Unit Vervolgonderwijs havo 4/5 en mavo 4
Schooljaar 2022/2023
Mondriaanlaan Oss
(School in school construct met Hooghuis Mondriaan College)
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1.

Voorwoord

Beste leerling,
Welkom (terug)!
In dit informatieboekje vind je alle gegevens over schooltijden, vrije dagen en informatie over welke spullen
je op school nodig hebt. Ook vind je een uitleg over het gedrag dat wij als school verwachten. Wij noemen
dit onze gedragsverwachtingen.
Komend schooljaar gaat het derde jaar van ons Inclusie-project met het Mondriaan College van start. De
intensieve samenwerking met Hooghuis Mondriaan college geeft onze leerlingen de mogelijkheid om
lessen te volgen in het regulier onderwijs en hun te leiden naar een havodiploma en/of vervolgonderwijs
mbo/hbo. De leerlingen krijgen kansen om zich verder te ontwikkelen met de passende ondersteuning
geboden in de eigen coachklas.
Het schooljaar start op dinsdag 6 september 2022 met een introductieprogramma. Informatie (vanuit het
Mondriaan) hierover volgt nog. De eerste lesdag vindt plaats op woensdag 7 september 2022.
De lestijden voor havo 4/5 en mavo 4 zullen afwijken van de lestijden op de Staringstraat. Je volgt het
reguliere lesrooster van Hooghuis Mondriaan. De tijden zijn afhankelijk van het definitieve lesrooster. Op
vrijdag 2 september 2022 zal het rooster bekend worden gemaakt.
Let op; het lesrooster kan gedurende het jaar aangepast worden. Geef de tijden en het adres zelf door aan
het taxibedrijf, waarbij rekening moet worden gehouden met lesdagen van 8.30 tot 16.15 uur.
Namens alle collega’s wensen wij je een fijn schooljaar!

Leonie Cornielje
Directeur Unit Vervolgonderwijs

Adres
Sonnewijser Unit
VervolgonderwijsLocatie
Mondriaanlaan Mondriaanlaan 1,
5342 CN Oss
Algemeen telefoonnummer Mondriaan College: 0412-22419

Team Sonnewijser locatie Mondriaanlaan 1

Directeur:
Orthopedagoog:
Coach:

Leonie Cornielje
Marlou Gotink
Brenda Luijten (4/5 havo)

l.cornielje@sonnewijser.nl
m.gotink@sonnewijser.nl
b.luijten@sonnewijser.nl
b.luijten@hethooghuis.nl
Judith van Zandbeek (4/5 havo/4 mavo) j.vanzandbeek@sonnewijser.nl
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2.

Vakanties, vrije dagen en lestijden.

Bijzondere/belangrijke data voor ouders en/of leerlingen:
Kennismaking met mentor Mondriaan en algemene
voorlichting mavo 3/4
Kennismaking met mentor Mondriaan en algemene
voorlichting havo 4/5
Informatieavond mavo 4 reis
Reis mavo 4
Activiteitenweek havo 4/5
Leerlingbespreking 1 aangepaste lestijden/rooster
Voortgangsgesprekken met mentor Mondriaan,
iedere leerling/ouder wordt hier apart voor
uitgenodigd
Kerstontbijt en kerstquiz tot 12.30 uur
Leerlingbespreking 2 aangepaste lestijden/rooster
Activiteitenweek
Ouderavond vakdocenten
Leerlingbespreking 3 aangepaste lestijden/rooster
(Buitenlandse)reis havo 4
Centraal examen periode havo 5/mavo 4
Eindexamengala havo 5/mavo 4
Uitslag eerste tijdvak centraal examen

21-09-2022
22-09-2022
01-11-2022
14-11-2022 t/m 18-11-2022
14-11-2022 t/m 18-11-2022
28-11-2022 t/m 30-11-2022
12-12-2022 t/m 15-12-2022

23-12-2023
06-02-2023, 08-02-2023, 09-02-2023
13-02-2023 t/m 17-02-2023
28-02-2023 en 02-03-2023
04-04-2023 t/m 06-04-2023
08-05-2023 t/m 12-05-2023
12-05-2022 t/m 25-05-2022
08-06-2023
14-06-2023

