voor de  brugklasleerlingen is alles nieuw en spannend, waarbij wij uit ervaring weten dat ze heel snel gewend
raken aan hun nieuwe omgeving. Voor alle andere leerlingen is het niet nieuw, maar toch wel een beetje
spannend. Soms vanwege een andere klas, met nog onbekende leerlingen. Of vanwege het examenjaar. Maar 
allemaal zijn we vol vertrouwen begonnen aan het nieuwe schooljaar. We hopen natuurlijk dat alle verwachtingen
zullen uitkomen en dat het een leerzaam, leuk en succesvol jaar wordt. Wij, de medewerkers van het Mendelcol-
lege, zullen ons uiterste best doen de leerlingen optimaal te begeleiden en te ondersteunen.

In deze Schoolgids hebben we een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet, zodat u rustig kunt nalezen wat voor 
u van belang is. Informatie over schoolafspraken, financiële zaken, regels rondom het aanvragen van verlof en de 
vakantieregeling. 
Tenslotte wil ik de wens uitspreken dat alle verwachtingen van leerlingen, ouders en medewerkers mogen uitkomen,
zodat we aan het eind van het schooljaar kunnen terugkijken op een geslaagd en succesvol jaar. 

J.W. Gooijers, rector

Met veel plezier melden wij hier de behaalde resultaten. We zijn trots op de leerlingen 
die met goede inzet een waardevol diploma behaald hebben.

Examenresultaten 2016

Mavo 91%

Havo 93%

Vwo 89% 
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Missie en visie

Visie 
Het Mendelcollege:

� stimuleert leerlingen in hun ontwikkeling
De leerlingen krijgen kansen om het beste uit zichzelf
te halen. Leerlingen doen kennis en vaardigheden op
door uitdagend, inspirerend en eigentijds onderwijs.
Dit onderwijs wordt gegeven door betrokken, enthou-
siaste en vakbekwame docenten. Met behulp van die
kennis en vaardigheden ontdekken de leerlingen hun
eigen mogelijkheden en beperkingen, leren ze keuzes
maken, ontwikkelen ze een eigen levensovertuiging,
dragen ze verantwoordelijkheid voor hun medemen-
sen en leveren zij een bijdrage aan het maatschappe-
lijk leven. Dit ambitieniveau kenmerkt ons onderwijs,
de inrichting van ons onderwijs en onze leerlingen.

� is veilig en respectvol
Leren en zich ontplooien is, voor zowel leerlingen als
medewerkers, alleen mogelijk in een veilige omgeving,
een omgeving waarin sprake is van wederzijds 
respect. De school hecht dan ook aan het belang 
van betrokkenheid bij elkaar en bij de school, in een 
positieve sfeer en in onderlinge verbondenheid.

� geeft vorm aan de ondersteuningsbehoefte van
de leerling in samenspraak met ouders
Binnen de mogelijkheden en beperkingen van de
school, zoals omschreven in het schoolondersteu-
ningsprofiel, wordt de zorg- en ondersteunings-

behoefte van de leerling als een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van ouders, leerling en school be-
schouwd. De school heeft hierbij adequate, passende
aandacht voor zowel de individuele leerling als de 
grotere schoolgemeenschap waarvan de leerling deel
uitmaakt.

� biedt een breed aanbod
Het Mendelcollege biedt leerlingen kansen om binnen
en buiten het lesprogramma hun talenten te ontwik-
kelen. Naast ons brede onderwijsaanbod mavo, havo,
atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs is er
ruimschoots aandacht voor extra activiteiten op het
gebied van internationalisering, kunst en cultuur,
sport, robotica en bètaonderwijs.

� wil de kwaliteit van het onderwijs steeds verbeteren
De school heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Vanuit
een goede organisatie streeft de school naar een
stapsgewijze onderwijskundige ontwikkeling die recht
doet aan eigentijds onderwijs. Vanuit het vertrouwen
in ieders kwaliteiten en talenten geeft de school aan
haar medewerkers de professionele ruimte om het
werk kwalitatief op hoog niveau te doen. Bij deze 
professionele ruimte horen ook begrippen als plan-
matig en systematisch werken, verantwoording 
afleggen en een veilige aanspreekcultuur. 

Missie

Het Mendelcollege is een school op interconfessionele (rk en pc) grondslag, een school voor kwaliteit, een school 
die houvast biedt en beschermt, een school voor samen plezier, een school voor de toekomst. De school laat 

mensen met verschillende talenten tot hun recht komen. Op basis van deze uitgangspunten biedt onze school een
aanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. Het Mendelcollege streeft goed onderwijs na, zodat 
werkelijke kennis en vaardigheden de leerlingen helpen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en de wereld om hen
heen, om van mens tot mede-mens te worden. Dit vertaalt zich in de visie van de school.

Welkom op het Mendel, ontdek je talenten!
Het 64ste Mendeljaar
We kijken met plezier en vertrouwen uit naar dit schooljaar. De borging, ontwikkeling en verdere kwalitatieve
verbetering van ons onderwijs staan voorop. We starten dit jaar met onze nieuwe combinatieklassen 
1 mavo-havo en 1 havo-atheneum. Een onderwijskundige uitdaging die in het afgelopen jaar door docenten
en vaksecties zorgvuldig voorbereid is. We hebben de overtuiging dat we de kinderen hiermee méér recht
doen en een betere kans bieden om op het juiste niveau hun schoolloopbaan te vervolgen.

In de mavo-afdeling werken we aan een traject waarin
het pedagogisch-didactisch klimaat in de klassen cen-
traal staat. Deze mavo-specifieke werkwijze komt het
leren en welbevinden van onze leerlingen in onze klein-
schalige, sociaal veilige en goed presterende mavo-
afdeling nog meer ten goede. 

In de havo-afdeling starten we met de onderwijskun-
dige voorbereiding voor de invoering van TTO havo
(tweetalig onderwijs). Mede door het succes van ons
TTO gymnasium-atheneum starten we in schooljaar
2017-2018 in de eerste klas havo-atheneum met 
Engelstalig onderwijs. Een extra aantal docenten wordt
dit jaar opgeleid tot TTO docent. We houden iedereen
via de nieuwsbrieven op de hoogte.

