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Delft, juni 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Met dit informatieboekje willen wij u informeren over een aantal gebruiken en regelingen
op de scholencombinatie Delfland die voor u en uw kind van belang zijn.
Scholencombinatie Delfland is een samenwerkingsverband tussen het Grotius College en
het Christelijk Lyceum Delft.
Bereikbaarheid ouders/verzorgers
Wij stellen het op prijs u rechtstreeks te kunnen bellen als dit in het belang van uw zoon
of dochter nodig is. Wij vragen u daarom (wijzigingen in) de gegevens over uw
bereikbaarheid door te geven aan de administratie van de school.
Uw kind krijgt tijdens de eerste week een formulier waarop u alle gegevens kunt
invullen. Op dit formulier wordt u ook verzocht uw e-mailadres in te vullen. Dit emailadres willen wij graag gebruiken voor de verzending van uitnodigingen, brieven of
berichten van de mentor van uw kind. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen
en mee te geven aan uw zoon of dochter op de eerstvolgende lesdag. Onze school maakt
steeds meer gebruik van e-mail om ouders te informeren.
Dinsdagmiddag werkmiddag voor de medewerkers
Elke week op de dinsdagmiddag tussen 14.30 en 17.00 uur vinden er vergaderingen,
teambijeenkomsten en werkbesprekingen plaats. Op deze manier proberen wij de
lesuitval te beperken en de onderwijstijd zo goed mogelijk te besteden.
Schoolgids
De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar op de site van de school geplaatst.
De schoolgids bevat de meest belangrijke informatie over wat er in onze
scholengemeenschap gebeurt.
Informatie via de website
Algemene informatie over de school, nieuws, mededelingen van de schoolleiding,
roosters, formulieren en regelingen staan op de website van de school
www.sc-delfland.nl. Wij raden u aan de site regelmatig te bekijken. Zo blijft u op de
hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen in de school van uw kind.
Namens alle medewerkers van sc Delfland wensen wij u allen een mooie, zonnige
zomervakantie en een succesvol nieuw schooljaar toe!
Met een vriendelijke groet,
H. de Vries,
locatiedirecteur VMBO
van het Grotius College

C.L. Barto,
directeur beroepsgerichte leerwegen
van het Christelijk Lyceum Delft
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1. ALGEMENE INFORMATIE
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u, vooruitlopend op de schoolgids die aan het begin van het schooljaar
verspreid wordt, alvast informatie die voor u van belang kan zijn.
Wanneer u hierover dringende vragen heeft, kunt u deze nog voor de zomervakantie
stellen aan:
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

klas
klas
klas
klas
klas

1
3
3
3
3

en
en
en
en
en

klas
klas
klas
klas
klas

2
4
4
4
4

- Onderbouw
- Zorg en Welzijn
– Economie en Ondernemen
– Horeca, Bakkerij en Recreatie
– Produceren, Installeren en Energie

de heer G. Kühne
de heer D. Rijnsdorp
de heer J. Rombouts
de heer J. Rombouts
mevrouw H. ten Wolde

U kunt de school bereiken vanaf donderdag 17 augustus onder telefoonnummer
015-2000014.
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2. BELANGRIJKE DATA
UITREIKING LESROOSTERS.
Maandag 21 augustus 2017 - klas 1 t/m 4
12.30
13.30
14.30
15.30

uur
uur
uur
uur

Boeken:

jaaropening
jaaropening
jaaropening
jaaropening

klas
klas
klas
klas

1
2
3
4

in
in
in
in

de
de
de
de

aula;
aula;
aula;
aula;

aansluitend
aansluitend
aansluitend
aansluitend

uitdelen
uitdelen
uitdelen
uitdelen

rooster
rooster
rooster
rooster

door
door
door
door

mentor
mentor
mentor
mentor

op maandag 21 augustus gaan de leerlingen met hun mentor
naar lokaal 013 om hun boeken in ontvangst te nemen.
Let op: je hebt dus een grote tas nodig!

