Welkom op
Maris College Kijkduin

Beste leerlingen en ouders van groep 7 en 8,
Wat fijn dat je interesse hebt in Maris College Kijkduin. Ik ben dhr. Rootert en ik ben de teamleider
van de onderbouw. Al jaren ben ik onderdeel van het intake team en geef ik voorlichting over de
belangrijke schoolkeuze waar jullie nu voor staan.
Maris Kijkduin biedt ruimte voor leerlingen met een basis/kader/TL advies met LWOO. Wij bieden de
lessen aan in kleine klassen (+/- 16 leerlingen) waarin de docent extra tijd heeft om met iedereen te
praten en om op de juiste manier te helpen. Naast Nederlands hebben we alleen Engels als extra
taal. Naast de standaard theorie vakken hebben wij de praktische vakken D&P, BV en LO.
Door middel van dit informatieboekje en alle beschikbare informatie op de website:
mariscollege.nl/kijkduin/ hopen wij jullie een goede kijk op onze school te geven. Op de website vind
je verschillende filmpjes om de sfeer van Kijkduin te proeven.
Als jullie nog vragen hebben kun je die iedere schooldag tussen 9.00 en 12.00 stellen tijdens het het
telefonisch spreekuur via 070-3682743.
Dhr. J. Rootert
Teamleider onderbouw
Maris College Kijkduin

Wij zijn het Maris College

Wij zijn het Maris College
Maris College Kijkduin maakt deel uit van het Maris College; een school met 6 locaties langs de kust van
Den Haag. Kleinschalige locaties met ieder een eigen specifiek onderwijsprogramma van hoge kwaliteit.
Op Maris College Kijkduin worden de basisberoepsgerichte leerweg (BL), kaderberoepsgerichte leerweg
(KL) en de theoretische leerweg aangeboden (TL). In de brugklas zullen alle leerlingen instromen in een
basis/kader-klas. Vanaf het tweede leerjaar kunnen leerlingen opstromen naar de theoretische leerweg.

Thuis op school

Het Maris College heeft gezellige gebouwen, waar je elkaar tegenkomt en leert kennen. Duidelijke regels
zorgen voor een plezierige sfeer op school. De school is goed bereikbaar met de fiets en het openbaar
vervoer.
Onze school staat in een mooie wijk en beschikt over prachtige praktijklokalen. Hier krijgen de leerlingen de
verschillende onderdelen het vak D&P aangeboden. Maris Kijkduin is een modern gebouw met felle kleuren.
Daarnaast hebben we grote raampartijen wat de school overzichtelijk houdt.
Alle lokalen beschikken over een digibord en hebben meerdere stroompunten waarin laptops opgeladen
kunnen worden. In de pauzes zit je in de lichte centraal gelegen aula of lekker buiten op de tribunetrap.
Ieder kind bij ons op Maris Kijkduin behandelen we als een individu. Een volwassene-in-de-dop waar we
persoonlijk bij betrokken zijn. die we steengoed beroepsonderwijs willen geven, gericht op de toekomst.

Schoolvakken
Vakkenpakket

Je volgt volgend schooljaar wel twaalf schoolvakken. We hebben ze even voor je op een rijtje gezet:
Nederlands
Engels
Wiskunde

Biologie
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Dienstverlening en producten
Lichamelijke opvoeding
Loopbaan oriëntatie en begeleiding

Mentorles
Taal extra
Rekenen extra

Nederlands

Het vak Nederlands zegt het al! We praten Nederlands, we doen Nederlands. Je gaat lezen, grammatica en
spelling doen in allemaal oefeningen. Natuurlijk gaan we ook boeken lezen en dan mag je daar een fictiedossier
van maken. Heel leuk om te doen!
In het fictiedossier komt ook een filmverslag. En om dat te kunnen maken, moeten we ook een film kijken. Dat
doen we dan gewoon in de les. Je ziet het. Nederlands is taal, maar heel anders.

