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Schooljaar 2014 - 2015

Scholengroep Den Haag Zuid-West

Schooljaar 2014 - 2015
Voorwoord
Beste leerlingen,
In dit boekje vind je afspraken en informatie over praktische
zaken die met onze school te maken hebben. Voor het goed
functioneren van de school is het van groot belang dat iedereen
zich aan deze afspraken houdt. Daarom heeft de school deze
afspraken in regels vastgelegd. De belangrijkste regels vind je in
dit boekje.
Als iedereen zich aan de regels van de school houdt, wordt het
een gezellig en succesvol jaar.
We wensen alle leerlingen een goed schooljaar toe!
De schoolleiding en alle medewerkers.
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Lestijden ZWC
Op het Zuid-West College beginnen de lessen om 08.00 uur. Je
krijgt in een week gemiddeld 34 uur les. Elk lesuur duurt 45
minuten. Gedurende de dag zijn er twee pauzes van 25 minuten.
Les 1
Les 2
Les 3
Les 4

08.00
08.45
09.30
10.15

–
–
–
–

08.45
09.30 ( Klas 1 08.30 – 09.30 )
10.15
11.00

1e pauze

11.00 - 11.25

Les 5
Les 6

11.25 – 12.10
12.10 – 12.55

2e pauze

12.55 - 13.20

Les 7
Les 8
Les 9

13.20 – 14.05
14.05 – 14.50
14.50 – 15.35

Tussen de lessen door gaan twee bellen. Je zorgt dat je voor de
tweede bel in de klas bent. Lukt dat niet, dan ben je te laat en haal
je een te-laat-briefje bij de conciërge. Na iedere 45 minuten, dus na
ieder lesuur, gaat er een bel. Als je een dubbel uur hebt, blijf je in
de klas en ga je gewoon door met je werk. Het is niet de bedoeling
om dan een soort mini-pauze te houden.
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Lestijden Lesplaats
Dit zijn de lestijden van de Lesplaats. De lessen duren 45 minuten.
De uren zijn verdeeld over domeinuren en instructie-uren. Je zorgt
dat je altijd op tijd aanwezig bent in het domein of in het
instructielokaal. Als je te laat bent, haal je een te-laat-briefje bij de
conciërge.
Les 1
Les 2
Les 3