EERSTE SCHOOLWEEK
De lessen beginnen op dinsdag 22 augustus 2017 volgens de aan de leerlingen
uitgereikte roosters. De eerste dag wordt een bijzondere: alle lessen beginnen om
09.00 uur bij de mentor. Tijdens deze les wordt een aantal belangrijke schoolzaken
besproken. Een lokalenrooster staat deze ochtend op een schoolbord in de hal.
VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

2017 - 2018
ma
16-10-2017
ma
25-12-2017
ma
26-02-2018
vr
30-03-2018
ma
27-04-2018
ma
21-05-2018
ma
16-07-2018

STUDIEMIDDAGEN
Donderdag
05 oktober 2017
Woensdag
17 januari 2018
Dinsdag
17 april 2018
Maandag
18 juni 2018

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr
ma
vr

20-10-2017
05-01-2018
02-03-2018
02-04-2018
11-05-2018

t/m

vr

24-08-2018

(leerlingen
(leerlingen
(leerlingen
(leerlingen

zijn
zijn
zijn
zijn

lesvrij
lesvrij
lesvrij
lesvrij

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

12.10
12.10
12.10
12.10

uur)
uur)
uur)
uur)

VOORLICHTINGSAVONDEN
Bij aanvang van het schooljaar houden we de volgende voorlichtingsavonden.
Klas 1:
dinsdag 12 september 19.30 uur ouderinformatie
Klas 2:
dinsdag 12 september 20.00 uur ouderinformatie
Klas 3:
dinsdag 19 september 19.30 uur ouderinformatie
Klas 4:
dinsdag 19 september 20.00 uur ouderinformatie
Tijdens deze voorlichtingsavonden kunt u kennis maken met de mentor van uw kind en
krijgt u vooral veel belangrijke praktische informatie.
Wij gaan ervan uit dat alle ouders/verzorgers hierbij aanwezig zijn!
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WENDAGEN EERSTE KLASSEN
Van dinsdag 22 augustus t/m donderdag 24 september is er voor de leerlingen van klas 1
een kennismakingsprogramma. Dinsdag, woensdag en donderdag staan in het teken van
sport en spel. Vrijdag is er les volgens rooster.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2017
Het integrale jaarrooster kunt u terugvinden op onze website.
Wk 34

21-08

22-08

23-08
24-08

25-08
Wk 35

28-08
29-08
30-08
31-08
01-09

Wk 36

04-09
05-09
06-09
07-09
08-09

Wk 37

11-09
12-09
13-09
14-09
15-09

Wk 38

18-09
19-09

20-09
21-09
22-09
Wk 39

25-09
26-09
27-09
28-09
29-09

Eerste schooldag
12:30 uur - ontvangst klas 1 - mentoruur en boeken
13:30 uur - ontvangst klas 2 - mentoruur en boeken
14:30 uur - ontvangst klas 3 - mentoruur en boeken
15:30 uur - ontvangst klas 4 - mentoruur en boeken
09:00 uur tot 10:10 uur Mentorles klas 1 t/m klas 4
10:30 uur – Start wenprogramma klas 1
10:30 uur – Lessen volgens rooster klas 2 t/m klas 4
Wendagen klas 1
Wendagen klas 1
Uitleg ELO klas 1 door Rd
17:00 uur - BBQ – klas 1
Lessen volgens rooster

19:30 uur – ouderinformatieavond klas 1 + mentor
20:00 uur – ouderinformatieavond klas 2 + mentor

Prinsjesdag
19:30 uur – ouderinformatieavond klas 3 + mentor
20:00 uur – ouderinformatieavond klas 4 + mentor

CITO VAS klas 1 – toets 0
CITO VAS klas 1 – toets 0
CITO VAS klas 1 – toets 0
CITO VAS klas 1 – toets 0
CITO VAS klas 1 – toets 0
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3. LESTIJDEN
Over het algemeen beginnen de lessen 's morgens om 08.30 uur. Leerlingen en docenten
dienen 5 minuten eerder bij het lokaal aanwezig te zijn.
Het einde van de lesdag is voor alle klassen verschillend.
De lestijden zijn als volgt:
1e lesuur 08.30 - 09.20 uur
2e lesuur 09.20 - 10.10 uur
pauze
3e lesuur 10.30 - 11.20 uur
4e lesuur 11.20 - 12.10 uur
pauze
5e lesuur 12.40 - 13.30 uur
6e lesuur 13.30 - 14.20 uur
pauze
7e lesuur 14.35 - 15.25 uur
8e lesuur 15.25 - 16.15 uur
Roosterwijzigingen die vooraf bekend zijn kunt u terugvinden op onze website. In het
geval dat er onvoorzien lesuitval is die wij niet kunnen opvangen, informeren wij onze
leerlingen middels een sms-je. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij in het bezit zijn van
het correcte telefoonnummer van de leerlingen. De leerling kan dit zelf aanpassen in
“instellingen” in Magister.
Het lesrooster in Magister is uitsluitend bedoeld voor huiswerk en absentenregistratie.
Voor actuele lesroosterwijzigingen of vervangingen kijkt u NIET in Magister,
maar op het Untisrooster op onze internetpagina.

