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VOORWOORD
De Meergronden is een dynamische school met een hecht team dat 
investeert in kwalitatief goed onderwijs en een goede relatie met leerlingen. 
Wij leiden leerlingen zo op dat ze goed voorbereid en vol vertrouwen hun 
toekomst in de 21e eeuw tegemoet gaan. Een vertrouwen dat gebaseerd is 
op vertrouwen en inzicht in eigen kwaliteiten, een open blik naar de wereld 
en verantwoordelijkheidsgevoel voor je omgeving. Met vanzelfsprekend ook 
aandacht voor het leren van kennis en vaardigheden.

Op De Meergronden staat de leerling centraal. Elke generatie jongeren is 
anders en stelt andere eisen aan ons onderwijs. De school zelf staat midden 
in de maatschappij en speelt in op veranderingen in die maatschappij. Zo 
zien we dat jongeren van nu opgroeien in een wereld zonder grenzen. In de 
school ontmoeten leerlingen met verschillende achtergronden, motivatie en 
capaciteiten elkaar. Ze communiceren via de sociale media net zo gemak-
kelijk met hun buurmeisje als met een onbekende elders op de wereld. 
Engels is de taal die ze al vroeg horen en gebruiken. Jongeren van nu krijgen 
veel prikkels te verwerken en de snelheid van informatie neemt nog steeds 
toe. Uit onderzoek naar het puberbrein weten we dat om goed te leren soms 
juist rust en aandacht nodig is en voldoende structuur 
Jongeren van nu zullen wonen, werken en studeren in een wereld waar 
globalisering een gegeven is. Er is nauwelijks nog een beroep te bedenken 
waarin je niet te maken hebt met internationale contacten, Europese regel-
geving of invloeden vanuit de hele wereld. Goede talenkennis en begrip voor 
wat er in de wereld om je heen gebeurt, is onontbeerlijk. Leren voor later, 
zeggen we vaak maar later is nu al begonnen. 

Om succesvol te zijn moeten leerlingen van nu over andere kwaliteiten 
beschikken dan vorige generaties. Daarom ontwikkelen leerlingen op De 
Meergronden zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, 
creativiteit, kritisch en analytisch denken, probleemoplossend vermogen, 
communiceren, ICT-geletterdheid en sociaal-culturele vaardigheden. 
Vanzelfsprekend met als einddoel het behalen van een diploma op het 
niveau dat het beste bij de leerling past. De Meergronden staat al jaren 
bekend om het tweetalige onderwijs en internationalisering. Vanaf de 
eerste klassen leggen we in de hele school de focus op het opbouwen van 
internationale, culturele en economische kennis, vaardigheden en ervarin-
gen. Ons onderwijs is daarmee maatschappelijk betrokken en gericht op de 
wereld om ons heen. Hierdoor zijn onze leerlingen uitstekend in staat om 
samen te studeren, samen te werken en samen te leven met mensen uit 
andere landen en culturen. Hun toekomst begint op De Meergronden, waar 
leerlingen leren voor het leven.

Namens het team van De Meergronden, 

Huub Nelis, 
Rector
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LEREN VOOR 
HET LEVEN
De Meergronden werkt vanuit een aantal kernwaarden die 
terug te vinden zijn in ons onderwijs en in de wijze waarop 
we met elkaar omgaan. 

Wij werken samen aan 
jouw talent

Wij verleggen grenzen en 
stimuleren ambities

Wij zijn innoverend in 
ons onderwijs

Wij zijn maatschappelijk 
betrokken en gericht op de 
wereld om ons heen 
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MISSIE, VISIE EN 
KERNWAARDEN
Een veranderende wereld om ons heen 
en veranderende leerlingen vragen om 
een veranderende school. Onze missie 
luidt dat we op De Meergronden willen 
dat leerlingen zichzelf en de wereld 
ontdekken en dat geleerd wordt voor het 
leven.
Die keuze heeft consequenties voor wat 
en hoe leerlingen bij ons op school leren. 
De Meergronden is een school waar de 
wereld de school in komt. 
In aansluiting op onze missie geven we 
het onderwijs binnen onze school vorm 
vanuit vier kernwaarden:
• Wij werken samen aan jouw talent
•  Wij verleggen grenzen en stimuleren 

ambities
• Wij zijn innoverend in ons onderwijs
•  Wij zijn maatschappelijk betrokken en 

gericht op de wereld om ons heen 

WIJ WERKEN SAMEN 
AAN JOUW TALENT
De ontwikkeling van onze leerlingen op 
weg naar volwassenheid is een proces 
dat zij niet alleen kunnen. Zij kunnen de 
ondersteuning en begeleiding van de 
volwassenen én leeftijdgenoten om hen 
heen daarbij goed gebruiken. Vanuit 
de overtuiging dat ‘twee meer weten 
dan één’, vinden we dat samenwerken 

meerwaarde heeft voor de persoonlijke 
ontwikkeling en groei van onze leer-
lingen. Samenwerken gebeurt op alle 
lagen in de organisatie. In de lessen zor-
gen docenten ervoor dat leerlingen met 
regelmaat opdrachten krijgen, waarbij 
zij moeten samenwerken met hun 
klasgenoten. Die samenwerking verrijkt 
de leerlingen. De leerlingen ontdekken 
zichzelf. Dit gebeurt onder andere door 
zelfreflectie: waar ben je goed in en wat 
ga je verder ontwikkelen? 
Binnen de docententeams wordt er 
samengewerkt aan onderwijsontwik-
keling en leerlingbegeleiding. Door die 
samenwerking zijn docenten in staat 
goede lessen te geven en met elkaar af 
te spreken wat voor een groep leerlingen 
of voor een individuele leerling nodig is 
om tot maximale ontwikkeling te komen.

We hechten belang aan educatief 
partnerschap. Hieronder verstaan wij 
een goede samenwerking met ouders. 
In de LOS-driehoek trekken school en 
ouders gezamenlijk op om de leerlingen 
te ondersteunen bij hun leerproces. 
School en ouders nemen hierin ieder 
hun eigen rol en vullen elkaar daarin 
aan. Zo werken we gezamenlijk aan de 
ontwikkeling van de individuele leerling. 
‘Samen maken we het verschil’. Dit is 
zichtbaar door de oudergesprekken 

die met regelmaat plaatsvinden en 
waarin we met elkaar afspraken maken. 
Daarnaast participeren ouders in de 
ouderraad van de school en als lid van 
de medezeggenschapsraad.

WIJ VERLEGGEN 
GRENZEN EN 
STIMULEREN AMBITIES
Wij vinden het belangrijk dat onze 
leerlingen en medewerkers hun talenten 
ontdekken en verder ontwikkelen. Dat 
gaat gepaard met vallen en opstaan. 
Docenten begeleiden de leerlingen in 
hun zoektocht om het beste uit zichzelf 
te halen. Zij passen differentiatie toe in 
hun lessen en zorgen voor een uitda-
gende leeromgeving op maat. Docenten 
stellen eisen en stimuleren leerlingen 
om kritisch na te denken over hun eigen 
leerproces. Iedere leerling behaalt een 
diploma dat bij hem/haar past. Wij vin-
den het belangrijk dat leerlingen goede 
resultaten behalen en dat ze groeien 
door succeservaringen. 
Leerlingen worden uitgedaagd en ge-
motiveerd om hun grenzen te verleggen 
in zowel de letterlijke als figuurlijke zin. In 
de samenleving komen ze steeds vaker 
in aanraking met andere talen en cultu-
ren: thuis, via social media of op reis. Om 
goed te kunnen functioneren in deze 
globaliserende wereld hebben leerlingen 

kennis en een open, nieuwsgierige hou-
ding nodig om begrip te hebben voor 
de verschillende culturen om hen heen. 
Door ‘onderdompeling’ in taal en cultuur 
bereidt De Meergronden haar leerlingen 
optimaal voor op een internationale  
leer-, werk- en woonomgeving.

WIJ ZIJN INNOVEREND 
IN ONS ONDERWIJS 
Onze leerlingen groeien op in een sa-
menleving die zich op technologisch ge-
bied snel ontwikkelt. Zij maken intensief 
gebruik van de sociale media, hebben 
een smartphone en raadplegen dage-
lijks internet. Het spreekt voor zich dat 
jonge mensen gericht zijn op vernieu-
wing en vooruitgang. Onze leerlingen 
zijn jongeren van deze tijd; als school 
haken wij daarbij aan. Dat is zichtbaar 
in onze digitale informatieverstrekking, 
door de inzet en het gebruik van plat-
formen op de sociale media, door een 
digitaal leerlingvolgsysteem en door de 
inzet van laptops in de lessen.
Daarnaast zijn wij innovatief in ons 
onderwijs. Door nieuwe inzichten 
op onderwijskundig gebied toe te 
passen, door kennis te nemen van 
nieuwe inzichten m.b.t. puberbrein en 
motivatie van jongeren en door nieu-
we onderwijskundige kennis over de 
jongerencultuur, zorgen we ervoor dat 
ons pedagogisch-didactisch handelen 
zich blijft ontwikkelen. Onze docenten 
zijn creatief en innovatief. Ze nemen en 
krijgen daarbij hun professionele ruimte. 
Zo werken we constant aan vernieuwing 
en uitbreiding van competenties. Door 
collegiale consultatie, scholing en het 
delen van good practice leren de docen-
ten van en met elkaar.