Lestijden 4/5 havo en 4 mavo Sonnewijser locatie Mondriaanlaan
Lesuur
1
2
3
Pauze
4
5
Pauze
6
7
Pauze
8
9

Begintijd
08.30
09.15
10:00

Eindtijd
09.15
10.00
10:45

11:00
11.45

11.45
12.30

13:00
13.45

13.45
14.30

10:45-11:00

12.10-12.40

14.30-14.45
14.45
15.30

15.30
16.15

4

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma
ma
ma
ma
ma
do
ma
vanaf

24-10-2022
26-12-2022
20-02-2023
10-04-2023
24-04-2023
18-05-2023
29-05-2023
17-07-2023

t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr

28-10-2022
06-01-2023
24-02-2023

t/m
t/m

vr
vr

05-05-2023
19-05-2023

Leerling vrije dagen
Start schooljaar, kennismakingsgesprekken met
leerlingen, ouders en coach Sonnewijser
Hooghuisdag
Organisatiedag
Hooghuismiddag (vanaf 12.30)
Organisatiemiddag (vanaf 12.30)
Organisatiemiddag (vanaf 12.30)

Vrij 02-09-2022 en ma 05-09-2022
11-10-2022
11-11-2022
21-03-2023
07-04-2023
18-04-2023

Toetsweken/SET (schoolexamentoetsen)
Setweek 1 havo 5/mavo 4
Setweek 2 havo 4/5 (1e voor havo 4) en mavo 4
Setweek 3 havo 4/5 en mavo 4
Setweek 4

07-11-2022 t/m 10-11-2022
12-01-2023 t/m 18-01-2023
13-03-2023 t/m 17-03-2023
23-06-2023 t/m 30-06-2023
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3.

Afwezig zijn

Ziekmelden
Als je ziek bent moeten je ouders je tussen 8:00 en 9:00 telefonisch ziekmelden bij het Mondriaan College via
0412-224191 of via 0412-224190 keuze 1.
Betermelden
Wanneer je weer beter bent moet je een briefje van thuis bij de onderwijsassistent leerlingenzorg (ruimte
105) inleveren, waarin de aard en duur van ziekte vermeld staan.
(Ziekte)verzuim
Iedereen wordt weleens ziek, soms duurt dit een paar dagen, soms langer. Het kan ook voorkomen dat je
vaker in een jaar ziek bent en hierdoor te veel onderwijs mist. Wanneer er sprake is van (te) vaak ziek zijn,
kan de Sonnewijser de kennis en hulp van de leerplichtambtenaar vragen. Zij hebben een verzuimprotocol
(dat staat op onze website en in de schoolgids) waarin aangegeven staat welke stappen school kan/moet
ondernemen om het verzuim te verminderen of tegen te gaan. Ook wordt er soms gevraagd of
de schoolarts kan meekijken of er wordt een gesprek gepland samen met jou en je ouder(s) om het verzuim
te bespreken, afspraken te maken en mogelijk tot een oplossing te komen.
Verlofaanvraag
Als er een moment is waarop jij niet naar school kunt komen moet je daar verlof voor aanvragen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een bezoek aan de tandarts of een doktersafspraak.
Bij hoge uitzondering (bv. voor speciale familiebijeenkomsten zoals bruiloften of bij overlijden) kun
je ook verlof krijgen.
Voor alle vormen van verlof moeten je ouders een aanvraagformulier invullen.
In principe dien je verlof aan te vragen bij het Mondriaan, via de communicatiesite vinden je ouders
daarover meer informatie.
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4.

