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 Maris Bohemen uniek?
Naast het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen, vinden we het minstens zo
belangrijk dat onze leerlingen op school ook hun andere talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit doen zij tijdens
Flexlessen, waarin ze aan de slag gaan met popmuziek, Onderzoek & Ontwerpen, Life Skills en Groen. Omdat
leerlingen na de onderbouw een weloverwogen keuze moeten maken voor een beroepsrichting (KL) of een
vakkenpakket (TL), maken ze tijdens de Flexlessen ook kennis met de vier beroepsrichtingen die op Maris Bohemen
worden aangeboden. Dit zijn ‘Management & Lifestyle’, ‘Sport, Dienstverlening & Veiligheid’, ‘Economie &
Ondernemen’ en ‘Produceren, Installeren & Energie’.
We besteden op Maris College Bohemen veel aandacht aan zelfregulerend leren, zodat zij beter voorbereid zijn op hun
vervolgopleiding en in veel verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Dit doen we onder andere door het inzet van de planagenda en de hierboven beschreven Life Skills lessen. Aangezien
er steeds meer gevraagd wordt van de digitale vaardigheden van onze leerlingen, worden er in de brugklas Digi Skills
lessen aangeboden.
Atelier Bohemen
Elke week wordt er een gratis creatieve naschoolse activiteit
aangeboden. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om talenten te
ontwikkelen op school naast onze reguliere lessen. Alle leerlingen
kunnen deelnemen aan activiteiten als bakken, knutselen, muziekles,
koken en toneelles.
Theaterklas
In schooljaar 2022-2023 starten we op Maris Bohemen met een
theaterklas. Dit is voor leerlingen die toneel willen leren spelen of
graag
op
het
podium
staan.
Vragen
hierover?
theaterklasbohemen@mariscollege.nl
Hoeveel leerlingen laten jullie toe?
Op Maris Bohemen is er plaats voor 160 brugklasleerlingen in 2022-2023.
Op Maris College Bohemen kun je je aanmelden met:
* Kader (KL)
* Kader / Theoretische leerweg (KL t/m TL)
* Theoretische Leerweg (TL) / mavo

85 plekken
50 plekken
25 plekken

Gaan jullie loten?
Die kans is aanwezig. We hebben vorig jaar echter niet hoeven loten. Mocht uw kind toch uitgeloot worden, raden we u
aan om na de eindtoets nog even contact op te nemen, omdat er dan mogelijk weer plekken vrij komen.
Voorrangsregels:
als op één van de Marislocaties een (stief)broer of (stief)zus zit, heb je voorrang mits het advies overeenkomt met
het aanbod van de school.
kind van een docent op het Maris College.
Hoe is jullie zorgstructuur?
Er is op school een coördinator passend onderwijs, mevrouw Paulusma. Al voor de start van het schooljaar screent 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 hun zoon of
dochter. Leerlingen zelf kunnen ook makkelijk binnenlopen. 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, 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, na de mentor, 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.
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Wordt er ook lwoo aangeboden?
Nee, op Maris Bohemen kunnen wij geen leerwegondersteuning aanbieden. Onze klassen zijn daarvoor, met een
grootte van 25/26 leerlingen te groot. U kunt voor leerwegondersteuning terecht op de locaties Statenkwartier, Waldeck
en Kijkduin.
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. De mentor zal u waar nodig doorverwijzen.
Mijn kind heeft dyslexie. Wat kunnen jullie voor mijn kind
betekenen?
Bij de start van het schooljaar start een kind gewoon, net als alle
andere leerlingen, aan het onderwijs. Een kind ontvangt vanuit de
Coördinator Passend onderwijs een pluspas, waarop staat aangegeven
waar een kind wat extra voorziening betreft recht op heeft. Mocht blijken
dat er extra ondersteuning of andere maatregelen nodig zijn, dan kan
daar in overleg met de mentor en coördinator passend onderwijs naar
gekeken worden.
Het lukt mijn kind niet om thuis aan zijn huiswerk te werken.
Mag mijn kind naar huiswerkbegeleiding?
Op Maris Bohemen hebben we Begeleiding & Coaching in huis. Omdat
we hiervoor maar een beperkt aantal plekken beschikbaar hebben
wordt er goed gekeken naar welke leerlingen dit het hardste nodig
hebben. Een voorwaarde is sowieso dat leerlingen in de les actief
deelnemen en gemotiveerd zijn om na school naar de begeleiding te
gaan.