WIJ ZIJN 
MAATSCHAPPELIJK 
BETROKKEN EN 
DAARMEE GERICHT OP 
DE WERELD OM ONS 
HEEN
Onze school staat niet op zichzelf 
maar is onderdeel van de samenleving. 
Medewerkers en leerlingen zijn daar-
door onlosmakelijk verbonden met de 
omgeving. Een open houding van ieder 
van hen naar die samenleving is nood-
zakelijk. Onze leerlingen ontwikkelen niet 
alleen de bereidheid en het vermogen 
onderdeel te zijn van de samenleving 
maar ontwikkelen ook de vaardigheden 

om op een positieve manier hieraan 
een bijdrage te leveren. Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen kritisch leren 
denken en hun verantwoordelijkheden 
nemen ten opzichte van de ander.
In onze lessen, in het mentoraat en door 
extra curriculaire activiteiten werken we 
met de leerlingen aan maatschappelijke 
betrokkenheid. De leerlingen worden 
zich ervan bewust dat zij op drie niveaus 
samenleven met anderen:
•  schoolburgerschap: dat wil zeggen 

dat onze leerlingen zich ontwikkelen 
in verhouding tot medeleerlingen en 
medewerkers in de school. 

•  maatschappelijk burgerschap: onze 
leerlingen worden voorbereid op hun 
rol als deelnemer aan de maatschappij 
op lokaal en nationaal niveau. 

•  wereldburgerschap: onze leerlingen 
doen kennis en ervaring op met 
het functioneren in de mondiale 
samenleving. 

SCHOOL ALS 
LEEFGEMEENSCHAP
Onze missie en onze kernwaarden zijn 
van invloed op ons gedrag op hoe wij 
met elkaar, met leerlingen, met ou-
ders en met andere partners van de 
school omgaan. Wij hebben dat gedrag 
uitgewerkt in 5 werkstandaarden. Deze 
werkstandaarden zijn sturend voor ons 
gedrag en onze ontwikkeling daarin. 

A.  In deze school werk ik continu aan de 
onderlinge relatie met anderen.

B.  In deze school ben ik medeverant-
woordelijk voor rust en veiligheid.

C.  In deze school heb ik oog voor de 
ander.

D.  In deze school spreek ik de ander aan 
en ben ik aanspreekbaar.

E.  In deze school zeg ik wat ik doe en 
doe ik wat ik zeg.

DUIDELIJKE STRUCTUUR 
Het schooljaar bestaat uit drie periodes 
van 13 weken. Iedere docent werkt 
volgens een lesplan. Daarin staan de 
lesdoelen zoals kennis, vaardigheden 
en houding centraal. Een les heeft altijd 
een vaste lesopbouw met een duidelijk 
begin en een afronding. 
Naast vaklessen hebben alle leerlingen 
ook mentorlessen van hun eigen mentor. 
In deze lessen is aandacht voor drie pij-
lers: studievaardigheden, sociaal-emo-
tionele vaardigheden en LOB (loopbaan 

oriëntatie en begeleiding). Het gaat dan 
om onderwerpen als sfeer in de klas het 
werken aan studievaardigheden, aan 
een portfolio of samen met klasgenoten 
discussiëren over het wereldnieuws.
In de onderbouw streven we ernaar om 
de mentoruren zoveel mogelijk aan het 
begin van de dag te plaatsen. Daarmee 
krijgt de lesdag een ‘startmoment’ 
waarin de leerlingen zich onder leiding 
van de docent of mentor voorbereiden 
op de schooldag die voor hen ligt.

In sommige units zijn er in de onder-
bouw projectweken waar leerlingen 
intensief samenwerken.

ONDERWIJSAANBOD
Naast het reguliere aanbod bieden 
wij ook tweetalig onderwijs aan op 
de mavo, havo en vwo. Dat maakt De 
Meergronden bijzonder. De meeste 
scholen in het land bieden tweetalig 
onderwijs uitsluitend op vwo en steeds 
vaker ook op havo niveau aan. Op De 
Meergronden kunnen ook mavo leerlin-
gen kiezen voor tweetalig onderwijs.
Voor leerlingen met een vwo advies 
bieden wij de vwo+ klas aan. Dit is een 
uitdagende klas voor leerlingen die goed 
kunnen leren, snel dingen oppakken en 
nieuwsgierig zijn. Meerbegaafde en/of 
Neo klas leerlingen kiezen ook vaak voor 
deze klas, een vwo advies is nodig.
Van onze mavo leerlingen stroomt 
35% na het behalen van hun examen 
door naar de havo. Wij doen daar veel 
moeite voor en zijn er trots op dat 
zoveel leerlingen na hun mavo-diploma 
ook een havo-diploma halen op De 
Meergronden. Op het vmbo bbl/kbl 
bieden wij het profiel Dienstverlening 
en Producten (D&P) aan. Dat is een 
eigentijds, beroepsgericht program-
ma. Wij noemen het ‘I discover’. Het 
betekent dat leerlingen kunnen kiezen 
voor modules uit verschillende pro-
fielen. Daardoor kunnen ze zich breed 
oriënteren, ontdekken wat ze willen en 
de definitieve keuze voor een vervolg-
opleiding nog even uitstellen. Zo leiden 
we toekomstige werknemers op met 
een goede beroepshouding die weten 
wat ze willen. Dit past uitstekend bij de 
ambities die De Meergronden voor haar 
leerlingen koestert. 

1 WERKEN 
VANUIT 
KERNWAARDEN

1 WERKEN 
VANUIT 
KERNWAARDEN
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OOG VOOR 
MOGELIJKHEDEN 
Wij streven ernaar dat leerlingen op 
een plek terechtkomen waar ze zich het 
best kunnen ontwikkelen. Met ruim 1200 
leerlingen hebben we een diversiteit aan 
talenten, niveaus en interesses in huis. 
Wij zien het als onze opdracht om elke 
leerling te stimuleren om zich optimaal 
te ontwikkelen. Dit leidt tot een aanbod 
van lessen en projecten waarin zoveel 
mogelijk verschillende manieren van le-
ren aan bod komen en er wordt geleerd 
met hoofd, hart en handen. Om dat waar 
te maken, is er in ons curriculum naast 
een focus op de wereld om ons heen 
ook veel aandacht voor sport, kunst en 
cultuur.
Om zo goed mogelijke resultaten te 
behalen, is het belangrijk dat leerlingen 
samen problemen oplossen, leerstof 
bespreken onder leiding van docenten, 
instructies krijgen, maar ook zelf experi-
menteren en ervaren, binnen en buiten 
school, passend bij hun mogelijkheden 
en niveau. 

LEREN IN JE EIGEN UNIT 
De school is verdeeld in drie units met 
drie verschillende programma’s. Zo kan 
iedere leerling op een eigen manier 
op de voor hem/haar beste plek leren. 
De drie units hebben wel hun eigen 
onderwijs programma maar vormen 
samen De Meergronden. Wij hanteren 
gemeenschappelijke kernwaarden 
die vorm geven aan ons onderwijs en 
werkstandaarden die sturend zijn voor 
ons gedrag; deze krijgen in elke unit 
een plek. Binnen de mavo-havo en 
havo-vwo unit kunnen de leerlingen een 
Nederlandstalig (‘regulier’) of tweetalig 
(‘TTO’) programma volgen. 

KLASSENINDELING
Onze school werkt in de onderbouw 
zoveel mogelijk met dakpanklassen 
(bbl-kbl, mavo-havo, havo-vwo niveau). 
We kijken voortdurend of leerlingen op 
het juiste niveau zitten. Wisseling van 
niveau/klas vindt in principe niet tussen-
tijds (gedurende een schooljaar) plaats, 
maar na afloop van een schooljaar. 
Een schoolindeling maken voor een 
brede school als De Meergronden is 
ieder jaar weer een ingewikkelde puzzel. 
Het zal daarom ieder jaar afhangen van 
het aantal aanmeldingen per niveau hoe 
de klassenindeling er precies uit komt te 
zien. Om die reden kan het ook voorko-
men dat wij een heroverweging van de 
basisschool n.a.v. de eindtoets niet over 
kunnen nemen bij de definitieve klas-
plaatsing. Dit heeft te maken met het 
late tijdstip waarop heroverwegingen 
worden gemaakt. Uiteraard overleggen 
wij in voorkomende gevallen met de 
ouders.

De Meergronden is de eerste VO-school van Almere en bestaat ruim 40 jaar. Het 
is een stabiele school die haar sporen heeft verdiend en duizenden leerlingen 
een stevige basis heeft gegeven voor het verdere leven. De Meergronden is van 
oudsher een school die luistert en kijkt naar het individuele kind: waar liggen de 
mogelijkheden, wat heeft het kind nodig en hoe kunnen wij zijn/haar ontwikke-
ling stimuleren en ondersteunen?

1

2

3

4

5

6

BBL/ KBL/ LWA
I Discover

BBL/ KBL
I Discover

BBL/ KBL
I Discover

BEROEPSGERICHTE 
UNIT MAVO/ HAVO UNIT HAVO/ VWO UNIT

MAVO

MAVO

MAVO/ HAVO HAVO/ VWO VWO+

VWO+

VWO/ VWO+

VWO/ VWO+

VWO/ VWO+

HAVO/ VWO

HAVO

HAVO

2 VOOR  
ELKE LEERLING 
EEN GOEDE 
LEEROMGEVING
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TOELATINGSEISEN 
Kijk op de website van De Meergronden voor het 
inschrijvingsbeleid van de VO-scholen in Almere. 

BASISSCHOOLADVIES: HAVO 
OF VWO+
Leerlingen die veel willen weten, nieuwsgierig zijn, 
kennis willen vergaren, zich willen verwonderen 
en graag onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit, 
zijn hier op hun plek. Hiervoor is de docent onmis-
baar voor het bieden van structuur en als moti-
vator voor het leren. De leerlingen leren om zich 
samen met anderen te verdiepen in de leerstof en 
om deze toe te passen in complexe opdrachten 
die vakoverstijgend kunnen zijn. Ook leren we 
de leerlingen hun blik op de wereld te verruimen 
door internationale oriëntatie en samenwerking 
als onderdeel van lessen en activiteiten. Een 
ander belangrijk element in deze unit is de toene-
mende zeggenschap over eigen leren en werken. 
Leerlingen leren zelf keuzes te maken, te reflec-
teren op hun studiehouding en leren een eigen 
leerstrategie ontwikkelen. Uiteindelijk moeten ze 
in staat zijn hun eigen leren te organiseren in het 
Hoger Beroepsonderwijs of Wetenschappelijk 
Onderwijs.