In de afdeling gymnasium-atheneum continueren we in
de 4e klas de studiereizen naar Trier, Lille en Ieper. We
starten in de 5e klas met het internationale programma
IB English Language and Literature A. In het kader van
het TTO Senior College gaan deze leerlingen o.a. een
week op internationale stage. Vanaf nu voegen we al
deze internationaliseringsactiviteiten samen onder de
naam Mendel International! 
We kijken terug op een goed schooljaar: mooie 
examenresultaten en 326 nieuwe brugklassers. 

We hebben een goede, stabiele aanmelding voor de 
1e klassen: drie klassen 1 mavo en mavo-havo; vier 
klassen 1 havo-atheneum en vijf klassen 1 gymnasium-
atheneum (Nederlands- en Engelstalig). Ook ontston-
den diverse nieuwe initiatieven die de vele Mendel-
talenten verder laten bloeien. Een mooi voorbeeld hier-
van is de Mendelparade. Daarnaast heeft een negental
examenkandidaten het nieuwe predicaat ‘Cum Laude’
op het diploma gekregen.

Kwaliteit van onderwijs wordt mede gewaarborgd door-
een goede organisatie en vooral een uitstekende sfeer.
Oprechte aandacht voor elkaar en in onderlinge ver-
bondenheid leren en werken zijn wezenlijke waarden
van onze school. Waarden die wij in het dagelijks leven
op school hoog in het vaandel hebben staan en die we
uit overtuiging aan onze leerlingen willen doorgeven. 

Van harte wensen wij alle leerlingen en hun ouders een
gezond, plezierig en succesvol schooljaar toe!

H.L.N. Bloem en M. van Tol, conrectoren
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Ontdek je talenten

Mendel International
Internationalisering speelt zowel op het TTO als in

het Nederlandstalige onderwijs een belangrijke rol. We
willen onze leerlingen voorbereiden op een steeds inter-
nationaler wordende samenleving. We bieden onze leer-
lingen internationale ervaringen aan, zowel in het
buitenland als in onze internationaal georiënteerde om-
geving. We doen dit in de lessen, tijdens uitwisselingen
en maken buitenlandse stedentrips. TTO-leerlingen gaan
op studiereis en komen in contact met leeftijdsgenoten
in Europa. In het examenjaar havo en vwo volgt de reis-
week naar Parijs, Londen, Berlijn en Rome. De mavo gaat
in de derde klas op survival in de Ardennen.

Robotica en bèta
Alle leerlingen leren tijdens de lessen techniek robots

programmeren. Op donderdagmiddag kunnen leerlingen
zich aansluiten bij de Robocup-groep om meer te leren
over robotica en mee te doen aan wedstrijden. Op het
NK en het EK weten we regelmatig prijzen in de wacht te
slepen. Via Jet-Net kunnen leerlingen zich oriënteren op
een bètastudie en bezoeken brengen aan technische
werkgevers. Jaarlijks nemen we deel aan het raceteam
met zelfgebouwde op afstand bestuurbare raceauto’s.
Veel leerlingen nemen deel aan de wiskundewedstrijden
Kangoeroe en World Maths Day. Voor alle bètavakken
zijn in de bovenbouw Olympiades. Daar worden regelma-
tig successen behaald.

Kunst en cultuur
Afgelopen jaar hebben we genoten van de eerste

Mendelparade in het Seinwezen. Te zien was hoeveel 
muzikaal en beeldend talent er rondloopt op onze school.
Tijdens de drie projectdagen maken leerlingen uitgebreid
kennis met kunst en cultuur: we besteden aandacht aan
toneel en dans, we gaan op excursie naar musea of 
bedrijven, bezoeken steden en volgen allerlei workshops.
Leerlingen die zich graag verder verdiepen, kunnen deel-
nemen aan de Atelierdag waarbij gewerkt wordt onder
leiding van kunstenaars. De werkstukken van de eind-
examenleerlingen worden geëxposeerd in de school.

Sport
Onze ligging tegenover het Pim Muliersportpark

toont de sportieve inslag van onze school. In de brugklas
sporten alle leerlingen zelfs vier lesuren per week. Na
schooltijd kun je je inschrijven voor de Mendel Action
Games, kleine onderlinge toernooien in verschillende 
sporten. Het programma wordt bekend gemaakt via de
gymdocent. Daarnaast kun je meedoen aan interscolaire
toernooien van hockey tot rugby en van voetbal tot
schaatsen. Voor alle leerlingen organiseren we sport-
dagen, zoals een softbaltoernooi, een atletieksportdag 
en strandsportdagen voor de bovenbouw. 

Op het podium
Op het Mendel loopt veel talent rond op het gebied

van zang en dans. De meest enthousiaste en getalen-
teerde leerlingen worden door docenten begeleid naar
een optreden in de Mendeltalentenshow. De show is
voor deelnemers en bezoekers een hoogtepunt in het
jaar! Muziektalenten laten van zich horen tijdens verschil-
lende muziekavonden. Onze Kerst– en Paasvieringen
staan ook in het teken van samen zingen.

Debat
Alle leerlingen, jong en oud en van alle niveaus,

leren in de lessen debatteren. Veel leerlingen blijken goed
hun mening te kunnen verwoorden en zijn creatief in het
aandragen van argumenten voor of tegen een stelling.
Leerlingen die dat leuk vinden, kunnen zich aansluiten bij
de Debatclub. Je kunt je talenten laten zien en horen bij
het Unicefdebat voor de onderbouw en Het Lagerhuis
voor de bovenbouw.  In maart 2017 organiseren we het
grote verkiezingsdebat met landelijk en regionaal 
bekende politici. Daarnaast nodigen we regelmatig 
sprekers uit.

Maatschappelijke stage
Alle leerlingen op het Mendelcollege lopen in hun

schooltijd stage bij een maatschappelijke organisatie. De
leerlingen verrichten vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een
dierenasiel of kinderdagverblijf. De verplichting van een
maatschappelijke stage door de overheid is opgeheven.
Toch heeft het Mendelcollege er vanuit zijn identiteit
voor gekozen dat alle leerlingen hieraan blijven deelne-
men.