08.00 – 08.45
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15

1e pauze

10.15 - 10.45

Les 4
Les 5

10.40 – 11.25
11.25 – 12.10

2e pauze

12.10 - 12.35

Les 6
Les 7
Les 8
Les 9

12.35
13.20
14.05
14.50
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Roosterwijzigingen
De roosterwijzigingen worden dagelijks op de monitor
in de school getoond. Kijk direct op de monitor als je de
school binnenkomt.
Je kunt de wijzigingen ook thuis bekijken. Deze kun je zien door in
te loggen in Magister (https://sgdenhaag.swp.nl). Via het knopje
dagrooster zie je direct de laatste wijzigingen. Leerlingen met een
smartphone kunnen dit ook zien via de Magister-app (Magister
Meta) op je telefoon.
Website
Op onze website www.sgzuidwest.nl is van alles te vinden
over de school. Deze website is om aan je vrienden of familie te
laten zien.
Alle informatie voor jou kun je vinden op de ELO
(http://elo.sgzuidwest.nl). Denk bijvoorbeeld aan leuke
nieuwsberichten, foto’s en activiteiten.
Toegang tot de school
De school gaat voor leerlingen om 07.45 uur open. Als je een
keer te laat bent, moet je je melden bij de conciërge.
Deurbeleid
Als de lessen begonnen zijn, gaat de schuifdeur bij de ingang
uit veiligheidsoverwegingen op slot. De conciërge houdt de
deur in de gaten en doet deze open indien nodig. Leerlingen
mogen in de pauzes het schoolgebouw niet verlaten. Je mag
natuurlijk wel op het schoolplein. Leerlingen van de
onderbouw mogen ook tijdens tussenuren het schoolgebouw
Zuid-West College
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niet uit. Zij kunnen in de kantine blijven. Leerlingen van de
bovenbouw mogen het schoolgebouw uit als zij een tussenuur
hebben. Ze moeten dan wachten tot de pauze voorbij is en de
conciërge vragen de deur te openen.
Te laat komen
Als je na de (tweede) bel in de les komt, ben je te laat. Je mag de les
(of het domein) pas in als je een te-laat-briefje (rode kaart) hebt
gehaald bij de conciërge.
Ben je een keer te laat gekomen, dan meld je je de volgende dag
om 08.00 uur bij de conciërge.
Je kunt ook wel eens te laat komen, omdat je naar een arts moest.
Laat je ouders dan naar school bellen om dit door te geven aan de
school. Je krijgt dan bij de conciërge een groen te-laat-briefje en je
hoeft je dan de volgende dag niet om 08.00 uur te melden.
3-6-9-12 Regeling
Als je 3x te laat bent gekomen, neemt een medewerker van school
contact op met je ouders.
Als je 6x te laat bent gekomen, bellen we je ouders en nodigen wij
hen uit voor een gesprek met jou en je mentor op school. Dit
gesprek is verplicht.
Als je 9x te laat bent gekomen, meldt de school dit aan de
leerplichtambtenaar. Jij en je ouders/verzorgers krijgen dan te
maken met de leerplicht.
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Als je 12x te laat bent gekomen, zal de leerplichtambtenaar je
uitnodigen voor een gesprek. Je moet dan met één van je
ouders/verzorgers naar leerplicht. Je kunt een taakstraf krijgen of
een Proces Verbaal (in het laatste geval krijg je een strafblad).
Verzuim
Zoals je ziet houdt onze school goed in de gaten hoeveel je absent
en/of te laat bent. Dit doen wij omdat we willen dat je alle lessen
aanwezig bent. Hierdoor is namelijk de kans groter dat je goede
cijfers haalt en uiteindelijk je diploma. We lichten je ouders altijd in
over het te laat komen en het niet aanwezig zijn in de klas.
Als je teveel verzuimt, dan melden we dat altijd aan de
Leerplichtambtenaar. Voor teveel verzuim kun je een taakstraf of
een Proces Verbaal krijgen.
Ziek zijn, beter worden
Als je niet naar school kunt komen omdat je ziek bent, dan belt een
van je ouders/verzorgers vóór 09.00 uur naar school om dat te
melden (070-384 00 00). Ze moeten dit elke dag blijven doen zolang
je ziek bent. Als je weer terug komt op school moet je een
herstelbriefje inleveren bij de conciërge.
Wanneer je een medische afspraak hebt bij de dokter of
tandarts, moeten je ouders ook naar school bellen. Probeer je
(medische) afspraken buiten schooltijd te plannen!
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Spijbelen
Als je spijbelt zal school altijd contact opnemen met één van je
ouders/verzorgers. Gespijbelde uren moeten worden ingehaald bij
de mentor en zullen altijd bij de leerplicht gemeld worden.
Verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om
Verlof buiten de schoolvakanties om is niet mogelijk. Er zijn twee
uitzonderingen op deze regel:
- Vakantieverlof indien de ouders wegens de aard van hun
beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen
gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken van het
nieuwe schooljaar. De beslissing om dit verlof toe te kennen
ligt bij de locatiedirecteur.
- Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Hiermee
worden omstandigheden van medische en/of sociale aard
bedoeld.
Voor beide soorten verlof kun je een verlofaanvraagformulier
ophalen bij de conciërge. Je ouders moeten dit invullen en de
bewijsstukken bijvoegen. Het formulier lever je in bij je teamleider.
Alleen als het verlof officieel toegekend wordt, is het verzuim
geoorloofd.
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Indeling van het jaar
Het schooljaar verdelen we in 5 thema’s. Op de Lesplaats
noemen we dit blokken. Ieder thema (of blok) beslaat een
periode van ongeveer 8 weken.
De onderbouw van het ZWC
De onderbouw werkt in thema’s.
Naast de reguliere vakken moet je ook stage lopen. De
interne stage (leerjaar 1) en maatschappelijke stage (leerjaar
2) moeten in ieder geval voldoende zijn afgerond om door te
kunnen naar het volgende leerjaar.
De bovenbouw van het ZWC
In de bovenbouw werken we ook in thema’s.
In het derde leerjaar volg je eerst 5 à 6 weken les op school.
Aansluitend ga je dat wat je geleerd hebt in de praktijk
brengen. In 3 Basis of in 3 Kader ga je de laatste 2 weken van
een thema op stage. In het derde leerjaar ben je al bezig met
het examen. De examenonderdelen kun je terugvinden in het
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Alle cijfers van
klas 3 en 4 tellen mee voor het cijfer op je eindlijst. Naast
cijfers zijn er ook handelingsopdrachten. Lichamelijke
Opvoeding, CKV en de stage/praktijkopdrachten moeten in
ieder geval voldoende zijn afgerond om door te kunnen naar
het 4e leerjaar en uiteindelijk je diploma te behalen.
Het vierde leerjaar is anders opgebouwd. De leerlingen van
leerjaar 4 starten in mei met de examens. Het schooljaar is
daardoor korter. Je mentor zal je hier meer over vertellen.
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De bovenbouw van de Lesplaats
Ook in 3 Mavo ben je al bezig met het examen. De
examenonderdelen kun je terugvinden in het PTA
(Programma van Toetsing en Afsluiting). Alle cijfers van klas
3 en 4 tellen mee voor het cijfer op je eindlijst.
Daarnaast hebben we gedurende het schooljaar natuurlijk onze
gezellige activiteiten: sportdag, schoolfeesten,
klassenactiviteiten, theaterbezoek. We vinden het fijn als je aan
deze activiteiten meedoet!
Fietsen
Je kunt makkelijk met de fiets naar school komen. Dit is leuk en
gezond. Naast de school is een fietsenstalling.
Pauzes
Iedere dag zijn er twee pauzes. Een pauze duurt 25 minuten.
We hebben een catering in de school die tijdens de pauzes in
de kantine eten en drinken verkoopt. Al het eten is Halal.
Tijdens de pauze blijf je in school of op het schoolplein. Het
schoolterrein mag dus niet verlaten worden. Op de Lesplaats
zijn er andere pauzetijden dan voor de overige klassen van
het Zuid-West College (zie lestijden pag. 4 en 5).
Het maken van video-opnames en foto’s
Met smartphones en tablets is steeds meer mogelijk. Leuke
apparaten, die helaas ook gebruikt kunnen worden op een
vervelende manier. Daarom hebben we de volgende regel:
het maken van video-opnames en foto’s door leerlingen
binnen school is verboden, tenzij er toestemming is verleend
Zuid-West College
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door één van de medewerkers van de school. Wanneer je
deze regel overtreedt en de opnames ‘misbruikt’ (het voor
gek zetten van iemand bijvoorbeeld) loop je kans van school
verwijderd te worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
bij ons op school zich veilig voelt.
Succes op school
We hebben onderzocht waarom sommige leerlingen op
school succesvol zijn en anderen niet. Succesvol betekent in
dit geval zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk diploma halen.
Uit dit onderzoek komen deze succesfactoren naar voren:
• spullen in orde hebben: je boeken,
schriften, werkboeken, agenda, opgeladen tablet en
een gevulde etui bij je hebben
• altijd aanwezig zijn in de les
• het opgegeven huiswerk maken en leren
Natuurlijk zijn meer dingen belangrijk, maar deze drie
springen er uit.
Huiswerk
Het huiswerk wordt door de vakdocent opgegeven in de klas.
Het huiswerk noteer je dan direct in je agenda. De docent zet
het opgegeven werk ook in Magister. Let op: soms gaat er
door storingen of roosterwijzigingen wel eens iets mis in