Engels

Bij het vak Engels beginnen we in klas 1 met een
korte herhaling van groep 8. Door deze
gezamenlijke basis te leggen, maken we het
gemakkelijker om met zijn allen verder vooruit te
gaan. Dit doen we op veel verschillende manieren.
Zo gebruiken we een boek en een online omgeving.
Tijdens de vier lesuren Engels per week wisselen
we de vaardigheden en de manieren van leren met
elkaar af. Zo lezen we soms een boekje en spelen
we de les erna een Engelstalig spel met elkaar. Ook
gebruiken we muziek, films en podcasts tijdens de
lessen. In klas 1 geven wij bij Engels de leerlingen
geen cijfers voor hun gemaakte werk. We
beoordelen hun werk met een O (onvoldoende), V
(voldoende) of G (goed). Dit doen we, omdat ons
doel met name is om kinderen verder kennis te
laten maken met de Engelse taal en ze ervoor te
enthousiasmeren. Cijfers (en zeker het behalen van
slechte cijfers) draagt daar niet aan bij. Uiteindelijk
doet iedereen, ongeacht op welk niveau je
doorstroomt naar de bovenbouw, eindexamen in het
vak Engels.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Tijdens de lessen LOB ga je samen met je LOB
docent op zoek naar welke richting je op wil in de
verdere schoolcarrière. Tijdens de lessen zijn we
bezig met verschillende opdrachten, waarin je jezelf
en je netwerk leert kennen. In klas 1 en 2 ga je op
Bliksemstage. Hier maak je kennis met een bepaald
bedrijf. In klas 3 en 4 loop je stage bij een bedrijf
wat je zelf uitgekozen hebt.
Per leerjaar staat een thema centraal, gericht op de
toekomst van de leerling. Hierdoor bouw je een
prachtig loopbaandossier op wat je voor je verdere
loopbaan kunt gebruiken!

Dienstverlening & producten

Bij dit vak kun je je verdiepen in verschillende kennis
en vaardigheden, waardoor je je talenten, de dingen
die je leuk vindt en de dingen die je niet leuk vindt uit
kan zoeken. Hierdoor kun je beter een keuze maken
voor een vervolgopleiding. En het is gewoon een
heel leuk vak!
Theorie
en
praktische
opdrachten
worden
afgewisseld. Het is veel dingen doen… in de
school en buiten de school. In klas 1 en
klas 2 bestaan de lessen uit: podium, koken,
websites maken, filmen en techniek.

Algemene informatie
Op de middelbare school werkt het heel anders dan op de basisschool. Je hebt natuurlijk niet meer één juf of
meester, maar allemaal verschillende docenten. Er komt nog veel meer bij kijken. De start op een middelbare
school is altijd best spannend, maar we proberen je daar wel bij te begeleiden. Het is even wennen, maar
voordat je het weet voel je je helemaal thuis!

De lessen

Eén les duurt hier 45 minuten. Elke 45 minuten
heb je weer een ander vak van een andere
docent. Het komt ook weleens voor dat je twee
lesuren achter elkaar hetzelfde vak hebt. Dat
noemen we een blokuur.
Tussen de lessen door gaat er steeds een bel. Je
pakt dan gauw je tas in, gaat naar een ander
lokaal en krijgt de volgende les. Als je daar
binnenkomt, ga je weer zitten. Je pakt je spullen
voordat vak en begint weer opnieuw. Zo gaat het
de hele dag door, totdat je uit bent en naar huis
mag. Hoelang je per dag op school zit, hangt af
van je rooster.

Telefoon

In de klas mag je telefoon niet hoorbaar en niet
zichtbaar zijn. De telefoon lever je aan het begin
van de les in in de telefoonbak. Deze zal de
docent bij zich houden tot het einde van de les.
In de pauze mag je in de aula en buiten je
telefoon natuurlijk wel gebruiken!

Lesrooster

Iedere klas krijgt een eigen rooster. Daar staat op welke
les je hebt, in welk lokaal je zit en van welke docent je
les hebt. Het komt weleens voor dat een docent ziek is.
Dan worden de lessen verschoven. In je agenda in
Magister zie je dan een roosterwijziging.

Lestijden

Lesuur 1: 08.15 - 09.00u
Lesuur 2: 09.00 - 09.45u
Lesuur 3: 09:45 - 10.30u
pauze
Lesuur 4: 10.45 - 11.30u
Lesuur 5: 11.30 - 12:15u
Lesuur 6: 12.15 - 12.45u
Pauze
Lesuur 7: 13.05 - 13:50u
Lesuur 8: 13:50 - 14:35u
Lesuur 9: 14:35 - 15:20u
Lesuur 10: 15:20 - 16:05

Op Maris Kijkduin hebben we geen lockers
oftewel kluisjes. We vinden het namelijk veel
handiger als je al je spullen thuis hebt liggen en
dus iedere avond je tas voor de volgende dag
kan inpakken. Ook gebeurde het regelmatig dat
de leerling thuis geen huiswerk kon maken
omdat zijn boek nog op school in zijn kluisje lag!
En dat is natuurlijk niet zo handig. Wat we wel
hebben is een kapstok, voor iedere klas een
eigen plek. De kapstok wordt 24/7 bewaakt door
een camera dus je kan daar je jas en je gymtas
veilig ophangen.