Heeft mijn kind een laptop nodig?
En kan ik deze ergens huren?
Op het Maris College is het vereist dat leerlingen beschikken
over een eigen laptop. Zo kunnen wij gevarieerd en interactief
onderwijs aanbieden. Dit past geheel in onze ambitie om
leerlingen goed voor te bereiden op de digitale vaardigheden die
van hen worden verwacht in de 21ste eeuw. Ook is het bezit van
een eigen device noodzakelijk in situaties waarbij we gedwongen
zijn onderwijs op afstand te bieden. Het device van uw kind moet
aan de volgende minimale eisen voldoen, zodat uw kind volledig
kan deelnemen aan het onderwijsprogramma van het Maris
College.
Schermgrootte: minimaal 11 inch
Accuduur: minimaal 4 uur
Operating system: ChromeOS of Windows 10
Wifi: zowel 2,4 als 5,0 Ghz
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
Wat als mijn kind een hoger niveau als advies krijgt naar
aanleiding van de eindtoets?
Wanneer de eindtoets een hogere uitslag geeft dan het eerder
gegeven advies, dan moet de basisschool het advies
heroverwegen en mogen zij het advies aanpassen. Ze hoeven
het echter niet aan te passen. Er zit dus een verschil tussen de
uitslag van de eindtoets en het basisschooladvies. Het advies is
leidend. Dit betekent dat wij leerlingen plaatsen op het niveau
van het gegeven advies. Ook bij een verhoogd advies zullen we
hier als school in meegaan. Dit betekent dat een leerlingen die
een verhoogd advies heeft van bijvoorbeeld kader (KL) naar KL
t/m TL, dan zal starten in een kansklas. Kiest uw kind n.a.v. een
verhoogd advies liever voor een andere locatie of andere school,
dan ligt het initiatief daarvoor bij u als ouders.
Is er opstroom mogelijk als blijkt dat mijn kind meer kan?
Al na de brugklas kijken we naar de mogelijkheden voor
opstroom. Het is mogelijk om van kader naar K/TL op te stromen,
als een leerling voor alle leervakken een 7,5 heeft. Een leerling
start altijd op het niveau dat de basisschool als advies heeft
gegeven.
Wat als mijn kind wil doorstromen naar een andere school of
locatie?
Binnen het Maris College is doorstromen zeker mogelijk. Ook
kan het zijn dat een kind in de bovenbouw een andere richting wil
kiezen dan bij ons wordt aangeboden. Ook dan is doorstroom in
de meeste gevallen binnen het Maris College mogelijk. Heeft uw
kind een wens voor een andere school, dan ligt het initiatief
hiervoor bij u als ouders.

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. In de brugklas vindt er aan het begin van het jaar een brugklaskamp plaats. Deze staat in
het teken van teambuilding en kennismaking. Vier dagen lang volgen de leerlingen lesjes, wordt er gelachen, weinig
geslapen en veel buiten gespeeld. In de tweede klas vinden er activiteiten aan het begin van het jaar plaats, maar dat
gebeurt dichtbij school en zonder overnachting. In de derde klas gaan de leerlingen op teambuildingsdagen. Een
bijzondere en gezellige week, waarin ze hun nieuwe klas en mentor goed leren kennen. In het examenjaar vinden er
buitenlandreizen plaats. U kunt hierbij denken aan reizen naar Disneyland Parijs, Polen en op wintersport!
Moet mijn kind mee op werkweek?
We gaan er vanuit dat alle leerlingen mee gaan op werkweek. Hier zitten kosten aan verbonden van ongeveer € 150,-.
Door deze dagen leren leerlingen elkaar en de docenten goed kennen. We merken dat dit de sfeer op school ten
goede komt en bijdraagt aan het ontstaan van (langdurige) vriendschappen.
Kostenplaatje
Gymshirt
Vrijwillige ouderbijdrage
Lockerhuur

Email
a.gerbranda
@mariscollege.nl

€7,25
+- €120,€10,-

Instagram
@mariscollegebohemen

Theaterklas
theaterklasbohemen
@mariscollege.nl

Whatsapp service
06-20124574