Magister. Het is daarom belangrijk om je agenda goed bij te
houden. Magister is een extra hulpmiddel maar als huiswerk
niet in Magister staat, is dit geen geldige reden om het werk
niet te maken.
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Op de Lesplaats hangt er ook een toetskalender in het
domein. Alle opgegeven toetsen worden daarin genoteerd.
Neem de toetsen over in je agenda!
Ga serieus met huiswerk om. Wie zijn huiswerk maakt en leert
kan goede resultaten halen. De mentor houdt ook in de gaten of
het goed gaat met je huiswerk!
Studiewijzers en huiswerk op de lesplaats
Op de Lesplaats werken we met studiewijzers, aftekenkaarten en
een toetskalender. Op de studiewijzers kun je per vak zien welk
werk er aan het einde van iedere week af moet zijn en welke
toetsen er gegeven worden. De toetsen en SO’s staan ook op de
toetskalender en worden door de vakdocent ook in Magister
gezet. Als er geen toets is opgegeven in de toetsband, dan heb je
het toetsbanduur vrij.
Neem de data van de toetsen en SO’s ook over in je agenda. De
studiewijzers kun je ook op de ELO vinden. Je mentor houdt in de
gaten of je bij bent met je aftekenkaart.
Inhalen van werk
Als je een toets hebt gemist, moet je die zo snel mogelijk
inhalen. Je hebt precies tien schooldagen om je werk in te
halen. Je maakt zelf een afspraak met je docent over het
tijdstip van inhalen. Als je een toets mist zonder geldige
reden (ongeoorloofd verzuim) heb je in principe geen recht
om de toets in te halen. Op de Lesplaats kun je op de
inhaalkalender zien, welke toets je moet inhalen en wanneer
je dit kunt doen. Je bent zelf verantwoordelijk om dit op tijd
te doen. Als je dit niet doet, staat er als cijfer een 1,0.
Zuid-West College
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Overgangsnormeringen
De overgangsnormeringen kun je vinden op onze website:
www.sgdhzw.nl
Ouderavonden en rapporten
In september nodigen wij je ouders/verzorgers uit voor een
kennismaking met de mentor. Op deze avond krijgen je
ouders/verzorgers en jij voorlichting over het komende
schooljaar.
Aan het eind van ieder thema krijg je een rapport.
Aan het einde van thema 1, thema 3 en thema 5 krijg je een
rapport mee naar huis. Als je onvoldoende resultaten hebt of
er zijn andere zaken die belangrijk zijn om te bespreken met
je ouders/verzorgers, nodigt je mentor hen uit voor een
gesprek. Je krijgt je rapport dan niet zelf mee naar huis.
Aan het einde van thema 2 en thema 4 worden alle
ouders/verzorgers samen met jou op school uitgenodigd om
over jouw studievoortgang te praten. Ook als je goede
resultaten hebt! Op die avond worden de rapporten ook
uitgereikt.
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Op de Lesplaats werken we met andere periodes. Er zijn drie
rapporten (december, maart en juni/juli). Rapport 1 en 2
worden aan de ouders uitgereikt tijdens 10minutengesprekken met de mentor. Hiervoor krijgen de
ouders/verzorgers een uitnodiging. Rapport 3 is het
overgangsrapport.
Examen
Het examen duurt twee jaar en start in leerjaar 3. In de eerste
schoolweken krijgen je ouders/verzorgers en jij een voorlichting
over het examen. Tijdens de voorlichting wordt er uitgebreid
aandacht besteed aan de PTA’s (Programma’s van Toetsing en
Afsluiting). In de PTA’s staat per vak wat er dat jaar gedaan moet
worden. De PTA's worden op onze website geplaatst.
Omgaan met elkaar
In de klassen wordt aandacht besteed aan de manier waarop
we met elkaar omgaan. De mentor zal erop letten dat
iedereen het naar zijn zin heeft op school. Jij mag altijd laten
weten hoe het met je gaat. Zeg het dus als er iets is.
Je gedrag op school
We willen dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor
zijn/haar gedrag.
Fouten maken mag, maar je moet ze wel zelf (soms met hulp
van anderen) herstellen.
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Schoolregels
Op school gelden voor jou de volgende “gouden” regels. Deze
regels worden op de ouderavond met jou en je ouders
besproken en ondertekend.
1. Wij gaan met respect met elkaar om.
2. We zorgen ervoor dat iedereen zich op deze school veilig
voelt.
3. We houden ons aan het Pest- en WiFi protocol
4. We blijven van andermans spullen af, dus ook van de spullen
van school.
5. Tijdens de les doen we onze jassen uit.
6. We dragen geen petten in of rond de school.
7. Het is verplicht om een schooltas bij je te hebben. In je
schooltas zit onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

