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Wat leuk dat je hebt gekozen voor Spieringshoek!

In dit boekje tref je aanvullende informatie aan over onze school en willen we een aantal
zaken voor jou en je ouders op een rijtje zetten.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen je ouders de digitale schoolgids. In deze gids
staat nog meer informatie over hoe het allemaal gaat op Spieringshoek.

Je kunt ook eens kijken op onze website: www.spieringshoek.nl, onze Facebookpagina en
ons Instagramaccount: spieringshoeksg.
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De toelating
Je hebt besloten om na het behalen van je vmboTL-diploma verder te studeren op de
havo. Fijn dat je je ingeschreven hebt bij ons!

De gang van zaken na de inschrijving
Na de uitslag van het Centraal Examen zal een gesprek met een van onze
decanen plaatsvinden om het vakkenpakket definitief vast te stellen. Je
ontvangt hiervoor apart een uitnodiging. Je neemt dan ook je voorlopige
cijferlijst mee.
Toelating tot 4 havo op Spieringshoek
Heb je examen gedaan op de mavo/vmbo-tl en heb je je diploma behaald met een extra
vak dat geen beroepsgericht vak is* en ben je super gemotiveerd om de havo te gaan
doen? Je bent van harte welkom op Spieringshoek!
*Sinds juni 2020 geldt het zogenaamde doorstroomrecht. Dat betekent dat je met een
vmbo-TL diploma geplaatst kunt worden op het havo als je eindexamen hebt gedaan met
één extra vak dat geen beroepsgericht vak is. Extra vakken mogen bijvoorbeeld zijn:
wiskunde, natuur- en scheikunde I en II, biologie, maatschappijkunde, geschiedenis en
staatsinrichting, aardrijkskunde, economie, Franse taal, Duitse taal, Spaanse taal,
beeldende vorming, muziek, drama, lichamelijke opvoeding 2,
informatietechnologie. Daarnaast geldt dat de school voldoende plek moet hebben en aan
eventuele zorgbehoefte moet kunnen voldoen. Er vindt voor eventuele plaatsing altijd
eerst een intake plaats met de decanen en de afdelingsleider. Op basis van het
intakegesprek en de beschikbare gegevens wordt bepaald of de leerling voldoet aan het
doorstroomrecht en kan worden toegelaten.

Informatie doorstroomprogramma vmbo-havo Sg Spieringshoek
De overheid heeft subsidiegelden vrijgemaakt om de doorstroom van vmbo naar havo te
versoepelen. Deze subsidie is er, omdat veel leerlingen moeite ervaren met deze
overstap. Het doel van het doorstroomprogramma is om voor een goede overgang te
zorgen. Door vakinhoudelijke begeleiding en begeleiding op het gebied van
studievaardigheden wordt er gewerkt aan de vakinhoudelijke kennis, het zelfvertrouwen en
de zelfstandigheid van leerlingen die doorstromen. In samenwerking met AFTER’S COOL
heeft Sg Spieringshoek een doorstroomprogramma ontwikkeld om leerlingen bij de
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overstap te begeleiden. Onder voorbehoud van subsidietoekenning kan het
doorstroomprogramma ook in 2022 doorgang vinden.
Planning
● Kort nadat de leerlingen eindexamen hebben gedaan gaan we voor de
zomervakantie één week intensief aan de slag met wiskunde op Sg Spieringshoek.
Hierbij komen onderwerpen aan bod die in de onderbouw van de havo wel worden
behandeld en op het vmbo niet.
● Met iedere leerling plant AFTER’S COOL vervolgens in september een
intakegesprek in.
● Vanaf de start van het schooljaar in 4 havo worden de doorgestroomde leerlingen
voor een goede start met twee middagen per week begeleiding op het gebied van
studievaardigheden en vakinhoudelijke hulp gedurende 8 weken. De begeleiding
vindt plaats in kleine groepjes van maximaal 7 leerlingen.
● Bij het aanleren van studievaardigheden maakt AFTER’S COOL gebruik van de
‘Leren doe ik zo’- methode, hierin is het belangrijk dat de leerlingen actief met de
stof aan de slag gaan en effectieve leerstrategieën ontwikkelen en toepassen.
Over AFTER’S COOL
Het ondersteuningsprogramma wordt verzorgd door: AFTER’S COOL. Met AFTER’S
COOL heeft de school uiteraard nauw contact over de voortgang en de inhoud van het
programma. AFTER’S COOL heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van leerlingen bij
hun dagelijkse huiswerk, door middel van huiswerkbegeleiding, bijlessen en remedial
teaching. Zij doen dit altijd vanuit het principe dat ze leerlingen leren ‘actief’ te leren. Met
veel aandacht voor plannen, studievaardigheden en motivatie.
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Na de diploma-uitreiking voor vmbo-TL dien je de volgende papieren bij onze decaan of
afdelingsleider mee te nemen:
•

kopie diploma

•

kopie cijferlijst

•

bewijs maatschappelijke stage (indien afgerond)

•

ter inzage: kopie ID/paspoort incl. BSN nummer (indien nog niet ingeleverd
bij de inschrijving).

