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Voorwoord
 

Op onze school zijn we altijd bezig met samen leren kiezen. Dat gaat het best als je je

jezelf leert kennen en je erachter komt waar je goed in bent, wat jij belangrijk vindt, en

wat je leuk vindt. Zo ontdek je hoe en wat jij het beste kunt kiezen. Voor jezelf, maar ook

voor je omgeving. Dat doen we samen.

 

Met jou, je mentor, de vakdocenten en niet te vergeten jouw medeleerlingen en je

ouders proberen we zoveel mogelijk binnen de mogelijkheden voor onze school jouw

manier van leren vorm te geven. Dan is het ook belangrijk dat jij je gehoord, gezien en

gekend voelt. In een veilige omgeving, waar we ook op elkaar passen. Daarin speelt jouw

mentor een belangrijke rol.

 

Samen leren kiezen gaat het best als er ook wat te kiezen valt. Je kunt bij ons kiezen of je

Mavo Projectklas of Mavo Businessklas doet. Je kunt zien of je na de tweede klas al naar

de Havo kunt, of dat je op Westplas blijft en je richt op een vervolgopleiding nadat je

jouw diploma hebt gehaald.

 

Tijdens jouw schooltijd kun je ook lid worden van een van de leerlingteams die actief zijn.

We zijn een Eco-school. Dus ook al zijn wij ‘alleen maar een Mavo’, er valt nog zat te

kiezen zodat jij naar alle richtingen kunt doorgroeien.

In deze gids lees je daar alles over, en dan heten wij je natuurlijk graag van harte welkom

in september 2021 als leerling van onze school.

 

Met vriendelijke groet,

Peter Lievaart

Schoolleider Westplas Mavo 
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Het onderwijs
 

Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit?
Op Westplas Mavo duren de schooldagen van ‘s ochtends 8:15 tot 16:30 uur. De lesduur

loopt uiteen van 25 minuten tot 100 minuten. Niet alle dagen duren zo lang. Gemiddeld

heb je ongeveer 6 uur per dag les en verwachten we dat je per week ook ongeveer 6 uur

aan je huiswerk besteed, ook al kun je daar vaak al op school aan werken. ‘Schooltijd’

betekent ook niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook

buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten

doen.

 

Theoretische leerweg
Wij bieden de Theoretische Leerweg (TL) mavo, met een mavo-/havo onderbouw. De

mavo biedt alleen theorie vakken. Je doet examen in zes of zeven theoretische vakken.

Na het examen stroom je door naar niveau 3 of 4 van het middelbaar beroepsonderwijs

(mbo) of naar de havo.

 

Een mavo met een mavo-/havo onderbouw
Iedereen die bij ons in klas 1 start, zit in een mavo-/havo klas. Aan het eind van klas 2

kunnen de beste 15% van alle leerlingen de overstap maken van 2-mavo op Westplas

naar 3-havo op het Hermann Wesselink College (HWC) of Amstelveen College (AC).

Deze twee scholen garanderen plaatsing voor door ons geschikt gevonden leerlingen.

Iedereen heeft dus evenveel kans om door te stromen naar de havo, ook al heb je geen

havo advies van de basisschool gekregen. Als je niet naar de havo gaat, volg je bij ons

vanaf klas 3 vmbo-t.

NB. Mocht het Alkwin Kollege plek hebben, dan kun je ook eventueel daar instromen in

3-havo.
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Havo-kanstraject 
 

1. Wat zijn de plaatsingscriteria voor de havo-kanstraject?
Die zijn er niet – er is geen aparte klas. Alle leerlingen die op onze school starten, maken

kans op de havo, mits aan de voorwaarden is voldaan. In de praktijk stroomt 10-15%

van de leerlingen door naar havo 3.

2. Wanneer kun je naar havo 3?
Aan het eind van klas 2 moet je voor alle elf examenvakken een 7.0 of hoger staan;

Je hebt de opstroomlessen gevolgd en de opstroomtoetsen voldoende afgerond;

Je voldoet aan het havo-profiel dat is gebaseerd op de niveauprofielen binnen het

Samenwerkingsverband;

Ook heb je alle praktische opdrachten voldoende afgerond.