Brugklassen en tweede klassen
1 mavo, 1 mavo-havo, 1 havo-atheneum, 1 gymnasium-
atheneum, 1 tweetalig onderwijs (gymnasium, athe-
neum), 2 mavo, 2 havo, 2 atheneum, 2 gymnasium, 
2 TTO (atheneum), 2 TTO (gymnasium).
In klas 1 mavo worden alle leerlingen geplaatst met een
mavo/vmbo-t-advies. In klas 1 mavo-havo worden leer-
lingen geplaatst met een mengadvies mavo-havo. In
klas 1 havo-atheneum worden leerlingen geplaatst met
een havo-advies of een mengadvies havo-vwo. In de
mengklassen 1 mavo-havo en 1 havo-atheneum geven
we op het hoogste niveau les, dus in 1 mavo-havo op
havo-niveau en in 1 havo-atheneum op atheneum-

niveau. We bieden leerlingen hiermee de kans om het
beste uit zichzelf te halen. 
In klas 1 gymnasium-atheneum en klas 1 TTO gymna-
sium-atheneum worden leerlingen geplaatst die een
vwo-advies hebben. In deze klassen maken alle leer-
lingen kennis met de klassieke cultuur. Na dit eerste
jaar maken leerlingen de keuze voor gymnasium of
atheneum. 
In klas 1 en 2 is doubleren op hetzelfde niveau niet toe-
gestaan, tenzij dit wordt veroorzaakt door afwezigheid
vanwege langdurige ziekte.

De rekentoets maakt sinds enkele jaren deel uit van
de slaag-zakregeling op mavo, havo en vwo. In juni jl.
is onderstaande regelgeving voor het schooljaar 2016-
2017 door de overheid vastgesteld.
Op het vwo (gymnasium en atheneum) maakt reke-
nen met ingang van 2016-2017 onderdeel uit van de
kernvakkenregel; dat wil zeggen dat een leerling maxi-
maal 1x5 mag hebben voor de kernvakken Neder-
lands, Engels, wiskunde en rekenen. Mits de leerling
verder voldoet aan de slaag-zaknormen is hij dan 
geslaagd.
Op de mavo en havo wordt de huidige regeling gecon-
tinueerd: de leerling moet de rekentoets gemaakt
hebben, ongeacht het resultaat.

Wij bereiden onze leerlingen in de rekenlessen in de
eerste en voorexamenklassen voor op de rekentoets. 

Examennieuws: rekentoets

Talenten van onze leerlingen liggen op veel verschillende gebieden. Daarom laten we leerlingen binnen de
lessen met zo veel mogelijk talentgebieden kennismaken. Leerlingen die zich verder willen ontwikkelen

geven we daarom alle ruimte bij naschoolse activiteiten.
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Vakantierooster 2016-2017
Hieronder ziet u het vakantierooster en enkele belangrijke data in schooljaar 2016-2017.

De volledige jaaragenda, met alle activiteiten en tijdstippen, vindt u op de website.

Wie-is-wie?

Bestuursleden:
Voorzitter: mw. B.A. van Everdingen
Secretaris: dhr. G.A. Jägers
Penningmeester: dhr. J.A.M. Koster
Leden: dhr. E.F.S. Dijkstra, dhr. M.M. Gregoire, 
dhr. R.J. Heddema, mw. L. Kramer

Rector: dhr. J.W. Gooijers
Conrector havo en mavo en plv. rector: dhr. H.L.N. Bloem
Conrector vwo: mw. M. van Tol

Mw. J.H. Ingelse en dhr. T.J. Coltof. Zij zijn dagelijks 
op school of via e-mail te bereiken .
Externe vertrouwenspersoon
Dhr. L.H.M. van Noordwijk, tel. 023 – 5245747

Mw. C.A.Th.B. van Jaarsveld

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Voor gymnasium/atheneum: mw. R.C. Jagtenberg
Voor havo: mw. M.Th. Kuiper
Voor mavo: tot en met 31 december 2016: 
dhr. L.W. Groenevelt; vanaf 1 januari 2017: 
dhr. R.E. Dammers

De e-mailadressen van docenten en mentoren kunt u vinden via intranet.

Namens de medewerkers:
Voorzitter: dhr. C.H.W. Bekker
Vicevoorzitter: dhr. A.D.P.A. Hagoort
Secretaris: mw. S. de Boer 
Leden: dhr. M.O. Blom, dhr. W.M.A. Habets, 
mw. F.J. Vena

Namens de ouders: 
dhr. S.L. van den Dries, dhr. M. van der Horst, 
dhr. J.C.M.C. de Haan

Namens de leerlingen: 
Stijn Harder, David Vissers, vacature

De zorgcommissie staat onder leiding van dhr. J.W.
Zandbergen. De zorgcommissie bestaat uit remedial
teachers, counselors, sociale vaardigheidstrainers,
faalangstreductietrainers, trajectgroepbegeleiders,
een schoolmaatschappelijk werker en een CJG-coach.

1 mavo, 1 mavo-havo en 2 mavo
3 en 4 mavo
1 havo-atheneum, 2 en 3 havo
1 t/m 3 TTO, 1 gymnasium/atheneum
2, 3 en 4 gymnasium/atheneum
4 en 5 havo
5 en 6 gymnasium/atheneum

afdelingsleider: mw. F.A. Lemmink-van Offeren
afdelingsleider: dhr. G.M. Been
afdelingsleider: mw. G.A.M. Huizenga
afdelingsleider: mw. A.F. Doek
afdelingsleider: dhr. M.A. van der Voorn
afdelingsleider: dhr. W.J.J. Janssen
afdelingsleider: dhr. J.L.J. van Oijen