PROFIEL TWEETALIG
De tweetalige opleiding in de HV-unit kan reeds 
vele jaren terugblikken op het gegeven dat 100% 
van de leerlingen in het examenjaar een IB-
certificaat behaalt. Onze geslaagde tweetalige 
leerlingen hebben veel 
profijt ervan in het vervolgonderwijs (hbo of uni-
versiteit) omdat zij de Engelse taal op een hoog 
niveau beheersen. 
De leerlingen krijgen in de eerste drie leerjaren 
de helft van de vakken in het Engels. Vanaf de 4e 
klas, volgen zij nog enkele vakken in het Engels en 
bereiden zij zich voor op het speciale IB-examen. 
Naast het verzorgen van lessen in het Engels, 
komen de leerlingen ook in contact met leeftijd-
genoten uit andere culturen. Dat doen we door 
middel van allerlei uitwisselingsprojecten in zowel 
de onderbouw als in de bovenbouw.
Vanaf de eerste schooldag worden de leerlingen 
in de tweetalige klassen ondergedompeld in het 
Engels; dé manier om snel een taal te leren.
In de HV-unit hebben we naast tweetalige HV-
klassen, ook een tweetalige VWO+-klas.

ONDERBOUW
In leerjaar 1 en 2 hebben we drie soorten klassen: 
Nederlandstalig havo/vwo, tweetalig havo/vwo 
en tweetalig vwo+. De lesprogramma’s van deze 
klassen verschillen en hebben een eigen lessen-
tabel. In principe blijven de leerlingen gedurende 
de eerste twee jaar bij elkaar. In het tweede 
leerjaar wordt besloten of de leerling geplaatst 

wordt in een derde klas havo of in een derde klas 
vwo (determinatie). In de onderbouwklassen zijn 
de sociale vorming en de ontwikkeling van de 
studievaardigheden belangrijke elementen van 
het onderwijs. De ontwikkeling van de leerlingen 
wordt door twee mentoren goed gemonitord en 
met regelmaat met ouders en leerling besproken. 

BOVENBOUW 
In de bovenbouw hebben leerlingen een van de 
vier profielen gekozen: 
Cultuur & Maatschappij, Economie & 
Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & 
Techniek. 
In het profiel Cultuur & Maatschappij kan 
Beeldende Vorming als examenvak worden geko-
zen. Ook biedt de school de mogelijkheid tot het 
volgen van de examenvakken maatschappijwe-
tenschappen en Cambridge Global Perspectives.

AANSLUITING OP 
HOGESCHOLEN EN 
UNIVERSITEITEN 
Kenmerkend voor de overstap van de onderbouw 
naar de bovenbouw is, dat naast kennis, ook het 
aanleren van studievaardigheden een belangrijke 
plaats inneemt in het onderwijs. Tevens krijgen 
leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid voor 
het eigen leerproces: de leerlingen voeren in 
toenemende mate hun eigen regie. Het onder-
wijs, de begeleiding in lessen en het mentoraat 
zijn zodanig ingericht, dat leerlingen in de loop 
van hun schoolcarrière geleidelijk naar deze 
verantwoordelijkheid toegroeien. Zelfreflectie 
op leerstrategie en toetsresultaat blijft een 
belangrijk onderdeel. Door de invoering van 
toetsweken wordt geleerd om te gaan met het 
leren en verwerken van grotere hoeveelheden 
lesstof. In de examenklassen wordt tenslotte het 
profielwerkstuk gemaakt; een uitgebreid werk-
stuk (‘meesterproef’) over een onderwerp uit hun 
gekozen profiel.

Heb jij een havo of vwo advies? 
Kijk dan op www.meergronden.nl voor 
informatie over onze open dagen en 
hoe je je in kunt schrijven. 
Welkom op De Meergronden!

3 INRICHTING 
VAN HET 
ONDERWIJS: 
HAVO/VWO UNIT

3 INRICHTING 
VAN HET 
ONDERWIJS: 
HAVO/VWO UNIT
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TOELATINGSEISEN 
Kijk op de website van De Meergronden voor het 
inschrijvingsbeleid van de VO-scholen in Almere. 

BASISSCHOOLADVIES: MAVO 
(TL) OF MAVO/HAVO
De mavo/havo unit is de unit voor leerlingen 
met een mavo (tl)-niveau. Op deze unit is veel 
aandacht voor de ontwikkeling van de leerlin-
gen en volgen ook steeds meer leerlingen het 
tto-programma. Engels en internationalisering 
is daardoor sterk verankert in deze afdeling ook 
voor de leerlingen die voor het reguliere program-
ma kiezen. Wanneer de basisschool nog twijfelt 
over mavo of havo niveau kan de leerling met een 
mavo-advies en havo potentie in deze unit verder 
groeien. De mavo/havo unit kenmerkt zich door 
zijn veilige schoolklimaat en de leerlinggerichte 
aanpak. De mentor, de spil in de ontwikkeling 
van de leerling, zorgt samen met het team van 
docenten voor de optimale ontwikkeling van de 
leerling. De leerlingen ontdekken welke manier 
van leren het beste bij hen past en wat precies 
hun capaciteiten en toekomstbeelden zijn. 
Leren door ervaren en (leren) reflecteren staan 
centraal in de mavo/havo unit.

PROFIEL TWEETALIG
Met trots dragen wij de naam tweetalige school. 
Leerlingen met extra interesse in de Engelse 
taal kunnen zich aanmelden voor de tweetalige 
vmbo-mavo/havo kort genoemd mavo/havo 
tto. Leerlingen die voor dit unieke profiel kiezen, 
komen vanaf leerjaar 1 in een aparte klas en 
werken in de onder- en bovenbouw toe naar een 
internationaal erkend certificaat (Anglia). In de 
onderbouw krijgen ze zo’n 50% van het onderwijs 
in het Engels. Vanaf leerjaar 3 krijgen de leerlin-
gen nog 3 uur per week extra Engels en werken 
zo toe naar het Anglia examen (niveau B1 of B2). 
Naast het toewerken naar het Anglia examen 
is het voor sommige leerlingen mogelijk om in 
leerjaar 4 op ‘havo niveau’ examen in het Engels 
te doen. Je krijgt dan een aparte vermelding op 
je diploma waarin staat dat je Engels examen op 
havo niveau hebt afgelegd.

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Wanneer een leerling in de mavo/havo unit onder 
of boven verwachting presteert, is een overstap 
naar de beroepsgerichte unit of naar de havo/
vwo unit een mogelijkheid. Aan het eind van 
leerjaar 1 en van leerjaar 2 kunnen leerlingen 
met een aangetoond havo niveau doorstromen 
naar 2 of 3 havo. Ook kan het voorkomen dat 
leerlingen die een meer praktijkgerichte aanpak 
nodig hebben, doorstromen naar een kbl-klas in 
de beroepsgerichte unit. De leerlingen kunnen 
op deze manier binnen hun vertrouwde (school)

omgeving verder groeien en bloeien zonder naar 
een andere school te hoeven overstappen. Circa 
35% van onze mavo leerlingen stroomt na het 
behalen van hun diploma door naar de havo en 
haalt dan ook het havo diploma. 
In mavo 4 zorgen we voor een aansluitingspro-
gramma waardoor de overstap naar de havo 
minder groot is.

ONDERBOUW
In leerjaar 1 en 2 hebben we twee soorten 
klassen: de Nederlandstalige klassen en (zoals 
genoemd) de tweetalige klassen (tto-klassen). De 
lesprogramma’s van deze klassen verschillen en 
ze hebben ieder hun eigen lessentabel. In beide 
gevallen kenmerkt de unit zich door de prettige 
sfeer en leerling gerichte aanpak. 

BOVENBOUW
De bovenbouw van de mavo, leerjaar 3 en 4, 
kenmerkt zich door zijn resultaat gerichte aanpak 
richting het diploma en de ontwikkeling richting 
zelfstandigheid. Leerlingen in de bovenbouw 
kunnen rekenen op ervaren docenten die precies 
weten wat er nodig is om leerlingen goed voor 
te bereiden op het mavo examen. Ook in de 
bovenbouw blijft de persoonlijke begeleiding en 
studiebegeleiding plaats vinden door een mentor 
die de leerling door en door kent en zo de leerling 
optimaal kan begeleiden. Dit is mede terug te 
zien in ons unieke coachprogramma waarin een 
coach zijn of haar groep van ongeveer 15 leerlin-
gen voorbereidt op het examen. Vanaf leerjaar 3 
neemt deze coach de (15) leerlingen onder zijn of 
haar hoede en coacht ze naar het diploma!

EXTRA EXAMENVAK 
Op De Meergronden doe je op de mavo examen 
in zeven vakken; dat is een vak meer dan de wet 
voorschrijft. Wij vinden het echter belangrijk om 
net dat beetje extra te bieden zodat de leer-
ling optimaal is voorbereid op de toekomst en 
toekomstige vervolgstudies. Ook maakt dit de 
eventuele overstap naar 4 havo makkelijker na 
het behalen van het mavo diploma. 

APARTE VMBO-POSITIE
De mavo neemt een aparte positie in binnen het 
vmbo omdat de leerlingen in deze leerweg geen 
praktijkvakken volgen maar alleen theoretische 
vakken. 