Gedragsverwachtingen

De coach-klas is het klaslokaal van de Sonnewijser binnen het Mondriaan college. Dat betekent dat de coachklas meerdere functies heeft:
- In het lokaal volgen leerlingen lessen middels zelfstudie.
- Er wordt door de coach aandacht besteed aan het plannen & organiseren van het huis- en leerwerk,
waarbij er aandacht wordt besteed aan het leren-leren.
- Het lokaal wordt tijdens tussenuren gebruikt als een zelfstandige werkplek om te studeren.
- Soms is het ook mogelijk om een toets in het coachlokaal te maken.
- Het is een plek voor korte gesprekken met je coach.
De leerlingen van de Sonnewijser hebben in de havo bovenbouw verschillende leerdoelen, contact behoefte
en ondersteuning nodig.
Om jezelf goed te kunnen ontwikkelen is het de bedoeling dat iedereen zich op school prettig en veilig voelt.
Daarom werken wij met gedragsverwachtingen. Daarin staat beschreven wat we van alle leerlingen op school
verwachten. We gaan uit van drie waarden; respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.
1. Allereerst respect voor jezelf, je doet er toe, je mag er zijn!
2. Daarnaast respect voor de ander, die wij willen accepteren zoals hij is en ook ondersteunen,
waardoor er een goede (werk)sfeer is.
3. Tenslotte respect voor de omgeving waar wij zijn, voor de school en de materialen.
Een aantal belangrijke punten zijn:
1. Ik volg de schoolregels van het Mondriaan College.
2. Wij zijn een rookvrije school.
3. Ik ga respectvol om met mijn omgeving.
4. Ik praat op een prettige toon met de ander.
5. Ik luister naar (de instructies van) de leerkracht, personeel van Mondriaan College en Sonnewijser.
6. Wanneer ik werk in de coachklas (bij een studie-uur of les), gedraag ik mij rustig in dit lokaal.
7. In de coachklas wordt niet gegeten.
8. Ik leg mijn mobiel gedurende de les of bij gebruik van de coachklas in de telefoontas.
9. Ik bewaar mijn spullen in mijn kluisje.
10. Ik ruim op en draag zorg voor een net coachlokaal en een nette school.
11. Ik ben op tijd op school en in de lessen.
12. Ik houd pauze in de grote aula beneden. In overleg met de coach kan in sommige gevallen hierop een
uitzondering worden gemaakt. Je maakt alleen met toestemming gebruik van het ‘eiland’
(bovenkamer).
13. Het is belangrijk dat je gezond eet en drinkt, dus geen energiedrankjes en chips oid.
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5.

En verder….

Schoolmateriaal
- Op het Mondriaan wordt gebruik gemaakt van SOMtoday. Om toetsen en projecten (zoals het
leesdossier) voor de langere termijn in te plannen, krijg je van ons bij de start van het schooljaar
een papieren agenda. Je hoeft deze dus niet zelf aan te schaffen.
- Plannen & organiseren is een vast onderdeel van het lesprogramma. Daarom ben je elke dag
tijdens het eerste uur (08.30 uur) aanwezig en krijg je van jouw coach hier ondersteuning in.
Plannen en organiseren is vooral belangrijk bij opdrachten met een inleverdatum in de toekomst
en om het leerwerk voor bijvoorbeeld toetsen te verdelen. Herhaling is een belangrijk onderdeel
van het leerproces.
Ook het lezen van boeken is ook iets wat je tijdens dit eerste uur kunt doen.
- Je moet zelf zorgdragen voor klein verbruiksmateriaal zoals etui, gum, potlood, passer,
geodriehoek, schriften (lijntjes en ruit 1 cm) en een rekenmachine (bijv. Casio FX85).
- Voor Wiskunde A en B dient een grafische rekenmachine aangeschaft te worden.
- Informatie over de Laptops via de Rent Company, de grafische rekenmachine, kluisje en het
bestellen van de boeken kun u vinden in de ‘brief einde schooljaar’ die verstuurd is door de coach.
Schade
Op iedere school gaan er wel eens dingen kapot, zo ook op het Mondriaan college. Sommige dingen gaan
per ongeluk of door het gebruik kapot, andere dingen worden moedwillig stukgemaakt.
Wij vinden het zonde om geld uit te geven aan dingen die moedwillig vernield worden. We geven het geld
liever uit aan leuke en/of nuttige dingen. Dit is dan ook de reden dat wij als school ervoor kiezen
om de kosten van vernielde zaken te verhalen op de vernieler en/of ouder(s).
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