3. Wat is de duur van het havo-kanstraject?
Het havo-kanstraject is een traject van twee schooljaren. In leerjaar 2 vindt de selectie

plaats, na de kerstvakantie start het opstroomtraject. Tussentijdse opstroom behoort niet

tot de mogelijkheden.

4. Hoe ziet het onderwijs eruit?
Het onderwijs moet zorgen voor aansluiting met havo 3. Daar waar nodig worden lessen

of lesinhoud aangepast. We hebben hierover regelmatig contact met het HWC en AC.
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Themaklassen op Westplas Mavo
 

Projectklas
Tweehonderd minuten per week staat jouw creativiteit centraal bij de lessen van

projectklas. Elke periode hoort bij een beroep en werk je aan grotere opdrachten die

passen bij dat beroep. Op een creatieve manier kruip je in de huid van iemand met dit

beroep. Zo ben je 8 weken een kunstenaar, een historicus, ontwerper, journalist of

wetenschapper. Ook ga je in de twee jaar projectklas aan het werk als docent, bioloog

en in een tak van de horeca. Dit helpt je misschien ook wel met je beroepskeuze later.

In de lessen kan je jouw creativiteit kwijt. Creativiteit in de breedste zin van het woord, je

kan schrijven, tekenen, hout bewerken of aan de slag met fotografie, lijmpistolen of de

3D-printer. We hebben een groot lokaal met allerlei spullen waar je alles van mag

gebruiken.

Tijdens de opdrachten werk je aan belangrijke vaardigheden die van belang zijn in je

verdere leven én bij andere vakken op school. Je leert iets over schoolvakken die passen

bij het beroep, maar je leert ook samenwerken en overleggen doordat je vaak met

anderen aan opdrachten werkt. Je wordt steeds beter in organiseren en plannen omdat

je gaat ontdekken hoe je grote opdrachten binnen de tijd af krijgt met een goed

resultaat. Na afloop van elke opdracht voer je met je coach een gesprek over hoe het

gegaan is, zo leer je reflecteren en evalueren. Ons motto is: fouten maken mag, daar leer

je van!

 

Businessklas
Zou je een winkel willen beginnen of een eigen bedrijf? Wil je ondernemen? Dan is de

businessklas echt iets voor jou!

Op jouw rooster staat dan het vak ‘Businessklas’ Met je docent bereid je allerlei

activiteiten voor, zoals ouderavonden, markten of de open dag. Hierbij leer je hoe je

reclame maakt, waar je allemaal rekening mee moet houden met voorbereiden van

evenementen en de basis voor het opzetten van een eigen bedrijf. Je krijgt theorielessen,

volgt praktijklessen, gaat op bedrijfsbezoek en volgt gastpresentaties. Verder ga je een

heuse mini-onderneming starten en maak je je eigen businessplan. Ook hier staat leren

kiezen weer centraal, maar net even anders dan bij Projectklas.

In klas 1 en in klas 2 volg je vier lesuren per week Businessklas. In de bovenbouw wordt

de Businessklas als keuzevak aangeboden en is alleen toegankelijk voor leerlingen die in

de onderbouw Businessklas hebben gedaan.
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Themaweken
Het schooljaar is opgedeeld in 3 periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een

verdiepende themaweek. De drie themaweken zijn: Kunst & Cultuur ∙ Gezond verstand ∙

Sport & spel. Gedurende deze themaweken worden extra activiteiten georganiseerd

waardoor verdieping en verbreding ontstaat. Ook is er in die weken gelegenheid om met

je mentor in gesprek te gaan, de zogenaamde coachgesprekken, daarmee bereid jij je

ook voor op de Mol gesprekken waar jouw ouders bij zijn. Onze docenten zullen een

inhoudelijke bijdrage leveren aan deze weken, maar er kunnen bijvoorbeeld ook

kunstenaars, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en sporters uitgenodigd worden die

komen lesgeven en projecten begeleiden. De week kan plaatsvinden binnen school, maar

er vinden ook excursies en activiteiten plaats buiten de school. 

Eco-Schools
Wij zijn officieel een Eco-schools (dit kun je zien aan de groene vlag die buiten wappert).