Heb jij een mavo/havo advies? 
Kijk dan op www.meergronden.nl voor 
informatie over onze open dagen en 
hoe je je in kunt schrijven. 
Welkom op De Meergronden!

4 INRICHTING 
VAN HET 
ONDERWIJS: 
MAVO/HAVO UNIT

4 INRICHTING 
VAN HET 
ONDERWIJS: 
MAVO/HAVO UNIT
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5 INRICHTING 
VAN HET 
ONDERWIJS: 
BEROEPS-
GERICHTE UNIT

TOELATINGSEISEN 
Kijk op de website van De Meergronden voor het inschrijvings-
beleid van de VO-scholen in Almere.

BASISSCHOOLADVIES: BBL OF KBL
In de beroepsgerichte unit wordt onderwijs gegeven waarbij 
praktijk- en theorievakken worden afgewisseld. Leerlingen 
hebben elke week een breed aanbod van vakken, met een 
goede afwisseling van theorie- en praktijklessen, mentorles-
sen, sport- en expressievakken. Naast de reguliere vakken 
wordt er in de eerste klas extra aandacht besteed aan 
Nederlands en rekenen. Dit om vooral de basisvaardigheden te 
versterken. Dit krijgt een vervolg in de tweede klas. Leerlingen 
doen examen op bbl- of kbl-niveau. De kbl leidt op tot niveau 
3/4 van het mbo. De bbl-leerling stroomt door naar niveau 2 
van het mbo. In leerjaar 3 en 4 krijgen de leerlingen steeds 
meer eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen worden onderge-
dompeld in de wereld van Dienstverlening & Producten (D&P), 
waarbij kennis wordt gemaakt met verschillende sectoren 
zowel qua werkzaamheden als beroepshouding. 

PROFIEL TWEETALIG
Vanaf het schooljaar 2018-2019 start er geen nieuwe tweetali-
ge kbl klas meer. De leerlingen die in de jaren daarvoor met het 
tto-programma zijn gestart maken het programma nog wel af. 
Vanaf leerjaar 3 krijgen deze tto-leerlingen steeds extra Engels 
en werken zo toe naar het Anglia examen, daarnaast hebben 
deze leerlingen ook de mogelijkheid om in leerjaar 4 op ‘mavo 
niveau’ examen in het Engels te doen. In het schooljaar 2020-
2021 zal de laatste examenlichting tto-kbl het tto-programma 
afronden.

I DISCOVER!
In het brede profiel D&P worden in de onderbouw onderdelen 
aangeboden uit verschillende sectoren. 
In de bovenbouw krijgen alle leerlingen dezelfde profiel mo-
dules aangeboden. Deze profiel modules zijn ter voorbereiding 
op het praktijkexamen. Daarnaast kiezen de leerlingen een 
vaste combinatie van keuzevakken. De samenstelling van de 
keuzevakken zijn Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen of 
Techniek-breed georiënteerd. Het programma Dienstverlening 
& Producten van De Meergronden past helemaal bij deze tijd: 
Leerlingen worden voorbereid op een succesvolle toekomst in 
de wereld van de 21e eeuw. Voor alle leerlingen in de boven-
bouw zijn D&P, Nederlands, Engels, economie, maatschappij-
leer en lichamelijke opvoeding verplicht. Daarnaast volgen de 
leerlingen een keuzevak dat biologie of wiskunde kan zijn. 

STAGES 
In het derde jaar van de beroepsgerichte unit maken de 
leerlingen uitgebreid kennis met de praktijk door middel van 
excursies naar bedrijven, arbeidsoriëntatie, bedrijfsopdrachten 
en stages. De stage zal gedurende 3 aaneengesloten weken 
plaatsvinden in april. Leerlingen worden zo beter voorbereid op 
het kiezen van een vervolgopleiding. 

AANSLUITING OP HET MBO
De Meergronden heeft goede contacten met de vervolgop-
leidingen. De praktijkdocenten onderhouden contacten met 
hun collega’s van de vervolgopleidingen in Flevoland. Er vindt 
met de meeste opleidingen van ROC Flevoland een (warme) 
overdracht plaats. 

LEERWEG ARRANGEMENT (LWA)
Leerlingen met een LWA-advies komen, afhankelijk van hun 
niveau, in een van de drie units. Leerlingen met een LWA bbl 
advies worden in de beroepsgerichte unit geplaatst in een 
kleine klas. 

Heb jij een bbl/kbl advies? 
Kijk dan op www.meergronden.nl voor 
informatie over onze open dagen en hoe je 
je in kunt schrijven. 
Welkom op De Meergronden!

5 INRICHTING 
VAN HET 
ONDERWIJS: 
BEROEPS-
GERICHTE UNIT
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vakken afk. Keuzevak D&P 
B3

D&P 
K3

D&P 
B4

D&P 
K4

D&P 
K4 tto

Nederlands NE 3 3 3 3 3

Engels EN 2 2 2 2 3

wiskunde WI 3 3 3 3 3

maatschappijleer 1 MA 1,5 1,5

biologie BIO 3 3 3 3 3

lichamelijke opvoeding LO 2,5 2,5 1 1 1

economie EC 3 3 3 3 3

dienstverlening & producten "I discover" IDO 9 9 9 9 9

mentoruur MEN 2 2 2 2 2

totaal aantal lessen van 60 minuten 26 26 23 23 24

BEROEPSGERICHTE UNIT BOVENBOUW

6 LESSENTABELLEN
BEROEPSGERICHTE UNIT ONDERBOUW

vakken afk. BG1 BG2

Engels EN 2 2

Nederlands NE 4 3

aardrijkskunde AK

3 3geschiedenis GS

economie EC

wiskunde WI 3 3

lezen/rekenen LR 1 1

I do nature IDN 2 2

biologie BI 2 2

lichamelijke opvoeding LO 2 3

handvaardigheid HV

3 3drama DR

tekenen TE

mentoruur MEN 2 2

ict (in mentoruren) ICT 1 0

I discover oriëntatie D&P D&P 1 2

totaal 26 26

1918
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leerjaar 1 leerjaar 2

vakken afk. MH1 MH1 MH2 MH2

tto tto

Engels EN 2 3 2 4

Frans FA 2 2 2 2

Duits DU 2 2 2 2

Nederlands NE 3 3 2 2

aardrijkskunde AK
3

1
3

2

geschiedenis GS 2 1

wiskunde WI 3 3 3 3

lezen/rekenen LR 1 1 1 1

natuurkunde/
scheikunde

NS 1 1 2 2

techniek TC 0 0 1 1

biologie BI 2 2 1 1

ict ICT 1 1 0 0

digitale 
beeldvorming

DBV 0 0 1 1

lichamelijke 
opvoeding 

LO 3 3 3 3

kunstvakken KU 2 2 1 1

mentoruur MEN 2 2 2 2

totaal 27 28 26 28

leerjaar 3 leerjaar 4

vakken afk. M3 M3 M4 M4

tto tto

Nederlands NE 3 3 3 3

Engels EN 3 4 3 3

Duits DU 3 3 3 3

Frans FA 3 3 3 3

aardrijkskunde AK 3 3 3 3

geschiedenis GS 3 3 3 3

economie EC 3 3 3 3

maatschappijkunde MASK 3 3 3 3

wiskunde WI 3 3 3 3

natuurkunde NSK1 3 3 3 3

scheikunde NSK2 3 3 3 3

biologie BI 3 3 3 3

beeldend vak 
Tekenen

BTE 3 3 3 3

keuzevakken* 5 x 
3 uur

15 15 15 15

maatschappijleer MA 1,5 1,5

lichamelijke 
opvoeding 

LO 2,5 2,5 1 1

kunstvakken KU 1 1

rekenen RE 1 1

keuzewerktijd KWT 1 1

begeleidingsuur 
coach

MEN 1 1 1 1

totaal 28 29 24 24

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3

vakken afk. HV1 HV1 V+ HV2 HV2 V+ H3 H3 V3 V3 V+

tto tto tto tto tto tto tto

Engels EN 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4

Frans FA 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Duits DU 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2

Nederlands NE 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

vwo plusuur PLUS 1 1 1

kunst en cultuur KC 1 1 1 1 1

Europese interna-
tionale oriëntatie

EIO 1 1 1

aardrijkskunde AK 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

geschiedenis GS 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

economie EC 1 1 1 1 1

wiskunde WI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

natuurkunde NA 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1

scheikunde SK 1 1 1 1 1

biologie BI 1 1 2 2 1 1 1 1 1

lichamelijke 
opvoeding

LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

kunstvakken KU 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

mentoruur MEN 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

lezen/rekenen LR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

totaal aantal lessen van 
60 minuten

26 27 27 26 27 27 27 28 27 28 29

MAVO/HAVO UNIT ONDERBOUW MAVO/HAVO UNIT BOVENBOUW HAVO/VWO UNIT ONDERBOUW

2120

Leerjaar 3+4
*   Keuzevakken zijn: Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, maatschappijkunde,  

wiskunde, natuurkunde (nask1), scheikunde (nask2), biologie, beeldende vakken tekenen
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leerjaar 4 leerjaar 5