Schoolboeken

Je hebt vast al wel gehoord dat je op de
middelbare school met een zware rugzak
thuiskomt. Alle schoolboeken moet je thuis
kaften. Het is wel handig om je ouders of een
oudere broer of zus te vragen je hierbij te
helpen.

Magister

Op school gebruiken we het programma
Magister. Misschien heb je dit weleens gezien
bij een vriendin of buurjongen. Dit programma
kun je ook als app installeren op je telefoon.
Super handig! Ook kun je altijd en overal zien
wat je moet leren, wat je huiswerk is en welke
cijfers je gehaald hebt. Voor jou is het
misschien minder fijn, maar je ouders kunnen
ook meekijken in Magister.
Ze kunnen dus je cijfers zien, maar je ook
helpen bij het maken van een leerplanning. Je
tas inpakken kun je zelf, maar het is misschien
wel handig als je vader of moeder je gymtas
klaarlegt.

Pauze

Je hebt na ongeveer elke 3 uur les een pauze.
Tijdens de pauze zit je gezellig in de aula of ga je
lekker naar buiten het schoolplein op. Daar ligt
een
gaaf
basketbalcord,
staan
twee
tafeltennistafels en een mooie grote tent met
tafels en banken. Wist je dat we hele lekkere
broodjes hebben in onze gezonde kantine, die
iedere dag vers voor je gemaakt worden?

LWOO
Wij bieden Leer Weg Ondersteunend Onderwijs aan in kleine klassen (max 16 leerlingen) binnen een kleine
school (+/- 245 leerlingen). Dit geeft de docenten, binnen de les, extra tijd en ruimte om met leerlingen te praten.
Om iets nog eens op een andere manier uit te leggen. Om de leerling nog beter, op maat, te kunnen helpen.
Om leerlingen echt te leren kennen.
Binnen het rooster is er de mogelijkheid om Maatwerk te kunnen volgen, hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld
extra aandacht voor een bepaald vak, maar ook aan handschrift training, faalangst reductie training, remedial
teaching dyslexie of extra woordenschat.
Buiten het rooster is er ook nog de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding (B&CO)
Met onze coördinator passend onderwijs (CPO) en de passend onderwijs coach (POC) bieden wij extra
aandacht voor zorg.
Dit alles maakt het onderwijs wat wij bieden kansrijk, persoonlijk en altijd in beweging.

De klas & de mentor
Mentoraat

Zoals je ondertussen weet heb je op de
middelbare school veel verschillende docenten.
Toch is er ieder jaar een docent die net wat
belangrijker is voor jou en je klas. Dat noemen
we de mentor. Je mentor zorgt voor een heleboel
dingen. Zo zorgt de mentor er vooral voor dat het
gezellig is in de klas en iedereen het fijn heeft.
De mentor heeft regelmatig contact met je
ouders en bespreekt met jou en je ouders je
rapport.
Je mentor geeft je ook altijd een bepaald vak.
Misschien is het wel de docent Nederlands of
Geschiedenis. Je hebt dan naast die lessen ook
nog een mentoruur met de mentor en de klas. Je
kunt
in
het
mentoruur
ook
vragen
stellen als je iets niet begrijpt.

Kennismakingsdagen

In september vinden ieder jaar de kennismakingsdagen
plaats. Deze dagen staan in het teken van het “elkaar
leren kennen”. Drie dagenlangs vinden er activiteiten
plaats gericht op teambuilding binnen de klas, maar ook
binnen de gehele brugklas.
Tijdens deze dagen zijn we bezig op of rond de school
en soms gaan we er, met z’n allen in de bus, op uit. Aan
het eind van iedere dag verzamelen we weer op school
en ga je gewoon naar huis om te overnachten.
Doel van de dagen is om elkaar te leren zien zoals we
zijn, anders dan alleen in de school achter een tafel.

Tips voor ouders
Voor u als ouder is het natuurlijk ook erg spannend dat uw kind naar de middelbare school gaat. Er zal
ongetwijfeld een aantal zaken veranderen. Uw kind moet wennen aan alle nieuwe dingen en zal
zelfstandiger moeten werken en plannen. Ook de puberteit komt in de onderbouw om de hoek kijken.
Allemaal zaken die ook voor u als ouder belangrijk zijn.
Wees beschikbaar; Vooral in de eerste
weken van het schooljaar is het erg belangrijk
om beschikbaar te zijn als uw kind u nodig
heeft.
Laat je niet wegsturen; Pubers hebben de
neiging zich fel tegen hun ouders af te zetten.
Geef uw kind af en toe de tijd om te bedaren,
maar laat u niet uit het veld slaan. Ze hebben
u echt nodig.