Aan het begin van het schooljaar is er extra begeleiding die in het eerste trimester een
verplicht karakter heeft. De extra begeleiding kan zich concentreren op bepaalde vakken
en op hulp bij huiswerk en studievaardigheden. Deze extra begeleiding wordt verzorgd
door After’s Cool op donderdagmiddag (na de lessen).

Meer informatie?
Mocht je speciale of persoonlijke informatie wensen, dan kun je de school bellen, tel. 0104706422. Je kunt terecht bij:
- dhr. JB. Pelit, afdelingsleider 4 havo
- mw. P. van der Struis / mw. B. Karadavut, decanen

Toestemming gebruiken schoolfoto en publiceren beeldmateriaal op sociale media
en website
Door ondertekening van het inschrijfformulier geven je ouders toestemming dat de school
gebruik maakt van de schoolfoto (pasfoto). Voor plaatsing van foto’s op de website en
sociale media ontvang je aan het begin van het schooljaar een e-mail, waarin je wel of
geen toestemming kunt geven.
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De lesuren op Spieringshoek zijn als volgt:

lesuur

Tijd

Activiteit

Aantal min.

1e

08.30 – 09.10 u

Les 1

40

2e

09.10 – 09-50 u

Les 2

40

3e

09-50 – 10.30 u

Les 3

40

pauze

pauze

20

4e

10.50 – 11.30 u

Les 4

40

5e

11.30 – 12.10 u

Les 5

40

6e

12.10 – 12.50 u

Les 6

40

pauze

pauze

30

7e

13.20-14.00 u

Les 7

40

8e

14.00 – 14.40

Les 8

40

pauze

pauze

5

14.45 – 16.00 u

Spieringshoekuur

75

9e

Identiteit
Spieringshoek is een open katholieke school. We vinden het belangrijk dat we er samen
met elkaar een mooie tijd van maken. Dit betekent dat we op een fijne en respectvolle
manier met elkaar omgaan. We waarderen elkaar om wie we zijn. Ook zorgen we er
samen voor dat Spieringshoek een veilige school is met een prettige sfeer, waardoor we
samen kunnen leren en groeien.
Meer informatie over afspraken die horen bij onze identiteit vind je via
www.spieringshoek.nl in de schoolgids.

Dyslexie
Indien van toepassing ontvangen wij graag een dyslexierapport.
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Gezondheid
Indien je gezondheid vraagt om speciale maatregelen en je hebt dit niet meegedeeld bij de
inschrijving, wil je dit ons dan schriftelijk laten weten.
Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een bepaalde plaats in de klas in verband met zwakke
ogen of een minder goed gehoor.
Ook bij de lessen gymnastiek is het dringend noodzakelijk dat de docent weet of je een
volledig programma kan volgen.
Huiswerkbegeleiding
After’s Cool geeft dagelijks huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren van alle
scholen en alle niveaus. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze huiswerkbegeleiding kan
1,2,3,4 of 5 dagen per week en soms ook op zondag. Als je weet hoe je moet leren, dan
lukt het ook om zelfstandig te leren. Wij werken hier tijdens de huiswerkbegeleiding actief
met leerlingen aan. Deze aanpak tijdens de huiswerkbegeleiding zorgt voor goede
schoolresultaten en de tijd thuis wordt ‘huiswerkvrij’.

Ouderavonden
In het begin van het schooljaar kunnen je ouders de mentor te ontmoeten op een
ouderavond.
Na het 1e en 2e rapport is er een mogelijkheid om docenten te spreken, tijdens
zogenaamde rapportgesprekken. Bij het rapport ontvangt u hierover meer informatie.
Boeken
Het bestellen van de boeken doe je via www.vandijk.nl. Daar vindt u de hele route.
Gratis zijn:
-

leerboeken, werkboeken, eigen leermateriaal van de school,
bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een leerling in dat leerjaar nodig
heeft;

-

de kosten van digitaal leermateriaal (bijvoorbeeld licenties) die een
leerling in dat leerjaar nodig heeft.
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Niet gratis:
atlas (voor aardrijkskunde geldt dat de Grote Bosatlas 55e editie verplicht is als je
aardrijkskunde kiest), woordenboeken, rekenmachines en agenda’s.
Ook zaken als sportkleding, schriften/multomappen, pennen en dergelijke zijn en voor
rekening van je ouders.

Van Dijk bezorgt de boekenpakketten bij je thuis. De bezorgkosten betaalt de school.

Vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten
Wij delen de vrijwillige ouderbijdrage op in een bijdrage voor veiligheid, een bijdrage voor
leerjaaractiviteiten en een bijdrage voor onderwijs gerelateerde voorzieningen. Meer
informatie over de opbouw van de vrijwillige bijdrage staat in onze schoolgids.

Voor het komende schooljaar is dit:
-

Leerjaar 4

€ 155,00

Extra kosten
Wij brengen extra kosten in rekening voor buitenlandse reizen, buitenschoolse kampen
(BSM) e.d., de uitdag van de examenklassen en de kosten van een klassenavond (onder
leiding van een mentor).

Je ouders ontvangen de factuur per e-mail.

6
Spieringshoek, Schiedam – instroom havo 4 2020-2021

