Q&A Maris College Kijkduin
Wat zijn de toelatingscriteria?

Hoe ziet de klas eruit?

Hoe zijn de klassen?
64 leerlingen in de brugklas
16 leerlingen per klas
1e klas: alle niveaus door elkaar , basis kader en
theoretisch
Starten op basis-kader niveau
Ruimte om op te stromen door dakpanklassen
Voorrangspositie:
Ouder(s) werken op het Maris College
Broer of zus op het Maris College

Hoe ziet het lesprogramma eruit?
4 uur Nederlands
1 uur Taal extra
4 uur Engels
4 uur Wiskunde
2 uur Rekenen
2 uur Aardrijkskunde
2 uur Geschiedenis
2 uur Biologie
4 uur Gym

1 uur
2 uur
2 uur
1 uur

LoB (Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding)
D&P (Dienstverlening en Producten)
BV (Beeldende Vorming)
Mentorles

We hebben ook opdrachten buiten school
*Biologie/ dienstverlening en product D&P/
mens en natuur M&N / Techniek aan Zee

Wat bieden wij als lwoo-locatie aan??
Maatwerk: Mogelijk voor alle vakken +handschrift/Faalangstreductie/Remedial teaching dyslexie en
woordenschat
Kleinschaligheid, we kennen elkaar de leerlingen
Mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding na schooltijd (B&CO)
We zijn persoonlijk, betrokken en motiveren de leerlingen
Aandacht voor zorg door de coördinator passend onderwijs (CPO) en de passend onderwijs
coach(POC)
Vast lees half uur per dag
Hoe zorgen wij voor een veilige school?
Niet van het schoolplein
Telefoonbak –administratie bereikbaar
Duidelijke regels
Betrokken mentoren, teamleiders en zorg
Wat zijn de extra benodigdheden?
Eigen device
Laptop
Extra kosten
Teambuildingsdagen
Vrijwillige ouderbijdrage
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 een hoger niveau.

Wat maakt Maris College Kijkduin uniek?
Maris College Kijkduin is gevestigd in een mooi nieuw gebouw aan de Landréstraat in Den Haag. Een
kleinschalig gebouw, met 18 lokalen, een gymzaal en een buitensportveld. Er zijn hier 16 klassen, vier eerste,
vier tweede klassen, vier derde klassen en vier vierde klassen.
Ieder kind bij ons op Maris College 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. En
natuurlijk maken we volop gebruik van digitale schoolborden en computers. In de pauzes zit je prettig in onze
ruime aula of ben je lekker buiten op ons mooie schoolplein waar ook een voetbal/basketbalkooi te vinden is.

Met welk advies van de basisschool kun je je aanmelden?
Op Maris College Kijkduin kun je je aanmelden met:
* Basis met leerwegondersteuning (BL+LWOO)
* Kader met leerwegondersteuning LWOO(KL)
* Kader / Theoretische leerweg met LWOO (KL t/m TL)
Hoeveel leerlingen laten jullie toe?
Op Maris College Kijkduin is er plaats voor 64 brugklasleerlingen in 2022-2023.
Gaan jullie loten?
We gaan loten als het aantal aanmeldingen boven de 64 komt. We willen de klassen klein houden dus gaan niet
over het maximum van 16 leerlingen heen.
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.
Worden er alleen kinderen met een lwoo-advies aangenomen?
Ja, op Maris Kijkduin kunnen alleen kinderen met een lwoo-advies van de basisschool aangenomen worden.
Hoe is jullie zorgstructuur?
Er is op school een coördinator passend onderwijs (CPO).
Dit is mevrouw Noever. Al voor de start van het schooljaar screent de CPO samen met de teamleider
onderbouw ( de heer Rootert) en collega’s met een pedagogische achtergrond, alle dossiers van nieuwe
leerlingen. Op deze manier zijn we op de hoogte van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en op
welke manier. We geven deze informatie door aan de mentoren zodat ook zij op de hoogte zijn.
Ouders kunnen ook terecht bij de coördinator of teamleider onderbouw 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 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 en teamleider, het aanspreekpunt. 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 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.
Voor onze locatie maakt het niet uit of het advies verhoogd wordt/ verlaagd wordt. Als het maar een basis tot en
met theoretisch advies mét lwoo blijft. Alle brugklasleerlingen starten namelijk in een ‘gemengde klas’ waarin alle
adviezen samen zitten.
Je kind heeft het eerste en het tweede jaar de tijd om zich te ontwikkelen en pas in de derde klas wordt het
uiteindelijke niveau bepaald.
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 vinden er aan het begin van het jaar kennismakingsdagen plaats.
Deze staan in het teken van teambuilding en kennismaking. 3 dagen lang volgen de leerlingen lesjes, wordt er
gelachen en worden er allerlei activiteiten georganiseerd zoals een survival. In de tweede vinden er ook dit soort
activiteiten aan het begin van het jaar plaats. In de derde klas gaan de leerlingen op teambuildingsdagen. Een
bijzondere en gezellige kleine week, waarin ze hun nieuwe klas en mentor goed leren kennen. In de vierde klas
vindt er een examenreis in het buitenland plaats. Het Maris College biedt daarnaast nog Maris-brede reizen voor
de eindexamenkandidaten. Dit aanbod verschilt van jaar tot jaar.