een agenda
boeken en schriften
een goed gevulde etui
je gemaakte huiswerk
en andere benodigdheden (zie boodschappenlijst)
opgeladen tablet met koptelefoon
USB stick (in de bovenbouw)

8. Om beschadiging te voorkomen kaften we onze
schoolboeken.
9. We luisteren naar alle mensen die op onze school werken. Als
je uit een les wordt gestuurd, meld je je altijd direct bij de
teamleider. Bij afwezigheid van de teamleider ga je naar de
zorgcoördinator.
Zuid-West College
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10. We gaan ervan uit dat je de naam van het Zuid-West College
en de Lesplaats hoog houdt en je je buiten school net zo
gedraagt als binnen school.
11. In onze school vind je heel veel verschillende culturen, wij zijn
multicultureel. Binnen de school en op het schoolplein
spreken we altijd Nederlands.
12. Wij houden ons gebouw en onze omgeving opgeruimd en
schoon.
13. De school en het schoolplein zijn rookvrij.
14. Iedereen zorgt ervoor dat hij/zij op tijd is.
15. Drugs, alcohol, wapens, zakmessen en energydrinks zijn op
school ten strengste verboden.
16. De aula is de ruimte waar je kunt eten en drinken.
17. In de lokalen wordt er door de leerling geen gebruik gemaakt
van digitale apparatuur, tenzij de docent toestemming geeft.
Bij gebruik zonder toestemming wordt het apparaat
ingenomen en krijg je het een week later pas terug.
18. Laat waardevolle spullen thuis. De school is niet
verantwoordelijk voor verdwenen spullen.
19. De schoolleiding heeft te allen tijde toegang tot de lockers.
20. Tijdens de pauzes zijn er geen leerlingen in het domein van de
Lesplaats.
Als iedereen zich aan deze regels houdt, hebben wij een
gezellige, schone en veilige school! Bovenstaande regels gelden
uiteraard ook bij uitjes, excursies en de stagebedrijven.
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Schoolregels voor tabletgebruik
1. De tablet neem je altijd in je schooltas mee.
2. Tijdens de praktijkvakken berg je je tablet op in je locker,
tenzij de docent anders beslist.
3. Als je je tablet niet meer in de les kunt gebruiken omdat je
accu leeg is, wordt dit door de docent in Magister genoteerd.
Je gebruikt die les een schrift om opdrachten en/of
aantekeningen te maken. Als de docent het nodig vindt,
moeten opdrachten en/of de aantekeningen op de tablet in
een pdf-bestand overgezet worden.
4. Als je je tablet in de les niet gebruikt, zet je je tablet uit en
doe je het hoesje dicht.
5. Gamen op je tablet mag alléén in de aula of op het
schoolplein.
6. Als je zonder toestemming van de docent aan het
gamen bent, moet je de les inhalen bij de betreffende docent.
Regels buiten school
De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en
kinderen spelen. Daarvoor gelden de volgende speciale
afspraken:
• Tijdens alle pauzes blijft de deur dicht. Dat betekent dat
je pauze op school houdt.
• Tijdens tussenuren mogen onderbouwleerlingen de
school niet uit.
• Je gooit geen rommel op straat.