4. PASFOTO’S / SCHOOLPASJES
Graag speciale aandacht voor de schoolpasjes.
Het schoolpasje van het cursusjaar 2016 – 2017 moet goed bewaard worden. De
leerlingen krijgen alleen in de eerste én in de derde klas een nieuwe schoolpas. De
schoolpas blijft dus twee jaar geldig.
Voor de nieuwe brugklassers geldt een andere regeling: zij worden voor het schoolpasje
op de kennismakingsmiddag al vóór de zomervakantie gefotografeerd.
Voor alle leerlingen (klas 1 t/m 4) komt de schoolfotograaf op dinsdag 31 oktober(!) voor
de definitieve schoolfoto’s.
Voor iedereen geldt: ben je afwezig op de dag dat de fotograaf komt, dan zul je zelf voor
een pasfoto moeten zorgen. Raakt het pasje in de loop van de twee jaar kwijt of defect,
dan kan er tegen betaling van € 10,- bij de administratie een nieuwe pas besteld worden.
Een schoolpas is nodig voor:
• Legitimatie in- en rond de school
• Toegang tot het gebouw
• Toegang tot het kluisje
• Gebruik van computers
• Lenen van boeken
• Toegang tot activiteiten van de school zoals schoolfeesten
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5. STUDIEBOEKEN
Boeken in eigen beheer.
Scholencombinatie Delfland heeft een eigen boekenfonds. De boeken zijn formeel
eigendom van het CLD. De leerlingen lenen de boeken van het boekenfonds. Het gebruik
van de schoolboeken is geheel gratis.
De boeken worden uitgereikt tijdens de jaaropening op maandag 21 augustus.
Let op! Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen boeken. De boeken zijn voorzien
van een uniek nummer en zijn niet overdraagbaar aan andere leerlingen. Aan het einde
van het cursusjaar kan uw kind uitsluitend zijn/haar eigen boeken inleveren. Beschadigde
en/of vermiste boeken worden in rekening gebracht. Leerlingen worden geacht hun
boeken te kaften.

6. TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN - DELFTPAS
Als ouder of verzorger van schoolgaande kinderen heeft u veel kosten. Bijvoorbeeld voor
de ouderbijdrage, werk- of gymkleding, overblijfkosten of schoolreisjes. Wanneer u een
laag inkomen heeft, dan kunt u gebruik maken van de Delftpas voor een
tegemoetkoming in de studiekosten van uw kind.
Voor informatie over deze regeling verwijzen wij u graag naar de website van de
gemeente Delft.
http://www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/Delftpas/Schoolkosten_via_Delftpas

Zoeken op internet met de zoektermen “Delftpas” en “schoolkosten” geeft hetzelfde
resultaat.
Woont u buiten de gemeente Delft, dan verwijzen wij u naar de website van de gemeente
van uw woonplaats.
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7. DOOR DE LEERLINGEN AAN TE SCHAFFEN SCHOOLBENODIGDHEDEN
Algemene schoolspullen
Alle leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor zaken als: een schoolagenda,
schrijfbenodigdheden, passer, geodriehoek, potlood, gum, lijm, schaar en schriften. In
overleg met de docent wiskunde dient een rekenmachine aangeschaft te worden en voor
wiskunde wordt alleen 10 mm ruitjespapier gebruikt.
Kosten voor 3e klas beroepsopleidingen
Voor de beroepsopleidingen in de bovenbouw worden kosten in rekening gebracht. Deze
kosten verschillen per opleiding. In dit overzicht is sprake van geraamde kosten.
Economie en Ondernemen
•
Rekenmachine
•
Koptelefoon
•
USB stick
•
Investering in eigen bedrijf

€
€
€
€

Horeca, Bakkerij en Recreatie
•
1 koksbroek zwart
•
1 Koksbuis zwart
•
1 Polo uni wit
•
1 Sloof wit
•
1 Sloof krijtstreep

€ 18,50
€ 24,95
€ 11,50
€ 3,95
€ 9,90

15,00
15,00
10,00
n.t.b.