Afdelingen en afdelingsleiders

Zorgcommissie

Toezichthoudend bestuur Medezeggenschapsraad

Inspectie van het Onderwijs

Vertrouwenspersonen

Anti-pestcoördinator

Decanen

Directie

Cijferperiode 1
Herkansingstoetsen examenkandidaten
Studiemiddag docenten, na 12.50 uur lesvrij
Herfstvakantie
Tentamenweek 1 (6V, 5H en 4M)
Projectdag 1
Cijferperiode 2
SE-toetsweek A (5V en 4H)
Rapport 1 / Examendossier 1 
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M)
Examendossier 1 (voor-examenklassen)
Kerstvakantie
Studiemiddag docenten, na 12.50 uur lesvrij
Tentamenweek 2 (6V, 5H en 4M) 
Start tweede semester (dit betekent: nieuwe lesroosters)           
Open avond (studiedag docenten, geen lessen)
Open dag
Examendossier 2 examenklassen
Voorjaarsvakantie
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M)
SE-toetsweek B 5V
SE-toetsweek B 4H
Cijferperiode 3
Projectdag 2 
Rapport 2
Tentamenweek 3 (6V, 5H en 4M)
Examendossier 2 voor-examenklassen
Herkansing tentamen (6V, 5H en 4M)
Tweede Paasdag
Examendossier 3 examenklassen
Meivakantie (waarin Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Start eindexamens 1e tijdvak
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Studiemiddag docenten, na 12.50 uur lesvrij
Tweede Pinksterdag
Projectdag 3
Start eindexamens 2e tijdvak
SE-toetsweek C 5V
SE-toetsweek C 4H / proefwerkweek 4V
Proefwerkweek 4V
Proefwerkweek 3M
Proefwerkweek overige klassen
Diploma-uitreiking mavo
Diploma-uitreiking havo 
Diploma-uitreiking gymnasium en atheneum
Ophalen proefwerken en werkstukken
Rapportvergaderingen t/m 18 juli
Inleveren boeken
Rapport 3 / Examendossier 3 (voor-examenklassen)
Zomervakantie

woensdag 31 augustus
donderdag 22 september
dinsdag 4 oktober
15 oktober - 23 oktober
7 november - 10 november
dinsdag 15 november
maandag 21 november
21 november - 24 november
maandag 5 december
dinsdag 6 december
maandag 19 december
24 december - 8 januari
maandag 16 januari
19 januari - 27 januari
maandag 30 januari
vrijdag 3 februari
zaterdag 4 februari
vrijdag 17 februari
18 februari - 26 februari
woensdag 1 maart
6 maart - 10 maart
6 maart - 9 maart
maandag 13 maart
donderdag 14 maart
maandag 27 maart
27 maart - 31 maart
dinsdag 3 april
maandag 10 april
maandag 17 april
woensdag 19 april
22 april - 7 mei
woensdag 10 mei - 23 mei 
donderdag 25 mei
vrijdag 26 mei
donderdag 1 juni
maandag 5 juni
donderdag 8 juni
maandag 19 juni
30 juni - 11 juli
3 juli - 11 juli
3 juli - 11 juli
4 juli - 11 juli
5 juli - 11 juli
woensdag 5 juli
donderdag 6 juli
vrijdag 7 juli
donderdag 13 juli
vrijdag 14 juli
donderdag 20 juli
vrijdag 21 juli
22 juli - 3 september

9
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Protocol mobiele telefoons, ontvangst-
apparatuur en multimedia 
In leslokalen is het gebruik van mobiele telefoons, 
ontvangstapparatuur en multimedia niet toegestaan,
tenzij in opdracht van de docent. Mobiele telefoons,
ontvangstapparatuur en multimedia worden voor het
betreden van het lokaal uitgeschakeld en opgeborgen 
in de tas.

Schoolafspraken

Interconfessionele 

(rk + pc) school voor TTO, 

gymnasium, atheneum, 

havo en mavo

Pim Mulierlaan 4 

2024 BT Haarlem

tel. 023 - 5 258 421

www.mendelcollege.nl

2016-2017

Leerlingen
statuut

Leerlingenstatuut
In het Leerlingenstatuut staan alle rechten en plichten 
van leerlingen verwoord. Het Leerlingenstatuut 2016-2017 
is voor leerlingen en ouders beschikbaar via intranet.

Veiligheid 
Veiligheid is een belangrijke zaak op het Mendel-
college. Leerlingen beoordelen de sociale veiligheid
op onze school met een 8,4 
(zie: www.scholenopdekaart.nl). 
Een uitgebreid bedrijfshulpverleningsteam en
EHBO-team wordt jaarlijks geschoold om, in geval
van een noodsituatie, iedereen goed te begeleiden.
Tweemaal per jaar wordt het ontruimen van het ge-
bouw met de gehele school geoefend. Daarnaast 

wordt regelmatig in de veiligheid van het gebouw
geïnvesteerd. Waar dat nodig is, worden zaken aan-
gepast. Er is een groot aantal brandblusmiddelen in
de school aanwezig. Tevens is er aandacht voor
verkeersveiligheid. Niet alleen rond de school, bij
aanvang en aan het eind van een schooldag, maar
zeker ook bij activiteiten buiten de school.

Lestijden
1e lesuur: 08.20 – 09.10 uur
2e lesuur: 09.10 – 10.00 uur
3e lesuur: 10.00 – 10.50 uur
Pauze 10.50 – 1 1 . 1 0 uur
4e lesuur: 1 1 . 1 0 – 12.00 uur
5e lesuur: 12.00 – 12.50 uur
Pauze 12.50 – 13.20 uur
6e lesuur: 13.20 – 14. 10 uur
7e lesuur: 14 . 10 – 15.00 uur
8e lesuur: 15.00 – 15.50 uur

We verwachten dat leerlingen tot
16.30 uur beschikbaar zijn voor
schoolzaken.

Magister
De cijfers en de absenties van uw kind zijn zichtbaar
via ons administratieprogramma Magister. Met de 
door school verstrekte inlogcode kunt u inloggen in
Magister. Bij eventuele problemen met inloggen kunt
u contact opnemen met de afdeling ict via: 
ict@mendelcollege.nl.

Adreswijziging doorgeven
Wilt u alstublieft bij een verhuizing de nieuwe adres-
gegevens doorgeven aan het secretariaat van de
school? Wij verzoeken u ook wijzigingen van het mo-
biele telefoonnummer en/of e-mailadres door te geven
aan het secretariaat via: info@mendelcollege.nl.

Rapporten en examendossiers
Het Mendelcollege geeft jaarlijks drie rapporten uit. 
Via Magister kunt u altijd de behaalde cijfers van uw
kind zien. Ontvangt u op de in de jaaragenda ge-
noemde data (zie agenda op de website) geen rapport,
dan verzoeken wij u contact met de mentor op te
nemen.

Per rapportperiode kan de weging van cijfers per vak
verschillen. Informatie hierover treft u aan op de 
website (Onderwijs > Doorstromen > +Weging rapport-
cijfers)

De data van tentamens en eindexamens staan 
vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) en is te raadplegen via intranet.