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, dat de laptop op Windows draait 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

Is er opstroom mogelijk als blijkt dat mijn kind meer kan?
Al tijdens de brugklas kijken we naar de mogelijkheden voor opstroom. De leerlingen die hoge cijfers behalen
gaan werken uit een TL methode in plaats van een basis-kader methode. Ook in de tweede klas wordt er scherp
gekeken naar wat de leerling aankan. Pas in de derde klas is er een duidelijke niveau-indeling; je hebt dan een
basisklas, een kaderklas en een theoretische klas ( mavo)

Wat als mijn kind wil doorstromen naar een andere school of locatie?
Binnen het Maris College is doorstroom mogelijk. Het gebeurt echter niet zo vaak omdat uw kind niet voor niets
lwoo heeft gekregen. Ook kan het zijn dat een kind in de bovenbouw een andere richting wil kiezen dan bij ons
wordt aangeboden. Ook dan is doorstroom binnen het Maris College eventueel mogelijk. Heeft uw kind een
wens voor een andere school, dan ligt het initiatief hiervoor bij u als ouders.
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 uitleg over de extra voorzieningen waar hij/zij recht op heeft.
Dit is onder andere een voorleesprogramma op de laptop, voorgelezen boeken en extra tijd bij toetsen. Op
Maris Kijkduin hebben we al jaren een heel duidelijk en goed dyslexiebeleid. Alle docenten weten wat dyslexie is
en houden ze daar heel goed rekening mee. Mocht blijken dat er meer 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 Kijkduin hebben we Begeleiding & Coaching in huis. Omdat we hiervoor maar een beperkt aantal
plekken beschikbaar hebben, wordt er goed gekeken welke leerlingen dit het hardst nodig hebben. Een
voorwaarde is sowieso dat leerlingen in de les actief deelnemen en gemotiveerd zijn om na school naar de
begeleiding te gaan. In de brugklas zal niet gelijk gestart worden met B&Co. We laten uw kind rustig wennen aan
ons onderwijs en geven hem de tijd zichzelf te laten zien. Als na het eerste rapport blijkt dat B&Co nodig zou
kunnen zijn geeft de mentor dit aan u aan. Natuurlijk kunt u als ouder ook bij de mentor aangeven als er
problemen zijn met het maken van huiswerk.

Voor overige informatie kunt u terecht op onze website:
www.mariscollege.nl OF www.mariscollege.nl/kijkduin
Contactgegevens Maris College Kijkduin
Landréstraat 150
2551 CA Den Haag
Telefoonnummer: 070 368 2743
Whatsapp: 06-30483695
E-mail: kijkduin@mariscollege.nl OF j.rootert@mariscollege.nl