Heb begrip voor hun vermoeidheid; Kinderen in de puberteit
hebben meer slaap nodig dan een jong kind of een
volwassene. Ze kunnen er vaak niets aan doen dat ze toch
moe zijn. Elke dag gezond ontbijten zorgt voor meer energie!
Maris Kijkduin is een gezonde school. Wij verkopen in de
kleine pauze geen chips en snoep en hebben een ruime
keuze aan gezonde (bruine) broodjes. Helaas merken we
steeds vaker dat kinderen niet ontbijten of geen eten
meenemen naar school. Bied een lekker ontbijt aan en zorg
voor wat boterhammen mee naar school.

Houd contact met school; Wanneer
u vragen heeft of iets wilt doorgeven over uw
kind, is het aan te raden contact
te zoeken met de mentor van uw zoon of
dochter.

Stel duidelijke grenzen; Vooral puberende kinderen zijn op
zoek naar grenzen en dat is prima. Het is aan school en aan
u om die grenzen aan te geven. Laat weten dat schoolwerk
voorgaat en beloon uw kind als hij of zij het goed doet

Begeleiding & Coaching
Alle brugklassers moeten wennen aan de hoeveelheid huiswerk en het
plannen van het leerwerk. Tijdens de eerste periode wordt uw kind
hierbij geholpen door de mentor en de vakdocenten. Bovendien kan er
thuis misschien iemand helpen. Soms lukt het niet om je huiswerk
thuis goed te maken, terwijl je daar wel heel erg je best voor doet. Dan
kan het zijn dat je daar wat ondersteuning van school bij nodig hebt.
Op Maris College Kijkduin bieden we huiswerkbegeleiding en coaching
aan. Dit gaat altijd in overleg met de mentor, teamleider en Coördinator
Passend Onderwijs. Het starten van huiswerkbegeleiding of coaching
start altijd pas na het eerste rapport, zodat je eerst zelf de kans krijgt
om het te proberen.

Wat heb je allemaal nodig?
Gymkleding

Gymschoenen voor
binnen en buiten
Maris gymshirt
Zwarte broek
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*Alle Maris kleding is te vinden op onze website
www.mariscollege.nl

Social Media
Via Facebook en Instagram kunt u het laatste nieuws van onze school volgen. Op de facebookpagina van het
Maris College vindt u alle officiële berichten. De Instagram van onze locatie is gevuld met allemaal dagelijkse,
leuke en grappige foto's. U kunt ons volgen via @mariscollegekijkduin.

Maris Sport
Naschoolse sport

Op het Maris College bieden we je de
mogelijkheid om na school te komen sporten. Er
is elke dag wel iets te doen. Als het schooljaar
begonnen is, krijg je te horen wat er allemaal
aangeboden wordt en waar je dus aan mee kunt
doen. Je kunt je dan opgeven bij je gymjuf of meester.

Sportdagen

Elk jaar hebben we sportdagen op school. Voor
elk leerjaar één in de herfst en één in de zomer.
Die noemen we de grote Zomersportdag. Deze
dag doe je samen met je eigen klasgenoten.
Een sportieve en gezellige afsluiting van het
schooljaar.

Gymles

Lichamelijke Opvoeding staat in je rooster als LO en
is gewoon een moeilijk woord voor het vak gym. Dat
vak ken je wel van de basisschool. Je krijgt twee keer
per week een gymles van anderhalf uur. In de gymles
komen verschillende onderdelen aan bod. Zo leer je
volleyballen en de salto, houden we een
basketbaltoernooi en gaan we twee periodes buiten
gymmen!
Tijdens de gymles draag je een shirtje van het Maris
College. Dit is een speciaal sportshirt in de kleur
blauw. Je koopt dit shirtje zelf via de website aan het
begin van het schooljaar. Je mag zelf kiezen of je een
korte of lange broek aan doet. Als hij maar zwart is
en lekker zit tijdens het sporten natuurlijk!

~ Maak je toekomst. ~
~ Doe het Maris! ~

Contactgegevens Maris College Kijkduin

Landréstraat 150 - 2551 CA Den Haag- 070 368 2743
kijkduin@mariscollege.nl - j.rootert@mariscollege.nl
www.mariscollege.nl/kijkduin