Schoolafspraken

Uw kind absent melden
Kan uw kind een les(dag) niet volgen? Geef de absen-
tie vooraf telefonisch door tussen 8.00 en 9.15 uur
aan de absentenadministratie:  023-5258421
(kies 1). Achteraf moet uw kind altijd een oranje kaart
inleveren. Deze kaarten kunnen worden opgehaald bij
de conciërge.

Ziek melden tijdens de schooldag
Leerlingen die zich tijdens de lesdag ziek willen mel-
den, doen dit bij de absentenadministratie. Deze zal
contact opnemen met de ouders. Na toestemming
van de ouders laat de absentenadministratie de leer-
ling onder verantwoordelijkheid van de ouders naar
huis gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, beslist 
de afdelingsleider.

Te laat komen
Een leerling die te laat komt, gaat direct naar de les. 
De docent meldt het te laat komen van de leerling in
Magister. De volgende dag meldt de leerling zich vóór
8.00 uur bij de conciërge. 

Paracetamol
Wij verstrekken onze leerlingen geen paracetamol of 
andere pijnstillers.
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Kantine
In de centrale hal van de school kunnen leerlingen eten en drinken kopen. Het beheer van de kantine is in handen
van de school en wordt gerund door eigen medewerkers. Het kantineaanbod is gevarieerd en leerlingen kunnen
een keus maken uit onder andere water, vruchtensap, frisdrank, koeken, fruit, tosti’s en vers afgebakken en 
belegde broodjes. De kantine is dagelijks geopend van 9.45 uur tot 13.15 uur. Buiten de openingstijden van de 
kantine zijn er automaten in de grote hal met een gevarieerd aanbod dat dagelijks wordt aangevuld. In de 
centrale hal kunnen leerlingen water tappen.

Leerlingenkluisjes
Alle leerlingen hebben 
verplicht een kluisje waarin
waardevolle bezittingen,
schoolbenodigdheden of
gymspullen kunnen worden
opgeborgen. De kosten van
de kluisjes zijn €15,- per jaar
en worden via de schoolnota
in rekening gebracht.

Gymkleding
Iedere leerling is verplicht sportkleding te dragen. In
het eerste en tweede leerjaar betekent dit een sport-
broek en een Mendelshirt. Het shirt is verkrijgbaar bij
Huijg Sport in de Cronjéstraat. Het is verplicht om
goed en schoon sportschoeisel te dragen. Voor de
zaallessen dus schoeisel met een zaalprofiel. Voor
buiten is dat een schoen met een profiel dat geschikt
is voor kunstgras. Vanaf het 3e leerjaar is het Men-
delshirt niet meer verplicht, maar verwachten we van
leerlingen dat ze in een sportshirt deelnemen aan de
les (géén spaghettibandjes).

Hygiëne en veiligheid
Het is weliswaar geen verplichting, maar wel hygië-
nisch om na afloop van de les te douchen. Bij de 
planning van de les wordt rekening gehouden met
extra tijd om te douchen. Zowel voor de eigen veilig-
heid als die van medeleerlingen is het niet toegestaan
om tijdens de les sieraden te dragen. Ringen, armban-
den, horloges, oorbellen en andere sieraden dienen
dus vóór de les te worden afgedaan. Docenten
mogen geen waardevolle spullen bewaren, dus laat
deze thuis of berg ze op in het kluisje.

Blessures
Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook
niet actief kan deelnemen aan de les, meldt hij/zij
zich vóór de les met een briefje van de ouders/ver-
zorgers bij de docent L.O. De docent bepaalt aan de
hand van de blessure en het lesprogramma of de
leerling wel of niet in staat is deel te nemen aan de
les. Het kan zijn dat de leerling geacht wordt om aan
een deel van de les mee te doen. Leerlingen kunnen
als scheidsrechter, begeleider of coach ingezet wor-
den en komen dus altijd naar de les!

Lichamelijke Opvoeding
Met betrekking tot de lessen lichamelijke opvoeding gelden de volgende afspraken. 

Mediatheek 
In de mediatheek kunnen leerlingen met hun Mendel-
pas boeken, luisterboeken, tijdschriften en dvd’s lenen.
De uitleenvoorwaarden kunt u nalezen in het Leerlin-
genstatuut. Op de website (Mediatheek Online) 
kunnen leerlingen een account aanmaken en online
zoeken in de catalogus van de mediatheek, hun leen-
historie bekijken en reserveringen plaatsen. Ook kan er
in de mediatheek gebruik gemaakt worden van compu-
ters en een printer/kopieerapparaat. De mediatheek is
dagelijks geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur (in de
grote pauze gesloten). 

Studieruimte 
Tijdens lesvrije uren onder schooltijd kunnen leerlingen
op vertoon van hun Mendelpas gebruik maken van de
studieruimte om huiswerk te maken. In de studiezaal
mag, buiten proefwerk- en SE-weken, tijdens het wer-
ken zachtjes worden overlegd. Tijdens proefwerk- en
SE-weken mag alleen in stilte worden gewerkt. In de
studieruimte kan gebruik gemaakt worden van compu-
ters of van een zelf meegebrachte laptop. De compu-
ters mogen alleen gebruikt worden voor schoolwerk.
Regels voor computergebruik op school zijn vastgelegd
in het Protocol pc-gebruik Mendelcollege. De studie-
ruimte is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 15.00 uur
(in de grote pauze gesloten).

Mendelpas
Iedere leerling krijgt jaarlijks een Mendelpas. De Men-
delpas is persoonlijk en mag niet aan een andere leer-
ling worden uitgeleend. Bij verlies kan voor €5,50 een
nieuwe pas aangevraagd worden bij de balie van de
mediatheek. Leerlingen dienen hun Mendelpas altijd
bij zich te hebben. Zonder pas kunnen zij geen ge-
bruik maken van de mediatheek of de studiezaal. De
huidige Mendelpas van de leerlingen van klas twee en
hoger blijft geldig totdat de nieuwe pas in oktober
2016 wordt uitgereikt.