Wij willen dat iedereen op school bewust een keuze kan maken voor zichzelf, en daarbij

rekening leert houden met de ander en de samenleving. De resultaten zijn o.a. een

watertappunt in de aula voor het kunnen vullen van drinkwaterflesjes en ons gescheiden

afvalsysteem. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Het gaat ook over veiligheid, slim

omgaan met elkaar en met de spullen en het voedsel dat we gebruiken.
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Digitalisering onderwijs
Bij ons leer je uit boeken, van elkaar en ook digitaal. In onze samenleving wordt volop

gebruik gemaakt van digitale middelen en dus vinden wij het belangrijk dat jij daar goed

mee om leert gaan.

 

iPad
Bij Wellant gebruiken we de iPad. Je werkt met apps en games die speciaal voor het

onderwijs gemaakt zijn. Zo wordt leren leuk. Wij gaan mee met vernieuwingen, zodat we

je zo goed mogelijk begeleiden naar je toekomst. Met een tablet leer je hoe je met elkaar

op een digitale manier samenwerkt en met elkaar communiceert. Hoe je creatief naar

oplossingen kunt zoeken, maar ook hoe je goed en verantwoord moet omgaan met een

tablet, het internet en de digitale wereld.  Dat is niet alleen leuker maar ook uitdagender.

Want dat betekent leren op je eigen manier en in je eigen tempo. Als het gemakkelijk

gaat, werk je vooruit of krijg je andere opdrachten op jouw niveau. Als je het moeilijk

vindt krijg je extra hulp. Je docent ziet direct welke vragen goed en niet goed

beantwoord zijn, waar je goed in bent en waar je extra aandacht bij nodig hebt. En

omdat we makkelijker kunnen bijhouden op welke manier jij het best leert, kunnen we je

beter verder helpen. 

Wellant kiest voor de iPad. Deze is stevig en gaat lang mee. Hij weegt niet veel en is

makkelijk mee te nemen naar school en weer naar huis. En Wellant heeft er al goede

ervaringen mee opgedaan. De iPad wordt jouw eigendom. Wellant betaalt 1/3 deel van

de kosten van de aanschaf. 
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Begeleiding op de Westplas Mavo
 

Samen houden we bij hoe het gaat
Samen met jouw docenten en ook je ouder(s) ben je verantwoordelijk voor je resultaten

en ontwikkeling. Uit de toetsen en opdrachten die je maakt en andere activiteiten die je

doet,  wordt jouw voortgang duidelijk en die bespreek je regelmatig met je mentor, maar

ook met je ouder(s)/verzorger(s). Daar waar nodig kijken we samen hoe we bij kunnen

sturen of wat er voor jou nog meer in het veschiet ligt.

 

Magister en Intranet
Via de app 'Magister' kunnen jij en jouw ouders oa. het huiswerk en cijfers zien. Ook

krijgen jullie toegang tot een deel van het netwerk van Wellantcollege met verschillende

digitale platforms waar de nieuwsbrieven, overgangsnormering en andere informatie

terug te vinden is.
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Mentor
Elke klas heeft z'n eigen mentor(en). Hij/zij houdt samen met jou in de gaten of jouw

studie goed verloopt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en jouw

ouders/verzorgers.

 

MOL gesprekken
Tijdens de mentorlessen werk je aan de presentatie van jouw ontwikkeling. Jij

presenteert jouw doelen, ambities en resultaten (rapport) aan je ouders en mentor. In dit

gesprek kunnen jij en je ouders je mentor om feedback vragen om zo eventuele

vervolgstappen te kunnen zetten en hierdoor het leren succesvol voort te zetten. Dit alles

uiteraard met steun van je mentor, ouders en je vakdocenten. De regie ligt echter zoveel

mogelijk bij jezelf. Door deze opzet komt de verantwoordelijkheid voor het leren meer bij

jou zelf te liggen.

 

Rapport
Drie keer per jaar wordt er een rapport mee naar huis gegeven. Resultaten kunnen ook

aanleiding geven voor een planning om cijfers (nog) beter te laten worden. De cijfers

laten zien hoe je de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Samen met alle docenten kijken we

óók, of je alle afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle opdrachten

en verslagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen hebben ingehaald. Soms moet je

daarvoor thuis, dus voor of na schooltijd nog aan het werk. Aan het einde van het

schooljaar bepaalt de overgangsvergadering of je door kunt naar het volgende leerjaar.