Voor het werken in de keuken en het restaurant hebben onze leerlingen zwarte werkschoenen
nodig (1 paar hoog, 1 paar laag) deze zijn evt. via school aan te schaffen (€ 32/paar).
Produceren Installeren en Energie
De leerlingen die starten in klas 3, dienen voor de praktijklessen techniek het volgende zelf aan te
schaffen:
•
Veiligheidsschoenen met minimale veiligheidsklasse S2
•
Donkerblauwe katoenen stofjas (deze kan ook in de eerste periode via school worden besteld.
Kosten zijn dan ongeveer €30,00).
Deze kleding is verplicht in het kader van de ARBO-wet. Leerlingen die niet beschikken over de
juiste kleding mogen de toegang tot het lokaal worden ontzegd.
Tip: Leerlingen groeien snel en moeten 2 jaar binnen de techniekafdeling (en tijdens de eventuele
stages) deze kleding dragen. Koop deze dus niet te klein, zodat ze langer mee kunnen gaan.
Zorg
•
•
•

en Welzijn:
Keuze Verzorging - Map en reader
Keuze Uiterlijke verzorging – div. Gereedschappen
Keuze Sport, Dienstverlening en Veiligheid

± € 15,± € 95,geen extra kosten

Gymnastiek
Verplicht is: sportkleding voor tijdens de gymlessen. Leerlingen moeten in ieder geval
een sportbroek of short en een shirt bij zich hebben voor de gymlessen.
Gymnastiekschoenen (geen zwarte zolen of noppen) worden aanbevolen, maar zijn niet
verplicht. Mocht een leerling geen gymkleren bij zich hebben dan mag hij/zij voor € 0,50
gymkleren huren bij de gymdocent. Als de leerling niet wil of kan huren dan moet de
gemiste les op een ander moment worden ingehaald. In de periode voor de
herfstvakantie en na de meivakantie kan er bij droog weer buiten gegymd worden.
Hiervoor moeten leerlingen schoenen bij zich hebben waarop gesport kan worden. Tot
slot raden wij aan om alle kleding duidelijk te merken met bijvoorbeeld de achternaam.
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Algemeen
Wij hechten sterk aan het geven van goed onderwijs! Hiervoor is het noodzakelijk dat de
leerlingen elke les hun schoolspullen bij zich hebben. Uit het oogpunt van veiligheid en
hygiëne is het vanzelfsprekend dat wij de leerlingen verplichten bij alle praktijkvakken de
voorgeschreven kleding te dragen en de persoonlijke beschermingsmiddelen te
gebruiken. Zonder de juiste kleding/beschermingsmiddelen kunnen de leerlingen niet
meedoen aan de praktijklessen.

8. KLUISJES
Alle leerlingen op onze school hebben de beschikking over een elektronisch kluisje. Voor
deze kluisjes wordt een borg in rekening gebracht van 15 euro. Mocht het kluisje door
foutief gebruik defect raken, dan wordt voor de reparatie van het kluisje minimaal de
borg gebruikt. Jassen en petten zijn niet toegestaan binnen de school en dienen in het
kluisje opgeborgen te worden. Ook de telefoons horen in principe in de kluisjes. Tijdens
de lessen zijn geen telefoons in de lokalen toegestaan. De telefoons kunnen in de kluisjes
worden opgeladen middels een in het kluisje aanwezige USB poort.

9. ROOK- EN ALCOHOLBELEID
Heel Nederland is het er over eens, onder de 18 moet je gewoon niet roken en drinken.
Onze school is daarom voor leerlingen, een rookvrije school. Dit betekent dat leerlingen
op de terreinen van onze school én onderweg van en naar de gymlocaties niet mogen
roken. Ook alcohol voor de leerlingen is op onze school taboe. Dit alles volgend op het
initiatief van het ministerie van volksgezondheid dat beter bekend staat als NIX18.

