Q&A
Vanuit welke visie werkt het Maris College?
Het Maris College is een school met zes kleinschalige locaties en staat voor klein, veilig en kansrijk onderwijs.
Dat uit zich in een persoonlijke benadering van onze leerlingen. Onze leerlingen worden gezien. Het
pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door een positieve benadering met duidelijke regels. En de school zet er
op in om de leerlingen die dat willen door te laten stromen naar havo en vwo.
Wat maakt Belgisch Park uniek?
Belgisch Park is een jonge, ambitieuze school op een bijzondere locatie in Den Haag en biedt havo- en vwoonderwijs. Belgisch Park heeft de unieke mogelijkheid om als leerling in havo en vwo schoolexamen te doen in
Onderzoeken & Ontwerpen en zo het Technasiumcertificaat te behalen. Daarnaast biedt Belgisch Park in de
onderbouw het vak Woord & Beeld waarin we de leerlingen de broodnodige mediawijsheid bijbrengen. Wat BP
uniek maakt is de combinatie van projectonderwijs met klassikaal onderwijs. Door het projectonderwijs (O&O en
W&B) is er een nauw contact met de bedrijfswereld wat ons up to date houdt.
Wat houdt het Technasium in?
Het Technasium bestaat uit projectonderwijs waarin leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen. Het
Technasiumvak heet dan ook Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). Leerlingen gaan in de werkplaats in teams aan
de slag met realistische projectopdrachten van echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. De opdrachten komen
uit de zeven werelden van de techniek (planeet, voeding & gezondheid, menselijk lichaam, verkeer, transport &
ruimte, creatief & ontwerpen, geld & handel, wetenschap & ontdekken). Naast het onderzoeken van het
vraagstuk en de mogelijke oplossingen gaan de leerlingen ook aan de slag met het ontwerpen van die
oplossingen. Zo leren ze zowel samenwerken, analyseren, zijn ze praktisch bezig en leren ze presenteren. Als je
voor dit vak kiest in de bovenbouw, rond je in het examenjaar het vak af met een meesterproef.
Wat is Woord & Beeld?
Bij het vak Woord & Beeld (W&B) ga je op een creatieve manier aan de slag met beeld en taal. Je gaat onder
andere films maken, scenario’s schrijven, creative writing skills ontwikkelen en strips tekenen. We organiseren
elk jaar een filmfestival en leerlingen van Woord & Beeld doen tevens mee aan het Nederlands Filmfestival voor
Scholieren. We werken ook voor opdrachtgevers en experts buiten school op het gebied van kunst, cultuur,
media en overheid, waarin burgerschap en mediawijsheid ook aan bod komen. Het vak bereidt voor op de
(school)examenvakken kunst, culturele en kunstzinnig vorming (ckv), maatschappijleer, informatica en het
profielwerkstuk.
Wat is de rol van de mentor?
Elke klas heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de klas en u als ouder. Iedere week is
er een mentorles en regelmatig maakt de mentor een afspraak om uw zoon of dochter alleen te spreken om te
kijken hoe het gaat. De mentor informeert u over het reilen en zeilen in de klas, de opbouw van het jaar, en
andere bijzonderheden. De mentoren zelf overleggen regelmatig met de teamleider hoe het gaat met de klas en
met uw zoon of dochter. En u kunt zelf terecht bij de mentor met al uw vragen. Hij of zij zal u waar nodig
doorverwijzen.

Hoe is jullie zorgstructuur?
Er zijn op school twee coördinatoren passend onderwijs. Mevrouw Verduijn is verantwoordelijk voor de
onderbouw (zowel havo als vwo) en bovenbouw vwo. Mevrouw Verver neemt de bovenbouw havo voor haar
rekening. Al voor de start van het schooljaar screenen zij samen met o.a. de teamleiders alle dossiers van
nieuwe leerlingen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
en brengen mentoren en docenten op de hoogte zijn hiervan. Natuurlijk kunnen ouders ook in de loop van het
jaar bij de coördinator terecht met zorgvragen over uw zoon of dochter. Leerlingen zelf kunnen ook makkelijk
binnenlopen. En als mentoren, docenten of teamleiders zaken signaleren en zich zorgen maken, laten ze dat
weten aan de coördinator. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen rond faalangst, sociale vaardigheden,
hoogbegaafdheid, leren leren, agendabeheer of om het omgaan met een lastige thuissituatie.
Ook als het gaat om ontwikkelingsproblemen of diagnoses zoals autisme, een eetstoornis, dyslexie of
dyscalculie komt de coördinator in beeld. De coördinator is het eerste aanspreekpunt. Soms zal de coördinator
zelf de gesprekken voeren. De coördinator regelt ook de aanschaf van extra hulpmiddelen bij bijvoorbeeld een
visuele of auditieve handicap of bij dyslexie. Waar nodig wordt er in overleg met de leerling en de ouders
doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker, een externe cursus of training of andere hulpbronnen,
zoals een psycholoog.
Wat als mijn kind een hoger niveau als advies krijgt dan de test? Kan mijn kind alsnog terecht op
Belgisch Park?
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ingeschreven is op Maris College Houtrust en een hoger advies van de basisschool krijgt en er is nog plaats op
Belgisch Park, dan wordt die toegelaten.
Hoeveel leerlingen laten jullie toe?
Op BP is er plaats voor 100 brugklasleerlingen in 2022-2023.
Gaan jullie loten?
Die kans is aanwezig. We hebben het nog nooit hoeven doen en hopen dat het dit jaar ook niet nodig is.
Wat is jullie beleid rond reizen en excursies?
De klas gaat regelmatig op pad. Voor verschillende vakken wordt er regelmatig een excursie georganiseerd naar
een museum of een voorstelling.
Reizen zijn er ook. In de brugklas is er aan het begin van het jaar een brugklaskamp (in Zeeland) gepland. Deze
staat in het teken van teambuilding. In de tweede en derde klas is er ook vaak een teambuildingsactiviteit aan
het begin van het jaar, maar dat gebeurt dichtbij school en zonder overnachting.
In klas drie kunnen de leerlingen mee op skireis in Oostenrijk. Deze reis vindt meestal in januari of februari
plaats. In de bovenbouw gaan leerlingen ook met elkaar naar het buitenland. In de afgelopen jaren was dat voor
havo 4 naar Arles en vwo 5 naar Rome.
Hoe zit het met huiswerkbegeleiding?
Het Maris College Belgisch Park werkt samen met het Haags Studiepunt (Lyceo) die op school
huiswerkbegeleiding biedt. U kunt aan het begin van het schooljaar uw kind bij hen aanmelden.
Heeft mijn kind een laptop nodig? En kan ik deze ergens huren?
Sinds dit schooljaar gebruiken alle leerlingen een eigen laptop. Wanneer u voor uw kind een laptop wilt
aanschaffen, hoeft u verder geen rekening te houden met technische specificaties. Het is wel belangrijk dat er
een USB in kan en dat de laptop beschikt over een webcam.
U kunt ook een laptop tegen een aantrekkelijke prijs huren, bij The Rent Company. Voor meer informatie
hierover kunt u de volgende website raadplegen: https://rentcompany.nl/faq