Zuid-West College
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Gevonden voorwerpen
Gevonden boeken, sleutels, jassen e.d. worden naar de conciërge
gebracht. Vraag daar of je spullen gevonden zijn.
Boeken
De school moet veel betalen voor de huur
van de boeken. Raak je boeken kwijt of
raken ze beschadigd, dan komt er
achteraf een rekening. Wees er zuinig op,
houd ze goed bij je en doe er kaftpapier
omheen.
Aan het einde van het jaar moeten de boeken weer ingeleverd
worden bij het Zuid-West College. Omdat alle boeken een eigen
nummer hebben, kan je niet ruilen van boek met iemand anders.
Je moet dus je eigen boek inleveren!
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Kluisje/locker
Elke leerling kan voor 15 euro een locker huren. Je bent zelf
verantwoordelijk voor je locker. Ben je een sleutel kwijt, dan
kun je aan de conciërge een reservesleutel vragen. Je geeft 6
euro borg aan de conciërge voor het lenen van de
reservesleutel. De reservesleutel kopieer je. Vervolgens lever
je de reservesleutel weer in bij de conciërge en ontvang je je
6 euro borg weer terug. Omdat de school eigenaar blijft van
je locker, mag de school altijd jouw locker openen.
Wanneer je ervoor kiest om toch je locker als boekenkast te
gebruiken, let dan goed op:
tijdens de les mag niemand de klas uit om iets uit de locker
te halen. Voor schooltijd en in de pauze zorg je ervoor dat je
de spullen voor de komende twee of drie uur bij je hebt.
Doe de sleutel van je locker aan je sleutelbos. Wanneer je hem
vergeet of kwijtraakt, kun je niet bij je spullen. Als je je
lockersleutel vergeet, wil de conciërge hem voor je openmaken.
Dit kost je wel 20 eurocent. Dit moet je gelijk betalen.
Let op, je mag niet zelf ruilen van locker!
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(Waardevolle) spullen
Veel leerlingen hebben waardevolle spullen bij zich: mobiele
telefoons, I-Pods, sieraden enzovoort. Hoewel we een veilige
school zijn, wordt er helaas wel eens gestolen. Iedereen heeft
een locker. Deze is alleen niet voor 100% inbraakvrij. De beste
methode is: (dure) privéspullen niet meenemen. Wanneer je
waardevolle spullen toch meeneemt en er gebeurt iets mee,
dan is de school niet aansprakelijk!
Helaas geldt dit soms ook voor boeken. Neem alleen de boeken
mee die je nodig hebt die dag. Je kunt je locker dan gebruiken
voor gymspullen, je jas, eten of drinken.
Kledingregels
Iedereen mag kleding dragen die hij/zij mooi vindt. Het is echter
niet de bedoeling dat je met jouw kleding anderen in
verlegenheid brengt. Petten en mutsen zijn in de school niet
toegestaan.
Drugs en wapens
Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat het gebruik van drugs
voor of tijdens schooltijd verboden is. Wanneer we merken dat
je drugs of alcohol hebt gebruikt, word je geschorst
en melden we dit altijd aan je ouders/verzorgers. Als je drugs
weggeeft of verkoopt aan anderen, betekent dat verwijdering
van school en melding bij de politie.
Voor wapens geldt dat het bezit (of het nu van jezelf is, of van
een ander) gemeld wordt aan je ouders/verzorgers. Tevens
word je geschorst. Het wapen wordt in beslag genomen en er is
contact met de politie om te kijken hoe we verder zullen
Zuid-West College
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handelen. Voor de duidelijkheid: bij wapens denken we aan
messen, maar ook laserpennen en aan echt lijkende
neppistolen. Je kunt zelf heel goed bedenken wat wel en niet
mag. Bij twijfel, laat het thuis!
Gymnastiekkleding
Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen van het
ZWC/Lesplaats een wit T-shirt en een korte of lange zwarte
sportbroek, gymschoenen met witte zolen, die je alleen
binnen draagt. Deze regels gelden ook voor de
sportactiviteiten buiten de gymlessen. Zorg ervoor dat je
sportkleding regelmatig wordt gewassen.
Bij sport- en spelactiviteiten is een gewone hoofddoek niet
toegestaan. Je kunt dan een sporthoofddoek dragen.
Kun je niet sporten? Neem een brief van thuis mee.
Raad van Meedenken
Wij hebben een actieve Raad van Meedenken. In deze raad
zitten leerlingen, schoolmedewerkers, docenten en de
locatiedirecteur. Aan het begin van ieder schooljaar zijn er
verkiezingen waaraan iedereen mee kan doen. Wij vinden het
belangrijk om te weten wat leerlingen van de school vinden en
welke ideeën zij hebben.
De Raad van Meedenken komt elke maand bij elkaar en praat
mee over belangrijke schoolzaken. Ook organiseert de Raad van
Meedenken verschillende leuke activiteiten.
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Medewerkers van de school
Je hebt op school te maken met volwassenen. Je gaat met
iedere werknemer van de school respectvol om. We
bespreken een aantal medewerkers.
De locatiedirecteur, mevrouw Borsboom
Mevrouw Borsboom is de directeur van het
Zuid-West College. Als je dringende vragen of
opmerkingen hebt en je kunt je mentor en je
teamleider niet vinden, dan kun je bij haar
terecht. Haar kamer is in de hal op de begane
grond.
De teamleider onderbouw BBL/KBL, de heer
Schreuder
De heer Schreuder is verantwoordelijk voor de
onderbouw. Hij overlegt regelmatig met de
mentoren. Hij gaat over alle zaken die te maken
hebben met de leerlingen van de onderbouw.
Zijn kamer is op de tweede verdieping.
De teamleider MAVO/HAVO Lesplaats,
mevrouw Grinwis
Mevrouw Grinwis is verantwoordelijk voor de
MAVO-HAVO Lesplaats. Zij gaat over alle zaken
die te maken hebben met de leerlingen van de
MAVO en HAVO. Haar kamer is in het domein
op de begane grond.
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De teamleider bovenbouw, de heer Oranje
De heer Oranje is verantwoordelijk voor de
bovenbouw. Hij gaat over alle zaken die te
maken hebben met de leerlingen van de
bovenbouw. Zijn kamer is op de eerste etage.
Je mentor
Een mentor is een docent. Misschien wel de belangrijkste
persoon voor jou op school. Hij of zij leert je hoe het eraan
toe gaat op het Zuid-West College en op de Lesplaats. Jullie
praten samen over hoe het met je gaat.
Van je mentor heb je veel uren les, meestal één of meer vakken.
Ook is de mentor degene die het contact met thuis onderhoudt.
Op ouderavonden praat de mentor met je ouders over je cijfers.