Printen en kopiëren
Elke leerling krijgt een virtuele printpas, waarmee
hij/zij op school kan afdrukken. Elke print wordt via 
het afdrukscherm van de leerling afgerekend. Voor
het kopiëren kan aan de balie van de mediatheek een
magneetkaart worden gekocht met een prepaid te-
goed. Deze kaarten kunnen worden gebruikt in de
kaartautomaat bij de kopieermachine in de media-
theek. Een zwart/witprint of -kopie kost 5 cent en een
kleurenprint of -kopie 8 cent. Aan het begin van de
schoolloopbaan wordt eenmalig een bedrag van €5,-
in rekening gebracht via de schoolnota. Dit bedrag
wordt als tegoed gestort op de printpas. Als dit tegoed
is verbruikt kan de leerling de printpas zelf aanvullen.
Resterend tegoed op de print- of kopieerpas wordt
meegenomen naar het volgend schooljaar.
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Ouderbijdrage en schoolnota
Diverse activiteiten, zoals projectdagen en reizen,
worden in rekening gebracht bij ouders via de school-
nota. Daarnaast vragen wij de ouders een vrijwillige
bijdrage voor niet of in onvoldoende mate gesubsidi-
eerde voorzieningen en activiteiten ten behoeve van
het onderwijs, zoals extra voorzieningen voor lesinval,
extra voorzieningen voor een veilig leer- en leefkli-
maat, bezetting en inventaris van de mediatheek en
studieruimte. Het schoolbestuur stelt de hoogte van
de bijdrage vast in overleg met en na instemming van
de medezeggenschapsraad. De vrijwillige ouderbij-
drage bedraagt dit jaar €103,- per kind.  

Kosten tweetalig onderwijs (TTO)
De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in school-
jaar 2016-2017 bedraagt €400,-. De hoogte van de
TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De bijdrage
wordt onder andere gebruikt om excursies en exa-
mengelden te bekostigen, maar ook voor aanvul-
lende materialen in de mediatheek. Met het bedrag
wordt tevens een deel betaald van de reis naar Enge-
land in de 2e klas en de uitwisseling in de 3e klas.

Tegemoetkoming studiekosten
Via de Wet onderwijsbijdrage en schoolkosten kunnen
ouders van kinderen die naar het voortgezet onderwijs
gaan, voor sommige kosten een tegemoetkoming krij-
gen. Voor de voorwaarden, hoogte van de bijdrage en
welke leerlingen in aanmerking komen, zie:
www.duo.nl. Voor de gemeentelijke regeling voor 
tegemoetkoming in de schoolkosten kunt u contact
opnemen met de afdeling sociale zaken in uw woon-
gemeente.

Schoolboeken
De school is verantwoordelijk voor het gratis ter be-
schikking stellen van de boeken. Welke boeken en leer-
middelen precies onder de regeling vallen en welke zelf
aangeschaft moeten worden, kunt u nalezen op de
website. De schoolboekenvoorziening van het Mendel-
college is uitbesteed aan de firma Iddink. In de maand
juni ontvangt u informatie van Iddink over het bestellen
van boeken via internet. Om te zorgen dat leerlingen
netjes met hun boeken omspringen brengt Iddink een-
malig een borgsom van €75,- in rekening. De borg
wordt bij het verlaten van de school geretourneerd en
eventueel in mindering gebracht met de kosten van
vermiste of beschadigde boeken. De inname van de
boeken vindt plaats op school aan het eind van het
schooljaar.

Verzekeringen
Collectieve scholierenongevallenverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks alle voor-
zorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overko-
men. Daarom heeft de school een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daar-
door verzekerd op weg van huis naar school en van
school naar huis, tijdens het verblijf op school en tij-
dens de overige activiteiten in schoolverband. De col-
lectieve ongevallenverzekering is uitsluitend tijdens
schoolactiviteiten van kracht en gedurende één uur
hiervoor of hierna en dekt een aantal zaken voor zover
die niet in de eigen verzekering vallen.

W.A.-verzekering 
Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven
een ongevallenverzekering en géén zogeheten W.A.-
verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De
verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen ma-
teriële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die on-
verhoopt aan derden wordt toegebracht. Ouders
moeten zelf, voor zover ze dat nog niet gedaan hebben,
een W.A.-verzekering voor hun kind afsluiten.

Verzekering tegen diefstal
Het Mendelcollege heeft geen verzekering tegen dief-
stal en tegen kosten van vernielingen. Kosten van ver-
missing, diefstal of vernieling op school kunnen niet
verhaald worden op de school. Het verdient aanbeve-
ling geen kostbare spullen mee naar school te nemen
of deze zorgvuldig op te bergen in het kluisje.

Reisverzekering
Bij reizen van de school wordt er nadrukkelijk aandacht
besteed aan de veiligheid van alle reisgenoten. De be-
geleiders van de reis zijn zich de noodzakelijkheid van
aandacht voor veiligheid terdege bewust. Toch kan het
voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor
heeft de school een doorlopende reisverzekering afge-
sloten. Wij raden ouders dringend aan een annulerings-
verzekering af te sluiten.

Verzekeringsvoorwaarden van de door de school 
afgesloten verzekeringen kunt u vinden op intranet.

Financiële zaken
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Communicatie
Wij houden u komend jaar op de hoogte via de volgende kanalen:

� Alle ouders ontvangen via hun kind(eren) de Schoolgids.
� Actuele onderwerpen kunt u lezen in de digitale Nieuwsbrief. U ontvangt de Nieuwsbrief acht maal per jaar.
� Op onze website www.mendelcollege.nl kunt u informatie lezen over activiteiten, nieuws, roosters e.d. 
� Volg ons op Twitter via @MendelcollegeNL. Zo blijft u op de hoogte van nieuw geplaatste berichten op de website 

en tijdens projectdagen en reizen houden de begeleiders u op de hoogte van het laatste nieuws.
� Like onze Facebookpagina MendelcollegeNL en bekijk ook Mendel Sport, Mediatheek, Identiteit en Oud-leerlingen.
� Op intranet kunt u documenten vinden, waaronder de e-mailadressen van docenten, informatie over leerling-

begeleiding, het Programma van Toetsing en Afsluiting, de klachtenregeling, e.d.
� Door in te loggen op Magister kunt u de cijfers en aan-/afwezigheid van uw kind(eren) bijhouden. Voor leerlingen

staan daarnaast toetsen en huiswerk in Magister vermeld. Magister geeft leerlingen ook toegang tot (aanvullend) 
lesmateriaal in de elektronische leeromgeving (ELO).

Post
Post ontvangt u van ons zoveel mogelijk via e-mail. 
E-mail wordt alleen gebruikt voor zakelijke mededelin-
gen of vragen, andere onderwerpen worden besproken
in een persoonlijk of telefonisch gesprek. 