vakken afk. keuzevak H4 H4 H5 H5

tto tto

Nederlands NE 2 2 3 3

Engels EN 2 2 3 3

Engels TTO extra ENTL 1

Frans FA 3 3 3 3

Duits DU 3 3 3 3

aardrijkskunde AK 3 3 3 3

geschiedenis GS 3 3 3 3

maatschappijwetenschappen MAW 3 3 3 3

economie EC 3 3 3 3

wiskunde A WIA 3 3 3 3

wiskunde B WIB 3 3 3 3

natuurkunde NAT 3 3 3 3

scheikunde SCHK 3 3 3 3

biologie BI 3 3 3 3

kunst beeldende vorming KUBV 3 3 3 3

CKV CKV 1,5 1,5

Maatschappijleer MAAT 1,5 1,5

LO LO 2 2 1 1

Mentoruur MEN 1 1 1 1

totaal aantal lessen van 60 minuten 25 26 23 23

leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6

vakken afk. keuzevak V4 V4 V5 V5 V6 V6

tto tto tto

Nederlands NE 3 3 2 2 3 2

Engels EN 2 2 3 3 2 2

Engels TTO extra ENTL 1 2

Frans FA 2 2 3 3 3 3

Duits DU 2 2 3 3 3 3

aardrijkskunde AK 2 2 3 3 3 3

geschiedenis GS 2 2 3 3 3 3

maatschappijwetenschappen MAW 2 2 3 3 3 3

economie EC 2 2 3 3 3 3

wiskunde A WIA 3 3 3 3 3 3

wiskunde B WIB 3 3 3 3 3 3

natuurkunde NAT 2 2 3 3 3 3

scheikunde SCHK 2 2 3 3 3 3

biologie BI 2 2 3 3 3 3

kunst beeldende vorming KUBV 2 2 3 3 3 3

global perspectives GP 0,5 1,5

CKV CKV 1,5 1,5

Maatschappijleer MAAT 1,5 1,5

LO LO 2 2 1 1 1 1

Mentoruur MEN 1 1 1 1 1 1

totaal aantal lessen van 60 minuten, minimaal 24 25,5 25 27,5 25 26

HAVO BOVENBOUW VWO BOVENBOUW

2322
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7 MEER 
MEERGRONDEN!

ONTDEK JEZELF, DISCOVER THE WORLD
Engels is over de hele wereld een van de belangrijkste communicatietalen. 
In Nederland wordt Engels steeds vaker de voertaal op de universiteiten, 
hogescholen en in de beroepsrichtingen in het mbo. Het is een voordeel 
voor leerlingen als ze zich op hun vervolgopleiding en ook buiten Nederland, 
in Europa en elders in de wereld goed kunnen redden. Daarom biedt De 
Meergronden de keuze aan voor tweetalig onderwijs op de mavo, havo en 
het vwo. Een deel van de lessen wordt in het Engels gegeven door gecertifi-
ceerde docenten en door native speakers.

TWEETALIG ONDERWIJS: HAVO EN VWO 
De tweetalige afdeling kan inmiddels bogen op een rijke geschiedenis. De 
school, zowel onder- als bovenbouw is in 2017opnieuw voor 5 jaar officieel 
gecertificeerd door het Europees Platform (EP-Nuffic). Leerlingen die het tto 
programma volgen, worden vanaf leerjaar 1 ‘ondergedompeld’ in de Engelse 
taal en krijgen in leerjaar 1 t/m 3 voor ongeveer de helft van de onderwijstijd 
les in het Engels. Daarnaast krijgen ze extra uren Engels en in leerjaar 1 het 
vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie). Leerlingen die het tto-pro-
gramma volgen maken een reis naar Engeland, nemen deel aan de inter-
national week waarin leerlingen uit Europa naar De Meergronden komen 
en aan de exchangeweek waarbij onze leerlingen naar het buitenland gaan 
en logeren in gastgezinnen. In de bovenbouw krijgen leerlingen ook extra 
uren Engels en werken ze toe naar het internationale examen (International 
Baccalaureate). Ze behalen een IB-certificaat voor Engels: havo level B, vwo 
level A language and literature. Al onze tto-leerlingen slagen ieder jaar weer 
glansrijk voor hun IB. In de bovenbouw worden alleen de vakken uit het ge-
meenschappelijk deel in het Engels gegeven. Deze vakken sluiten allemaal 
af met een schoolexamen. Het profielwerkstuk maken de leerlingen in het 
Engels. De overige vakken volgen de leerlingen samen met de andere havo 
of vwo leerlingen in het Nederlands omdat ze net als alle andere leerlingen 
een Nederlands havo of vwo diploma halen. Na afronding van alle program-
ma onderdelen van het tto-programma ontvangt de leerling bij zijn/haar 
diploma een apart tto-certificaat van het Nuffic.

TWEETALIG ONDERWIJS: MAVO 
Sinds 2012 biedt De Meergronden ook tweetalig onderwijs op het vmbo. 
Net als bij havo/vwo wordt de helft van de onderwijstijd in de onderbouw 
in het Engels gegeven. Dat betreft de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, 
Tekenen, Lichamelijke Opvoeding, Biologie, Science en de mentorlessen. 
Daarnaast volgen de leerlingen aanzienlijk meer uren Engels per jaar. In de 
bovenbouw zullen de vakken waarin het centraal examen wordt afgelegd in 
het Nederlands worden gegeven om daarmee de leerlingen goed voor te 
bereiden op het examen. Lichamelijke opvoeding, de expressievakken en 
het school-examenvak Maatschappijleer 1 worden in de bovenbouw wel in 
het Engels gegeven. Het tweetalig vmbo wordt afgesloten met een inter-
nationaal erkend diploma – het Anglia Certificaat – dat toegang geeft tot 
Engelstalige vervolgopleidingen. In de afgelopen jaren zijn alle deelnemers 
met prachtige resultaten geslaagd. In 2019 is het programma van de mavo 
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net als dat van de havo en vwo officieel gecertificeerd door het Europees 
Platform (EP-Nuffic) voor de komende 5 jaar.

TWEETALIG ONDERWIJS: TOELATINGSEISEN 
Leerlingen die kiezen voor tweetalig onderwijs hebben in ieder geval 
affiniteit met taal en haalden goede scores voor begrijpend lezen op de 
basisschool. Zij zijn gemotiveerd om extra lesuren en huiswerktijd in Engels 
te investeren. Om toegelaten te kunnen worden tot het tweetalig onderwijs 
hebben leerlingen een aanbeveling van de basisschool nodig. De moge-
lijkheid bestaat dat je uitgenodigd wordt voor een motivatiegesprek of op-
dracht. Voor de tweetalige vwo+ klas is een vwo-advies van de basisschool 
vereist; Neo- en Talentenlab-leerlingen zijn automatisch toelaatbaar. (Zie 
voor details onze website.)

INTERNATIONALISERING 
Europese en internationale oriëntatie (EIO) is een belangrijk onderdeel van 
het onderwijsprogramma. In het havo/vwo is dit een apart vak in leerjaar 1. 
Uiteraard zit dit onderdeel in de andere leerjaren verweven in de program-
ma’s van diverse vakken. Leerlingen ontwikkelen een brede kennis van 
landen en hun bewoners in Europa en daarbuiten door deelname aan e-mail 
projecten en waar mogelijk door videoconferencing en uitwisselingspro-
gramma’s. In leerjaar 3 gaan de leerlingen naar Engeland. De 4e klassen 
gaan op bezoek bij onze partnerscholen in Europa. Wij werken structureel 
samen met scholen in onder andere Engeland, Polen en Tsjechië en wij brei-
den ons netwerk jaarlijks uit. In de 5e klas organiseren wij een International 
Week: een week waarin de leerlingen van al onze partnerscholen bij ons op 
bezoek komen. In het examenjaar wordt het sector- of profielwerkstuk in het 
Engels gemaakt. Steeds meer leerlingen kiezen ervoor om deze opdracht te 
doen in samenwerking met Worldschool, waardoor ze levensechte ontwik-
kelingsopdrachten kunnen uitvoeren voor internationale organisaties. De 
presentaties hiervan vinden tijdens een landelijk event plaats waarbij de 
buitenlandse opdrachtgevers veelal aanwezig zijn. 
De internationaliseringsactiviteiten voor de mavo komen in grote lijnen 
overeen met het aanbod in het havo/vwo. De reis naar Engeland vind in de 
4e klas plaats. Op een outdoor park waar ook veel andere (Engelse) scholen 
aanwezig zijn, volgen de leerlingen een programma onder begeleiding van 
de ’campleaders’. 
De leerlingen treffen daar leerlingen van allerlei nationaliteiten. Naast de 
vakken die in het Engels worden gegeven zijn er in alle leerjaren extra acti-
viteiten op het gebied van kunst en cultuur, bedrijfsbezoeken en projecten, 
waarbij Engels de voertaal is. Met tweetalig onderwijs ben je goed op weg 
om een wereldburger te worden!

VWO+: UITDAGEN, TALENTEN ONTWIKKELEN 
EN PRIKKELEN
In navolging van het primair onderwijs waar ‘NEO-onderwijsklassen’ en 
‘Talentenlab-klassen’ van start zijn gegaan, hebben vier scholen in het VO 
ook de krachten gebundeld om leerlingen ‘aan de bovenkant’ nog beter 
te kunnen bedienen. De Meergronden heeft een aparte vwo+ klas voor 
leerlingen die de theorie goed zelf kunnen verwerken. De Meergronden 
wil deze leerlingen verbreding aanbieden met vakoverstijgende projecten 
en uitdagende complexe opdrachten. Alle vwo+ leerlingen volgen het 
tto-programma.

VWO+ BETEKENT NIET ALLEEN EEN EXTRA 
UITDAGING 
Wij besteden ook veel aandacht aan het aanleren van een aantal belangrijke 
vaardigheden. In de eerste plaats werken we aan het ontwikkelen van een 
goede leertechniek. Leerlingen die heel gemakkelijk leren, weten vaak niet 
goed hoe ze echt moeten studeren omdat ze die vaardigheid nog nooit 
nodig hebben gehad. Door de leerlingen uitdagende opdrachten te geven, 
worden ze gedwongen om verschillende leertechnieken uit te proberen en 
toe te passen. Tegelijkertijd worden ze zo gestimuleerd om hun doorzet-
tingsvermogen te ontwikkelen. Ze krijgen daarvoor complexe opdrachten: 
thema’s worden beschouwd vanuit verschillende perspectieven waardoor 
leerlingen gegevens met elkaar moeten combineren. Dit vereist een hoger 
denkniveau.