De onderwijsassistent, mevrouw Koevoet
Mevrouw Koevoet is onder andere de onderwijsassistent op de
Lesplaats. Zij let erop dat de school- en domeinregels goed
nageleefd worden. Ook ondersteunt zij de docenten en
leerlingen bij het werken in het domein
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De conciërge, Marco
Marco zie je overal in de school lopen. Hij weet
veel van het gebouw en houdt tijdens de lessen
toezicht in de hal en de gangen. Als er
problemen zijn met de lockers, kun je hem
terecht. Zijn werkplek is naast de hoofdingang
in de hal.
Bij de conciërge loge lever je je ziekte- en
absentiebriefjes in.
Het stagebureau, mevrouw Korkmaz/mevrouw Hardon
Als je vragen hebt over je stage kun je terecht op het
stagebureau. Het stagebureau vind je naast de ingang.
De decaan, mevrouw Briaire
Mevrouw Briaire weet alles van
vervolgopleidingen en het overstappen naar een
andere afstudeerrichting. Zij is iedere maandag
aanwezig op school. Haar kamer is op de begane
grond naast de personeelskamer.
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De administratie
Op de administratie kun je terecht voor onder andere
•
Wijzigingen van gegevens
De zorgcoördinator, mevrouw Hellinga
De zorgcoördinator helpt leerlingen met
uiteenlopende problemen. De werkplek van
mevrouw Hellinga is op de eerste verdieping.

Vertrouwenspersoon
Zijn er zaken die je in vertrouwen wilt bespreken met
iemand dan kan je een afspraak maken met de
vertrouwenspersoon. Natuurlijk kun je ook vertrouwelijke
mededelingen met de mentor bespreken.
De examensecretaris,
De examensecretaris regelt alles wat met het examen te maken
heeft. Hij zorgt er onder andere voor dat jij tijdig alle informatie
krijgt die je nodig hebt voor het maken van je (school) examens.
De kamer van de heer Reykens kun je vinden op de begane
grond naast de docentenkamer.
Schoolagent
De schoolagent is regelmatig op school te vinden. Zij geeft soms
lessen, praat met leerlingen en helpt wanneer er problemen zijn
die te maken hebben met strafbaar gedrag. Zij helpt mee om de
school een veilige plek te laten zijn.
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