Soms komt het voor dat je naar een andere school gaat. Of omdat je hoger kunt, of

omdat ons niveau teveel van je vraagt. 

 

Docenten
De docenten verzorgen de lessen en letten naast kennisoverdracht ook op de gewenste

omgang met elkaar, tijdens, maar ook buiten de lessen.
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Onderwijsondersteuning
Sommige leerlingen hebben extra onderwijsondersteuning nodig. In ons

schoolondersteuningsplan (SOP) kun je precies nalezen of en hoe de ondersteuning die jij

zoekt op onze school wordt aangeboden. Bij twijfel kun je contact opnemen met de IB-er

van de basisschool. Zij kan voor jou contact opnemen met onze Coördinator Onderwijs

Ondersteuning.

 

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD en zet zich in voor een gezonde

en goede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar. De GGD doet dit

door op school gesprekken te voeren en vragenlijsten af te nemen.

 

Vertrouwenspersoon
Krijg je te maken met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten, dan kun je

altijd contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van Wellantcollege.
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Coördinator Onderwijs Ondersteuning
De coördinator onderwijs ondersteuning (COO) het woord zegt het al, regelt alles

rondom de extra ondersteuning binnen school die een leerling nodig heeft. Zij

onderhoudt contacten met leerlingen en ouders, maar ook met met externe

hulpverleners, zoals ambulant begeleiders, leerplichtambtenaar, schoolarts en

onderwijshulpverlener. Als een mentor er niet meer uitkomt met een leerling wordt

de COO geraadpleegd om te kijken welke actie er verder nodig is. 

 

Schoolleider
De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en

vormt samen met enkele collega’s de schoolleiding van de school.

 

Leerjaarbegeleiders
De leerjaarbegeleiders ondersteunen de schoolleider en nemen leerlingzaken van een of

meerdere leerjaren voor hun rekening. ZIj gaan met jou in gesprek wanneer teveel keer

te laat komt, uit de les wordt gestuurd of bij andere 'incidenten'.
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Decaan
Meer weten over stages, werk en vervolgstudies? Stap op de decaan af! De decaan weet

bijvoorbeeld precies welke vervolgopleidingen er zijn, welk vakkenpakket je daarvoor

nodig hebt en wanneer er voorlichtingsdagen op mboscholen of de havo zijn. 

 

Team Interne Ondersteuning (TIO)
Op school hebben we een Team Interne Ondersteuning. Dit team bestaat o.a. uit de,

coördinator onderwijs ondersteuning, leerjaarbegeleiders, schoolarts, leerplichtambtenaar

en schoolmaatschappelijk werker. Wanneer jij of een andere leerling meer begeleiding

nodig heeft, dan je mentor kan bieden, bespreekt het TIO welke hulp zij of iemand

anders jou kan bieden. 

 

Trajectvoorziening
De Trajectvoorziening probeert alle leerlingen zoveel mogelijk het reguliere onderwijs te

laten volgen en geeft daarbij soms extra ondersteuning. Deze mensen kijken ook met je

docenten hoe ze om kunnen gaan met alle verschillende leerlingen.
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Dyslexie / dyscalculie
Heb je moeite met lezen, schrijven of rekenen, dan heb je misschien dyslexie of

dyscalculie. Wij kunnen je hierbij gericht helpen, door bijv. extra tijd, een groot lettertype

of de tekst via Kurzweil aan te bieden.

 

Faalangst
De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan de overstap naar de middelbare

school. Maar het kan zijn dat je je heel erg druk blijft maken. Dat je bijvoorbeeld niet

kunt slapen wanneer je een presentatie moet geven. Misschien heb je last van faalangst?

Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je daarbij helpen.

 

Sociale vaardigheden
Niet voor iedereen is contact maken met leeftijdgenoten vanzelfsprekend. Sommige

leerlingen voelen zich erg ongemakkelijk op school of met vrienden. Misschien stel jij

jezelf ook wel eens vragen als: Hoe begin ik een gesprek? Hoe ga ik om met kritiek? Hoe

werk je op een goede manier samen? Op onze school zijn twee docenten opgeleid om

leerlingen van leerjaar 1 en 2 trainingen te geven in sociale vaardigheden.