WAT WIJ OOK BELANGRIJK VINDEN IS 
SAMENWERKEND LEREN
Veel vwo+ leerlingen zijn gewend om bij groepswerk de leiding te nemen en 
andere leerlingen het werk uit handen te nemen omdat ze het zelf sneller 
en beter (denken te) kunnen. In de vwo+-klas moeten ze samenwerken met 
leerlingen van hetzelfde niveau die ook graag de leiding willen nemen en 
het op hun manier willen doen. Soms botst dit maar het leidt wel tot echte 
samenwerking waarbij je van elkaar kunt leren. 
Voor de begeleiding van leerlingen met een indicatie hoogbegaafdheid 
hebben we een V-coach, die de leerlingen zal begeleiden in hun leertraject 
indien noodzakelijk voor een succesvolle ontwikkeling. In de bovenbouw 
hebben de leerlingen hun profiel met de bijbehorende vakken gekozen. De 
begeleiding door de v-coach kan in de bovenbouw worden voortgezet. Alle 
vwo+ leerlingen volgen het vak Global Perspectives en ze nemen deel aan 
het IB-examen. Deze vakken geven niet alleen de extra verdieping en de 
uitdaging maar leveren ook twee internationaal erkende certificaten bij het 
vwo diploma op. 
Tot slot: voor vwo+ leerlingen is het ook heel prettig en goed om met ont-
wikkelingsgelijken in een klas te zitten. Zo is het fijn dat hun medeleerlingen 
hun gedachtegang direct en gemakkelijker kunnen volgen.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?
Een vwo+-leerling heeft niet meer huiswerk dan een tweetalige vwo-leer-
ling. In minder uren kun je wel meer theorie leren. Dat geeft de mogelijkheid 
om meer zelfstandig onderzoek te doen in de lessen. Wij beschouwen 
de vwo+-klas overigens niet als een groep ‘stuudjes’, maar als een groep 
leerlingen die we tekort zouden doen als we hen niet op hun eigen niveau 
zouden lesgeven.
Natuurlijk heb je op vwo+ ook vakken waarbij je niet alleen met je hoofd 
bezig bent zoals drama, tekenen of handvaardigheid. En gymnastiek; in de 
zomer lekker buiten. Wij leggen in de lessen de nadruk op meer zelfstandig-
heid en meer samenwerking. Het docententeam wordt geschoold middels 
‘Lesson Study’, een bewezen methode om goede lessen te ontwikkelen. Ook 
zij leren dus!
Voor plaatsing in de vwo+ klas heb je een sterk vwo-advies nodig van de 
basisschool. Ook kijken we naar de scores in het leerlingvolgsysteem van de 
basisschool. 

MORE@MG
De Meergronden hecht veel waarde aan activiteiten naast het reguliere 
onderwijs. Om ouders en leerlingen in hun drukke bestaan tegemoet te 
komen, heeft de school het naschoolse onderwijs- en activiteitenprogram-
ma naar de leerlingen toe gehaald. Onder de vlag van MORE@mg biedt De 
Meergronden leerlingen activiteiten aan op drie terreinen: educatie, cultuur 
en sport, die soepel aansluiten op het lesrooster. (zie ook pagina 36). 
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KUNST & CULTUUR
Kunst en cultuur nemen een belangrijke plaats in op De Meergronden. In 
het lesaanbod maar ook in projecten en buitenlesactiviteiten wordt veel tijd 
besteed aan allerlei kunstuitingen op het gebied van dans, muziek, toneel, 
beeldende kunst en film. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen 
cognitieve kennis en vaardigheden opdoen, maar ook hun creatieve kant 
kunnen ontwikkelen. 
Op De Meergronden leer je met hoofd, hart en handen. Bovendien komen 
leerlingen op deze wijze in aanraking met aspecten van de samenleving die 
ze mogelijk niet altijd vanzelfsprekend op hun pad vinden. 
Beeldende Vorming 
In de onderbouw worden de kunstvakken drama, tekenen en handvaar-
digheid aangeboden. In de bovenbouw kan, naast een kunstvak voor 
iedereen, gekozen worden voor het vak Kunst Beeldend als examenvak. In 
de mavo als vak in vrijwel elke sector, in de havo/vwo in het profiel Cultuur 
en Maatschappij en Economie en Maatschappij als keuzevak. De praktijk-
component bestaat uit Beeldende Vorming; een combinatie van tekenen, 
handvaardigheid en audiovisuele vormgeving. Ieder jaar is er een mooie 
expositie van alle examenwerkstukken. 

CULTURELE KUNSTZINNIGE VORMING (CKV) 
In de derde klas krijgen leerlingen in enkele units het vak CKV. Dit vak wordt 
aangeboden in projectvorm. Een voorbeeld hiervan is het dansproject 
waarbij leerlingen actief kennis maken met uiteenlopende dansvormen en 
een dansvoorstelling bijwonen in een theater. Ook in de lessen CKV voor 
4-havo/vwo is sprake van culturele projecten, bijvoorbeeld in samenwerking 
met theater Corrosia.

EXCURSIES 
In het kader van het vak CKV in het havo/vwo kunnen leerlingen zich in-
schrijven voor een excursie naar het Muziektheater, de Stadsschouwburg of 
het Concertgebouw in Amsterdam om daar een rondleiding te krijgen, een 
workshop te volgen en de uitvoering van een ballet, opera of concert bij te 
wonen. Voor leerlingen in 3-vmbo is er een soortgelijk aanbod dat bestaat 
uit een workshop en een voorstelling speciaal voor jongeren. 

VOORSTELLINGEN EN WORKSHOPS 
De cultuurcoördinatoren organiseren voor alle leerjaren culturele activi-
teiten: voorstellingen en workshops die de leerlingen onder begeleiding 
binnen of buiten school bezoeken. Wij streven ernaar dat binnen dit aanbod 
alle kunstdisciplines evenredig aan bod komen en dat ook voor jongeren 
maatschappelijk relevante onderwerpen zoals het omgaan met social 
media in het programma een plaats krijgen. Vanaf de eerste klas houden de 
leerlingen een kunstdossier bij. Hierdoor krijgt het culturele programma als 
geheel samenhang en betekenis.

EIGEN PRODUCTIES
Er zijn vaste momenten in het schooljaar waarop leerlingen voor hun 
medeleerlingen (en ouders) een cultureel avondprogramma verzorgen zoals 
het dramaproject van klas 1: de Engelse toneel workshop met The Little 
Victorians, de presentaties van de International Awards en andere activi-
teiten. De theaterproductie is inmiddels in heel Almere bekend. Vanuit de 
kunstvakken worden er regelmatig tentoonstellingen georganiseerd met 
werk van leerlingen.

SPORT & BEWEGEN
Vanaf de oprichting van De Meergronden neemt sport in ons onderwijs 
een belangrijke plek in. Zo is de triatlon van Almere ooit begonnen op De 
Meergronden. Om die reden organiseert de school traditiegetrouw aan het 
einde van het schooljaar De Meergronden triatlon in Almere Haven. Sport 
en bewegen komt flink aan bod in de LO lessen voor alle leerjaren. Er wordt 
aandacht besteed aan een breed aanbod binnen spel, turnen, atletiek, 
zelfverdedigingsspelen en dans. Maar ook daarbuiten is er een ruime sport-
toernooiagenda. Leerlingen kunnen meedoen aan verschillende toernooien 
die De Meergronden organiseert. Iedereen die wil, kan daar aan meedoen. 
Zo zijn er toernooien voor voetbal, basketbal, volleybal, badminton, softbal, 
turnen/freerunning, atletiek-vijfkamp, prestatieduurlopen dance-events en 
De Meergronden minitriatlon. Bovendien doen wij ook mee met interscolaire 
toernooien. Dan strijden we met schoolteamselecties tegen andere scholen 
in de regio. Eerst worden er selectietrainingen gehouden om de selectie-
teams te vormen voor basketbal, volleybal, voetbal, softbal, hardloopwed-
strijden, atletiek toernooi en de Junior Challenge (minitriatlon in Almere 
Stad). Wij hopen hiermee leerlingen te interesseren voor een grote variëteit 
in sport- en spelactiviteiten waarbij leerlingen uit verschillende jaarlagen en 
afdelingen elkaar kunnen ontmoeten.

ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL 
De Meergronden maakt deel uit van de Almeerse Academische 
Opleidingsschool. Dat betekent dat we op het gebied van onderwijsontwik-
keling en professionalisering intensief samenwerken met de Hogeschool 
van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht en 
de Hogeschool Windesheim. Binnen deze samenwerking leiden we jaarlijks 
vele studenten op tot toekomstige leraren. Daarnaast werken onze docen-
ten continu aan de verbetering van ons onderwijs.