Gesprek
Ouders wordt gevraagd e-mail alleen te gebruiken voor
korte, zakelijke mededelingen of vragen. Wanneer ou-
ders een bepaalde vraag of kwestie, met een mogelijk
emotionele lading, wat uitgebreider willen bespreken,
wordt hun dringend verzocht daarvoor geen e-mail te
gebruiken, maar een telefonische of persoonlijke af-
spraak te maken.

Informatieplicht aan ouders
Op basis van het Burgerlijk Wetboek heeft de school in-
formatieplicht aan ouders. De wetgever (en de rechter-
lijke macht) gaat ervan uit dat de opvoeding in handen
is van beide ouders, los van de vraag of zij op hetzelfde
adres wonen. De enige reden om een ouder niet te in-
formeren is wanneer een ouder uit het ouderlijk gezag
is ontheven of bij twijfel aan het welzijn van een kind.
Formeel geldt dat de school alleen gehouden is infor-
matie te leveren aan de ‘tweede ouder’ als deze daarom
vraagt. Het Mendelcollege heeft op dit punt de vol-
gende procedure geformuleerd:
1. Thuisadres van de leerling is standaard postadres. 
Daarheen gaan alle post en uitnodigingen.
2. De ‘tweede ouder’ die verzoekt om informatie doet 
dit schriftelijk, voorzien van een kopie van zijn/haar 
legitimatiebewijs.
3. De ‘eerste ouder’, de ouder die op het thuisadres van
de leerling woont, wordt van het verzoek op de hoogte
gesteld door de school. Daarbij wordt aangegeven dat

alleen redenen die het belang van het kind aangaan
tegen het verzoek kunnen worden ingebracht. De ‘eer-
ste ouder’ heeft veertien dagen de tijd om te reageren
op het verzoek van de ‘tweede ouder’. Reageert de ‘eer-
ste ouder’ niet binnen deze tijd, dan gaat de school er
vanuit dat deze ouder geen bezwaar heeft.
4. De school doet binnen vier weken een uitspraak over
het verzoek aan beide ouders.
5. Als een ouder de school heeft verzocht om informatie
en daartegen bestaat geen bezwaar, wordt deze ouder
na de uitspraak automatisch opgenomen in het adres-
senbestand. Er behoeft dan niet steeds opnieuw ge-
vraagd te worden om informatie.
6. Informatie wordt niet (meer) verstrekt, wanneer de
school gegronde redenen heeft om aan te nemen dat
dit in strijd is met het belang van het kind, bijvoorbeeld
als de veiligheid in het geding is. Ook als ouders ge-
scheiden zijn, worden beide ouders tegelijkertijd uitge-
nodigd voor ouderavonden en gesprekken met mentor
of vakdocenten. Het is niet mogelijk om ouders apart in
te plannen tijdens een ouderavond. Wij gaan ervan uit
dat beide ouders, als zij verschijnen, het belang van hun
kind in de gaten houden en uitstralen.
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Scholen op de kaart
Via Scholen op de kaart tonen scholen de kwaliteits-
gegevens die met het onderwijsleerproces worden 
bereikt. De gegevens van het Mendelcollege zijn te
raadplegen via www.scholenopdekaart.nl. De gege-
vens in Scholen op de kaart komen van de onderwijs-
inspectie en daaraan gelieerde instanties en van de
scholen zelf. De gegevens worden regelmatig ververst.
U wordt van harte uitgenodigd te volgen hoe het Men-
delcollege er voor staat. Voor leerlingen die zich oriën-
teren op het voortgezet onderwijs bestaat in Scholen
op de kaart de mogelijkheid om scholen te vergelijken.

Onderwijsinspectie
Rapportages van de onderwijsinspectie, waaronder
de kwaliteitskaart van het Mendelcollege, zijn toe-
gankelijk via de website: www.onderwijsinspectie.nl.

Klachtenregeling
Een vraag of een klacht? Waardevol voor verbetering
van het onderwijs! Als school houden wij serieus reke-
ning met een vraag of een klacht van leerlingen en/of
ouders. Het dwingt ons stil te staan bij het functione-
ren van onze school en na te gaan of en hoe we de
kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren.
Daarom heeft de school een regeling opgesteld.
Daarin staat hoe leerlingen en ouders op de makkelijk-
ste en meest directe manier hun vraag of klacht op
school kunnen uiten. Wij gaan er vanuit dat wanneer
er klachten zijn, deze in goed overleg tussen ouders,
leerlingen, medewerkers of directie afgehandeld 
kunnen worden. De klachtenregeling is te vinden op
het intranet van de school.

Kwaliteitszorg Leerlingbegeleiding
Doelstelling van het Mendelcollege is het geven van goed onderwijs, gericht op de optimale ontplooiing van de

leerling. Om de kwaliteit te bewaken worden regelmatig onderzoeken gedaan onder leerlingen, ouders, perso-
neel en oud-leerlingen. De opbrengsten van de onderzoeken dienen als houvast voor de ontwikkeling van ons 
onderwijs. De cijfers zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd is kwaliteit meer dan deze cijfers
weergeven. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol. Sociale vaardigheden zoals omgang met leerlingen en
docenten, samenwerken, gedrag en houding maken binnen het Mendelcollege deel uit van het leerproces. Dit bete-
kent dat iedere leerling vanaf het moment dat hij of zij op school komt tot het moment waarop de school wordt 
verlaten, een groeiproces doormaakt waarin individuele capaciteiten en sociale vaardigheden toenemen. Dit groei-
proces is niet in cijfers uit te drukken. Evenmin weerspiegelen de kwaliteitscijfers de wijze waarop wij de identiteit
van onze school uitdragen.

Studie- en beroepskeuzebegeleiding 
Iedere leerling op het Mendelcollege krijgt te maken
met de decaan. De decaan is bij uitstek deskundig op
het gebied van vervolgopleidingen en de wereld van
de arbeid. Iedere leerling moet vroeg of laat nadenken
over de vraag wat er 'na het Mendel' gaat gebeuren.
Die vraag probeert een leerling met hulp van de de-
caan te beantwoorden. Op het Mendelcollege volgt 
iedere leerling een traject Oriëntatie op studie en be-
roep. Dat traject wordt voor een deel op school door
de decanen georganiseerd, voor een ander deel be-
wandelt een leerling dat traject zelfstandig. Daarnaast
verzorgen de decanen voor ouders en leerlingen infor-
matie over studies en beroepen, keuzemogelijkheden,
testen, proefstuderen en pre-university, sociaal leen-
stelsel en inschrijvingen bij een vervolgopleiding. De
website biedt regelmatig informatie die voor iedere
leerling de moeite van het raadplegen waard kan zijn:
Onderwijs > Decanen. 