10. OUDERBIJDRAGE CURSUSJAAR 2017-2018
Iedere school voor het voorgezet onderwijs ontvangt subsidie van het ministerie van
OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van de salarissen van het personeel en
de kosten van de exploitatie. Deze subsidie is niet toereikend om onze leerlingen datgene
te kunnen aanbieden wat wij voor goed onderwijs noodzakelijk achten!
Om deze reden vragen wij, net als alle andere scholen in het voortgezet onderwijs, aan
de ouders van alle leerlingen een financiële vrijwillige bijdrage in de extra kosten, de
zogenaamde ouderbijdrage. Een overzicht van deze ouderbijdragen vindt u op de hierna
volgende pagina’s.
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11. SCHOOLKOSTEN 2017-2018

Hieronder de schoolkosten per leerjaar gespecificeerd.
2017-2018
Onderdeel

VMBO basis/kader/gemengd
Leerjaar 1
Leerjaar 2

Boekenpakket

0,00

Vrijwillige schoolkostenbijdrage

0,00

100,00

100,00

Reizen en excursies
Uitvliegdag

25,00

25,00

Borgsom kluisje (contant geïnd)

15,00

Totaal
2017-2018
Onderdeel

€ 140,00
VMBO basis/kader/gemengd
leerjaar 3
leerjaar 4

Boekenpakket

0,00

0,00

100,00

100,00

Zie overzicht blz 10

Zie overzicht blz 10

Vrijwillige schoolkostenbijdrage
vakgerichte hulpmiddelen

€ 125,00

Sportactiviteiten
Skiën en snowboarden
wandklimmen
Reizen en excursies
Praag (betalingsregeling in overleg)
Uitvliegdag
Totaal (maximaal)

25,00
25,00

220,00
35,00
€ 345,00

€ 160,00

Tijdens het schooljaar worden excursies en uitstapjes georganiseerd*.
Excursies in het kader van onderwijsprogramma’s zijn gratis.
Extra activiteiten, skiën/snowboarden (klas 3) en wandklimmen in (klas 4) zijn niet verplicht. De kosten hiervan
bedragen gemiddeld €20. Skiën/Snowboarden en wandklimmen kunnen vervangen worden door andere
activiteiten.
Aan het einde van leerjaar 1, 2 en 4 wordt jaarlijks een uitstapje georganiseerd, de zgn. “uitvliegdag”.
Met het oog op de onderlinge binding en samenwerking zijn wij van mening dat iedere leerling hieraan zou
moeten deelnemen.
De schoolreis naar Praag is bij het opmaken van de schoolkosten nog onder voorbehoud!
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Vrijwillige schoolkostenbijdrage - toelichting
Ieder jaar doen wij een beroep op onze ouders om een bijdrage te leveren in de kosten die de school extra
maakt voor het verzorgen van het onderwijs. Het betreft dan extra kosten die de school maakt om goed en
aantrekkelijk onderwijs te kunnen aanbieden.
Ouderbijdrage € 23,00
De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 23,00 per leerling.
Van deze ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:
· sportactiviteiten en wendagen;
· culturele activiteiten (b.v. museumbezoek);
· klassenactiviteiten;
· ouderraad.
Leermiddelenbijdrage € 77,00
Hierbij moet u denken aan extra kosten die de school maakt voor de aanschaf van boeken, dvd’s etc.. De
kosten van drukwerk, kopieën voor werkstukken van leerlingen en dergelijke worden ook uit deze bijdrage
betaald. Evenals de kosten voor, WIFI, licenties van software en de kosten voor het afspelen van video’s
en muziek alsmede het gebruik van de kluisjes.
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12. INFORMATIE OUDERPANEL/OUDERRAAD
De schoolleiding van scholencombinatie Delfland komt graag met u in contact over de
gang van zaken in de school van uw kind. Regelmatig worden gesprekken georganiseerd
tussen de schoolleiding en het ouderpanel. Dit zijn vrij informele avonden waarin
informatie wordt uitgewisseld. Als lid van het ouderpanel kunt u ook lid zijn van de
ouderraad en/of de medezeggenschapsraad van één van de beide scholen.
U kunt u aanmelden als lid van het ouderpanel door dit kenbaar te maken bij de mentor
van de klas van uw kind of de schoolleiding. Ook kunt u zich aanmelden voor de
ouderraad en/of medezeggenschapsraad van één van de beide scholen.
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