DE MEERGRONDEN SCHOOLGIDS 2020-2021
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ONDERSTEUNINGS-
STRUCTUUR
In de ondersteuningsschil spelen een aantal 
medewerkers een belangrijke rol. Het gaat om de 
afdelingsleiders, leerlingcoördinatoren, leerling-
begeleiders, mentoren, de orthopedagoog, de 
ondersteunings/zorgcoördinator, docentenbege-
leiders en decanen. 
Iedere unit wordt geleid door een of twee afde-
lingsleiders. Deze afdelingsleiders hebben de 
integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijs, 
de leerlingbegeleiding en het personeelsbeleid 
in hun team. Een groot gedeelte van de basis-
ondersteuning valt onder de mentoren. Indien er 
een extra ondersteuningsvraag is, dan bespreken 
mentoren dit met de leerlingcoördinator en/of 
de afdelingsleider. De ondersteunings/zorgcoör-
dinator komt in beeld wanneer de complexiteit 
toeneemt en onderhoudt onder andere contac-
ten met externe instanties. 
Aan de school is een orthopedagoog verbonden. 
Deze orthopedagoog is gespecialiseerd op het 
gebied van (leer) problemen en de ontwikkeling 
van jongeren. De orthopedagoog stelt voor de 
leerlingen die een LWA-indicatie hebben een 
groepshandelingsplan op. Voor leerlingen met 
een extra ondersteuningsbehoefte wordt door 
de mentor een OPP (ontwikkelingsperspectief) 
opgesteld. Het OPP wordt met ouders besproken. 
Ook de visie van de ouders hierin is belangrijk. 
Het OPP wordt na de bespreking door ouders 
ondertekend en in SOM (digitaal leerlingvolgsys-
teem opgeslagen). Leerlingbegeleiders onder-
steunen docenten en leerlingen bij de uitvoering 
daarvan. De decanen zijn verantwoordelijk voor 
het keuzeproces richting de juiste profielen en 
vervolgopleidingen. Wij noemen dit LOB, loop-
baanoriëntatie en –begeleiding.
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat 
de wijze waarop wij als school invulling geven aan 
Passend Onderwijs verder uitgewerkt. Dit SOP is 
in te zien via de website van de school.

MENTORAAT/COACHING
De begeleiding van de klas en van de individu-
ele leerlingen is in handen van de mentoren/
coaches. In de onderbouw zijn dat meestal 
twee mentoren, in de bovenbouw één coach of 
mentor. 
In de bovenbouw mavo/havo/vwo werken we 
met coaches. Iedere leerling houdt tot aan zijn 
examen dezelfde coach. De coaches zorgen voor 
goede persoonlijke begeleiding in deze laatste 
fase van de schoolloopbaan. De individuele 
aandacht voor onze leerlingen is typerend voor 
de wijze waarop wij op De Meergronden onze 
leerlingen begeleiden. 
De mentoren begeleiden hun leerlingen bij de 
schoolloopbaan en de persoonlijke ontwikkeling. 

De mentorlessen volgen de drie leerlijnen in het 
mentoraat: sociaal-emotionele vaardigheden 
(leren leven), studievaardigheden (leren leren) en 
LOB (leren kiezen). Daarnaast heeft de mentor 
oog voor het goed functioneren van de groep 
waartoe hun leerlingen behoren. Leerlingen 
krijgen zo handvatten aangeboden waarmee ze 
op een goede manier met zichzelf en met elkaar 
om kunnen gaan. Daardoor ontstaat er een veilig 
klimaat in de klas waardoor leerlingen beter tot 
leren komen. 
De mentoren onderhouden de contacten tussen 
de school en de ouders/verzorgers tijdens ouder-
avonden of tijdens een gesprek met ouders op 
uitnodiging. Daarnaast overleggen ze regelmatig 
met docenten, leerlingcoördinator, leerlingbe-
geleiders en ondersteuningscoördinator. De 
mentor monitort absentie, te-laatkomen en eruit 
gestuurd worden van zijn of haar mentorleerlin-
gen. De mentor handelt indien nodig en infor-
meert de ouders en de afdelingsassistent. Indien 
er veelvuldig verzuimd wordt, worden ouders en 
leerling uitgenodigd door de mentor voor een 
gesprek (zie het verzuimreglement). 

EXTRA BEGELEIDING 
Er zijn leerlingen die problemen ervaren in de 
omgang met anderen. Sommigen raken in pestsi-
tuaties verzeild, anderen hebben weinig zelfver-
trouwen. In de brugklas van de beroepsgerichte 
unit zitten in het mentoraatsprogramma elemen-
ten uit de kanjertraining waarin leerlingen leren 
op een sociaal vaardige manier en om met meer 
vertrouwen om te gaan met anderen. Deze kan-
jertraining wordt gegeven door de mentoren. De 
Meergronden heeft een samenwerking met Oké 
op School voor verschillende andere cursussen 
en trainingen. Zoals een weerbaarheidstraining of 
een anti-agressietraining. Ook zijn er leerlingen 
die veel last hebben van spanning bij toetsen. Zij 
kunnen in een cursus faalangsttraining leren beter 
om te gaan met deze spanning. Voor leerlingen 
die individuele steun nodig hebben om een 
bijzonder talent te ontwikkelen, bestaat er ook 
begeleiding door een deskundige; de zogenaam-
de begeleiding voor meer begaafde leerlingen. 
Dit kan leiden tot aanpassingen in de leerstof, 
versneld werken en persoonlijke begeleiding.

DYSLEXIE
Leerlingen met dyslexie krijgen extra onder-
steuning via de dyslexiecoördinator. Daarnaast 
kunnen zij een beroep doen op de regelingen 
m.b.t. dyslexie zoals tijdsverlenging, het maken 
van toetsen op een laptop en/of met behulp van 
Claroread. Hierover worden in onderling overleg 
afspraken gemaakt waarbij het uiteraard noodza-
kelijk is dat de leerling beschikt over een dyslexie 
verklaring. 

8 LEERLINGBEGELEIDING EN 
EXTRA ONDERSTEUNING
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ONDERSTEUNING 
VANUIT DE UNIT
In de units is op donderdag voor docen-
ten tijd ingeroosterd als werkmiddag en 
zijn de leerlingen vrij vanaf 15:30 uur. 
Op deze werkmiddagen overleggen de 
verschillende units over de ontwikke-
lingen binnen de vakgebieden en het 
onderwijs in algemene zin; ook vinden 
dan de leerlingen-besprekingen plaats. 
In de school hebben we in iedere unit 
ook docenten-begeleiders (coaches). 
Deze hebben tot taak nieuwe docenten 
en docenten in opleiding te begeleiden. 
Bovendien ondersteunen zij de collega’s 
in de unit bij het realiseren van goed 
onderwijs. 
De decanen begeleiden samen met de 
mentoren, de leerlingen en ouders bij 
de keuze voor een vervolgopleiding en 
beroep. Er bestaat een uitgebreid LOB-
programma voor de mentoruren. Verder 
vindt een aantal activiteiten plaats, zoals 
gesprekken met ouders over de vakken-
pakketkeuze, arbeidsoriëntatie, stages 
binnen het vmbo en voorlichtingsactivi-
teiten over vervolgopleidingen en arbeid 
in de (voor)examenklassen. 
De decanen organiseren ook ouderavon-
den en houden spreekuur voor leerlingen 
en ouders. De school heeft een pestpro-
tocol, dit is te vinden op de website. 

INTERN 
ZORGADVIESTEAM (IZAT) 
Wanneer een mentor en/of leerlingcoör-
dinator een vraag heeft over de onder-
steuningsbehoefte van een leerling, kan 
deze vraag worden voorgelegd in het 
intern ZAT overleg. 

Het intern ZAT bekijkt of de hulpvraag 
of ondersteuningsbehoefte van deze 
leerling de basisondersteuning te boven 
gaat of dat de problematiek te complex 
is voor de school alleen. 

Als dit het geval is wordt er aan de 
mentor gevraagd om het format in te 
vullen om de leerling te bespreken in het 
(externe) ondersteuningsteam. Een leer-
ling wordt ingebracht na toestemming 
van de ouders. Tevens kan het interne 
ondersteuningsteam ook adviseren 
externe hulpverlening in te schakelen. 
Hierbij worden altijd de leerling en de 
ouders betrokken. 

Als de hulpvraag of ondersteunings-
behoefte duidelijk is en de inschatting 
is dat het binnen de ondersteunings-
middelen en -mogelijkheden van De 
Meergronden past:
•  kan het intern ondersteuningsteam 

handelingsadviezen geven
•  kan de leerling in de trajectklas ge-

plaatst worden 
•  of kan de docent worden ondersteund. 
Het intern zorgadviesteam komt iedere 
week bij elkaar en bestaat uit de onder-
steuningscoördinator, de orthopeda-
goog en de leerlingcoördinator. Andere 
interne collega’s worden geraadpleegd 
indien nodig. 

EXTERN 
ZORGADVIESTEAM (ZAT) 
Indien de problematiek de mogelijkhe-
den van de interne specialisten te boven 
gaat of als er meerdere instanties bij de 
ondersteuning van een leerling betrokken  

zijn, wordt opgeschaald naar het extern 
zorgadviesteam overleg. Daarin partici-
peren ook externe deskundigen. 
Het ZAT overleg vindt eenmaal per twee 
weken plaats. Er wordt overlegd aan de 
hand van beschreven casuïstiek, volgens 
een format aangevuld met recente 
mondelinge informatie van interne en 
externe betrokkenen. Uitkomsten van 
het overleg worden naar leerling/ouders 
en mentor teruggekoppeld. 
Het ZAT bestaat uit: 
• ondersteuningscoördinator (voorzitter) 
• orthopedagoog 
• afdelingsleiders 
• zorgklasmedewerker 
• wijkteam vertegenwoordiger 
• leerplichtambtenaar 
• jeugdarts Begeleider Onderwijs

PASSEND ONDERWIJS 
Scholen hebben een zorgplicht: de zorg 
om voor elke (ingeschreven) leerling 
een passende onderwijs plek te vinden. 
Het doel is zoveel mogelijk leerlingen 
regulier onderwijs te laten volgen. Soms 
is dat niet op De Meergronden maar op 
een lesplek elders in de stad omdat daar 
de specifieke extra ondersteuning wordt 
geboden die de leerling nodig heeft. De 
leerling blijft wel ingeschreven op De 
Meergronden. Bij de keuze van een pas-
sende onderwijsplek worden de ouders 
nauw betrokken. Het speciaal onderwijs 
blijft bestaan want ook dat kan voor een 
kind de best passende plek zijn. Om 
voor het speciaal onderwijs in aan-
merking te komen, heeft een kind een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig. De 
verklaring word afgegeven door Passend 

Onderwijs. Het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Almere is verant-
woordelijk voor een dekkend netwerk in 
Almere. Met als doel dat leerlingen niet 
thuis komen te zitten maar dat er altijd 
een passend onderwijsaanbod beschik-
baar is. Alle benodigde informatie vindt 
u op de website www. passendonder-
wijs-almere.nl. Het ondersteuningspro-
fiel van De Meergronden kunt u vinden 
op onze website. Voor specifieke vragen 
over De Meergronden gelieve contact 
op te nemen met de ondersteuningsco-
ordinator, Rieneke ten Cate.