Passend onderwijs
In het onderwijs is sprake van Passend Onderwijs.
Dat betekent dat leerlingen die ondersteuning nodig
hebben dat binnen het reguliere onderwijs krijgen.
Ouders moeten bij de aanmelding vermelden dat hun
kind extra ondersteuning nodig heeft; de school kijkt
dan in overleg met ouders en leerling of het die onder-
steuning kan bieden. Is dat niet het geval, dan zoekt
de school naar een andere school die de ondersteu-
ning wel kan bieden (dit heet zorgplicht). De extra on-
dersteuning die de leerling nodig heeft kan op de
volgende manieren geboden worden in het reguliere
onderwijs: 
� De leerling krijgt ondersteuning in de trajectvoor-

ziening. Elke vo-school in Zuid-Kennemerland
heeft een trajectvoorziening of een ondersteu-
ningsstructuur die daarmee vergelijkbaar is;

� Als de leerling geen passende ondersteuning kan 
krijgen in de trajectvoorziening, bijvoorbeeld bij
langdurige ziekte, behoefte aan extra materialen of 
specifieke deskundigheid, kan het samenwerkings-
verband een onderwijsarrangement toewijzen. 
Dit is ondersteuning op maat.

Als het speciaal onderwijs de beste plaats is voor de
leerling, vraagt de school een ‘toelaatbaarheidsverkla-
ring’ aan bij het samenwerkingsverband. 
Er wordt altijd gekeken naar wat de leerling nodig
heeft. Dat gebeurt in overleg tussen school, ouders en
leerling. Op grond daarvan wordt passende onder-
steuning toegewezen. Voor meer informatie:
www.passendonderwijsenouders.nl
www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Anti-pestcoördinator
De anti-pestcoördinator ondersteunt ouders en leerlin-
gen bij pestsituaties die zich voordoen op school. 
Ouders en leerlingen benaderen bij pesten in eerste 
instantie de mentor. Bij ernstige zorgen komen de af-
delingsleider en de anti-pestcoördinator in beeld. In
overleg met de leerling wordt een plan van aanpak 
opgesteld. De anti-pestcoördinator organiseert en be-
geleidt indien nodig de no-blame aanpak, herstelrecht-
gesprekken en/of mediations. Op intranet vindt u meer
informatie: Brochures > Leerlingbeleiding >
Anti-pestcoördinator

Meldcode huiselijk geweld en kinder-
mishandeling
Het Mendelcollege houdt zich aan het basismodel
van de meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op
intranet.
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Toptalenten sport en cultuur
Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in onze maatschappij in. Op hoog niveau presteren als 

toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij 
geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, en wij talentontwikkeling
willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combine-
ren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar
staat tegenover dat de school in overleg met leerling en ouders een inhaalprogramma opstelt dat de leerling
moet verwezenlijken. Wij voeren als school een actief toptalentenbeleid en gebruiken hiervoor de beleids-
ruimte die de wet ons biedt. De voorwaarden die wij stellen aan deelname aan de toptalentenregeling zijn na
te lezen op intranet en zijn opgesteld in overleg met Bureau Leerplicht.

Verzuim
Verzuimbeleid is een onderdeel van leerlingbegelei-
ding. Bij leerlingen die (te) veel verzuimen, zoeken
we naar achterliggende oorzaken van hun gedrag.
Doel van het verzuimbeleid is het voorkomen van
leerachterstanden en bewaken van het welzijn van
onze leerlingen. Van een leerling die terugkeert na
absentie verwachten we dat hij/zij leerachterstan-
den zo snel mogelijk probeert weg te werken. Indien
nodig maakt de leerling samen met de mentor een
plan van aanpak. Ieder lesuur worden afwezige leer-
lingen en leerlingen die te laat in de les verschijnen
geregistreerd. Ouders en leerlingen kunnen de ab-
senties in Magister inzien.

Verlof
Voor het aanvragen van bijzonder verlof en extra 
vakantieverlof kan bij de absentenadministratie het
formulier Bijzonder Verlof gehaald worden. Voor het
toekennen van extra verlof gelden in het onderwijs
strenge regels die door de inspectie zijn opgelegd. 
De school dient zich aan deze regels te houden. De
voorwaarden waaronder extra verlof wordt verleend
en volledige informatie over verzuim, verlof en leer-
plicht vindt u op onze website: 
www.mendelcollege.nl/organisatie/ziekte-en-
verzuim.

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met Jeugdgezondheids-
zorg (JGZ) GGD Kennemerland. De JGZ doet indivi-
dueel onderzoek bij jeugdigen tot 18 jaar, geeft
voorlichting, advies en kortdurende begeleiding aan
leerlingen, docenten en/of ouders. Onderwerpen die
besproken kunnen worden zijn onder andere: op-
voeding, gedrag, verzuim, sociale contacten, pesten,
groei, horen, zien en gezondheid. De schoolarts kan
worden ingeschakeld door de school indien er
sprake is van verzuim dat mogelijk een medische
achtergrond kent. De leerling en de ouders worden
hiervan vooraf op de hoogte gesteld. 
Daarnaast heeft de jeugdarts/jeugdverpleegkundige
met alle leerlingen uit klas twee een gesprek. Dit 
betreft een standaardprocedure. Zodra uw zoon/
dochter in de tweede klas zit ontvangt u hierover 
informatie. Indien u zonder berichtgeving niet ver-
schijnt op de afspraak, zal de jeugdarts de school
hierover informeren. 
Indien u vragen heeft of een gesprek wilt met de
jeugdarts/jeugdverpleegkundige, kunt u contact 
opnemen met de JGZ via: frontofficejgz@vrk.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij naar:
www.ggdkennemerland.nl. Jongeren kunnen  
informatie vinden en chatten op: www.jouwggd.nl.
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