 

Ondersteuningslessen / leren leren
Voor enkele vakken kun je hulplessen volgen. De vakdocent onderzoekt samen met je

mentor of je in aanmerking komt voor deze les. In een hulples krijg je extra uitleg en

(extra) oefenstof met als doel het vereiste niveau van een vak te halen. Ook om jouw

studievaardigheden te ontwikkelen is er extra ondersteuning nodig. Hulplessen hebben

een maximum van ongeveer twaalf leerlingen, afhankelijk van de hulpvraag. Ook wordt

aandacht besteed aan studievaardigheden en hoe je dat het beste kunt aanpakken.

 

Anti-Pest Protocol
Onderdeel van ons wettelijk verplichte anti-pest protocol zijn de zogenaamde pest-of

anti-pest functionarissen. Zij zorgen er voor dat een pestgeval wordt aangepakt, op een

veilige manier voor degene die gepest wordt.

16



Algemene informatie
 

Kosten 1e leerjaar
De school betaalt de kosten voor de schoolboeken en deels de aanschaf van de iPad.

Door middel van een vrijwillige ouderbijdrage kunnen leerlingen deelnemen aan o.a.

excursies, schoolfeesten en introductiekamp. Dit jaar was de ouderbijdrage € 185,00

voor klas 1.

Aanmeldingsprocedure
Onze school houdt zich aan de afspraken van de kernprocedure zoals beschreven in de

Schoolkeuzegids van ons Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden. Westplas

Mavo maakt voor schooljaar 2021-2022 maximaal vijf eerstejaars klassen. Bij mogelijke

loting geldt eerst ‘broertje/zusje’-voorrang en daarna geldt de postcode als criterium.

Afgelopen jaren hebben wij niet hoeven loten. Alle aangenomen leerlingen worden

uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag voorafgaand aan het eerste leerjaar.

Lokale Ouderraad
Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn. De ouders

zijn vertegenwoordigd in een lokale ouderraad. Aan het begin van het schooljaar gaat de

ouderrraad zelf op zoek naar nieuwe leden, maar u kunt zich altijd aanmelden vanaf het

moment dat uw kind ingeschreven is op onze school.
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Wat doe je buiten de lessen om?
 

Klas 1 Klas 2
Introductiekamp Bezoek aan Choice

Projectpresentatie Maatschappelijke stage

Schoolreis naar Efteling of Walibi Schoolreis naar Efteling of Walibi

Sportdag Sportdag

Schoolfeest Schoolfeest

Themaweken Themaweken

  

Klas 3 Klas 4 
Werkweek naar het buitenland Kerstgala

Snuffelstage Moviepark

Sportdag Sportoriëntatie

Schoolfeest Schoolfeest

Themaweken Profielwerkstuk presentatie

 Diploma uitreiking
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Tenslotte
 

In overleg met de andere scholen in de

regio, hebben wij afgesproken dat wij

maximaal 5 brugklassen maken voor

leerlingen met een vmbo-t of vmbo-t/h

advies.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn

de leerlingen met een vmbo-k/t advies van

harte welkom op o.a. Wellantcollege de

Groenstrook en kun je je dus met dit

advies niet aanmelden op Westplas Mavo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt in deze gids alsof er geen

Corona-virus is. Dat doen we met opzet.

We kunnen niet in de toekomst kijken.

Echter, ons onderwijs zoals hier beschreven

is leidend voor alle aanpassingen die de

bestrijding van het virus van ons vraagt.

Belangrijke data
 

Rondleidingen
Maandag 1 februari 2021

Dinsdag 2 februari 2021

11.00 - 20.30 uur

 

Lesjesmiddag
Woensdag 10 februari 2021

Woensdag 17 februari 2021

14.30-15.45 uur

 

Inschrijven
Maandag 1 t/m vrijdag 5 maart 2021

 

Kennismakingsmiddag
Woensdag 23 juni 2021

 

Eerste schooldag
Maandag 23 augustus 2021

Wellantcollege Westplas Mavo
1e J.C. Mensinglaan 40
1431 RW Aalsmeer
0297 325244
westplas@wellant.nl
wellantwestplasmavo.nl
volg ons ook op facebook, instagram en twitter
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