De Zorgklas 
DOEL
Onze begeleidingsstructuur is zo 
ingericht dat we kunnen voldoen aan de 
doelstellingen van Passend Onderwijs. 
Een van deze doelstellingen is om de 
leerling met een (extra) ondersteunings-
behoefte zo veel mogelijk de reguliere 
lessen te laten volgen. Het doel van de 
zorgklas is leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften vroegtijdig onder-
steuning bieden om uitval of afstromen 
te voorkomen. Om dit doel te bereiken 
wordt er ingezet op de volgende punten:
•  De zorgklasmedewerkers doen al 

observaties in de eerste klassen en 
bespreken dan met de mentor of er 
signalen zijn voor extra ondersteuning. 

•  Individuele ondersteuning: soci-
aal-emotioneel, gedragsregulatie, 
weerbaarheid, psycho-educatie, 
counseling, remedial teaching. Time-
out mogelijkheid om tot rust te komen. 

Start- en eindpunt van de dag.
•  Ondersteuning in een groep: planning 

en organisatie, weerbaarheid, sociale 
vaardigheden, studievaardigheden 
(leren-leren), huiswerkondersteuning.

•  Ondersteuning van docent(en): 
handvatten, handelingsadviezen, 
scholing, coachen, observatie in de 
klas, intervisie.

•  Betrokkenheid ouders/verzorgers: 
vanaf het eerste moment betrekken 
van ouders/verzorgers bij het opstellen 
van doelen en het behalen hiervan. 
Ouders/verzorgers worden gezien als 
grootste kennisbron en ervarings-
deskundigen met betrekking tot de 
begeleiding van hun kind. Ouders/
verzorgers sluiten aan bij multidisci-
plinair overleg (MDO) en zijn zo direct 
betrokken bij de ondersteuning van 
hun kind. 

De zorgklasmedewerkers coachen de 
leerlingen en de docenten en houden de 
ouders regelmatig op de hoogte van de 
afspraken. De vorm van de begeleiding 
van de leerlingen en docenten is afhan-
kelijk van de ondersteuningsbehoefte. 
De begeleiding vindt planmatig plaats, 
wordt vastgelegd in een ontwikkelings-
perspectiefplan (OPP) en wordt volgens 
afspraak geëvalueerd. Bijkomend doel 
is de vergroting van de handelingsbe-
kwaamheid van docenten door middel 
van coaching van de trajectbegeleider.

PROBLEMATIEK 
Leerlingen hebben uiteenlopende 
hulpvragen. De problematiek kent onder 
andere de volgende varianten: 

•  Gedragsproblematiek en/of aan autis-
me verwante problematiek 

•  Psychiatrische problematiek (angst en 
depressie)

•  Problemen met leer- en 
studievaardigheden 

•  Leerlingen die dreigen vroegtijdig de 
school te verlaten 

•  Leerlingen met lichamelijke of meer-
voudige beperking

•  Leerlingen met auditieve, communica-
tieve of visuele beperking

De trajectvoorziening wordt gebruikt 
door leerlingen die via het interne 
ondersteuningsteam of extern onder-
steuningsteam zijn aangemeld. Er wordt 
voor deze leerlingen een OPP opgesteld 
waarin wordt aangegeven welke doelen 
behaald dienen te worden. Het streven 
is om de leerling zo veel mogelijk aan 
het reguliere lesprogramma mee te 
laten doen. In de periode dat de leerling 
gebruik maakt van de trajectvoorziening 
blijft de mentor betrokken en deze blijft 
ook het eerste aanspreekpunt voor de 
ouders. 
De mentor en het docententeam 
worden in overeenstemming met het 
OPP geïnstrueerd en voorzien van 
handelingsadviezen. 
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LOCATIE EN VOORZIENINGEN 
De zorgklas bevindt zich in de school en biedt 
plaats aan maximaal 12 categorie drie, 18 cate-
gorie twee, 24 categorie een of een combinatie 
van deze leerlingen op hetzelfde moment. Er zijn 
twee, deels afgescheiden ruimtes: een ruimte 
waarin in een groep kan worden gewerkt en een 
ruimte waarin individueel kan worden gewerkt. In 
het eerste gedeelte staat een aantal laptops. Er is 
tevens een afgesloten ruimte beschikbaar waarin 
de zorgklas-medewerkers gesprekken kunnen 
voeren. Verdere voorzieningen zijn:
•  Er zijn vakliteratuur en -methodes aanwezig 

voor docenten en zorgklasmedewerkers om de 
expertise te vergroten.

•  Er zijn verschillende methodes en spellen be-
schikbaar ter bevordering van sociale vaardig-
heden en competenties.

•  De trajectvoorziening beschikt over verschillen-
de methodes om het plannen en organiseren 
van het schoolwerk te verbeteren.

LEERLINGEN IN DE ZORGKLAS 
De leerlingondersteuning wordt verzorgd door de 
mentoren en de vakdocenten. Leerlingen die in 
verband met sociaal- emotionele problematiek, 
gedragsproblematiek en/of leerproblemen meer 
begeleiding nodig hebben, kunnen worden door 
verwezen naar de Zorgklas. Het besluit tot plaat-
sing wordt door het interne of externe onder-
steuningsteam genomen na consultatie van de 
mentor en overleg met de ouders. Voorwaarde is 
dat de ondersteuningsbehoefte en bijbehorende 
doelen concreet staan beschreven in een OPP. 

COMMUNICATIE EN EVALUATIE 
Ouders worden ingelicht over de mogelijkheden 
en doelgroep van de trajectvoorziening in de 
schoolgids. Elk traject met een leerling wordt via 
de mentor en het interne ondersteuningsteam 
met de ouders/verzorgers besproken. De com-
municatielijnen over de maatregelen, afspraken 
en doelen staan beschreven en worden vastge-
legd in het OPP en worden waar nodig aangepast 
tijdens de evaluatie. 

POLITIE 
Een veilige school is voor iedereen van het 
grootste belang. Wij werken daarom nauw samen 
met de plaatselijke jeugdagenten. De jeugdagent 
houdt regelmatig spreekuur op school. Net als de 
andere scholen in Almere doen we altijd aangifte 
bij de politie indien er sprake is van diefstal of 
geweldpleging. 

9 VOOR EN 
DOOR 
LEERLINGEN

9 VOOR EN 
DOOR 
LEERLINGEN
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Een school wordt pas een 
lerende gemeenschap als 
leerlingen en team zich niet 
alleen betrokken voelen bij de 
dagelijkse lessen maar ook 
bij elkaar en bij de omgeving. 
De Meergronden versterkt 
die betrokkenheid door 
het organiseren van tal van 
activiteiten. 

STEWARDS 
Onder leiding van de toezichthouder 
is er een groep stewards actief in De 
Meergronden. Deze leerlingen kiezen 
vrijwillig voor de taak om tijdens pauzes 
te zorgen voor een rustige en fijne sfeer. 
Ze spreken hun medeleerlingen bijvoor-
beeld aan als zij rommel maken en dra-
gen verder bij aan een goede omgang 
met elkaar. De stewards zijn getraind in 
het omgaan met en in het aanspreken 
van medeleerlingen. 
Ze bemiddelen bij kleine onenigheden 
en hebben een rol tijdens schoolfeesten 
of andere speciale gelegenheden zoals 
het ontvangen van gasten. Leerlingen 
vanaf klas 4 komen in aanmerking voor 
een taak als steward. De leerlingen krij-
gen een training voordat ze als steward 
starten en de school zorgt ook voor 
bijscholing. Daarmee kan dit ook een 
ervaringsplek zijn voor leerlingen die na 
het VO kiezen voor een opleiding in de 
beveiliging of begeleiding.

MORE@MG
De Meergronden is een gezonde school: 
bewegen en sport is hierin een van de 
belangrijkste pijlers. MORE@mg biedt 
de leerlingen van De Meergronden 
tijdens de pauze sportactiviteiten aan. 
Ook na schooltijd bieden wij leerlingen 
regelmatig clinics aan om met diverse 
sporten kennis te kunnen maken. 
‘s Middags zijn er verschillende vormen 
van huiswerkondersteuning: zo zijn er 
rustige plekken om huiswerk te maken 
en kan er gekozen worden voor een in-
tensieve vorm van huiswerkbegeleiding 
(maximaal 7 leerlingen per begeleider). 
Bijles, één-op-één, is ook mogelijk. 
De huiswerkbegeleiding en bijlessen 
worden verzorgd door Lyceo met wie wij 
een samenwerking zijn aangegaan. 
Op het gebied van cultuur bieden wij 
leerlingen met de Just Art avonden 
een open podium aan waar je je talent 
op gebied van dans, muziek, cabaret, 
poëzie kunt ontwikkelen en tonen. Vanaf 
de 2e klas kun je je opgeven voor de 
grote toneelproductie. Een stuk dat je 
samen maakt met de regisseur en eind 
april speel je dan een hele week lang 10 
tot 11 voorstellingen. Overdag speel je 
de voorstelling voor leerlingen van De 
Meergronden en ’s avonds voor ouders 
en genodigden. 
Ook kunnen we activiteiten op maat 
aanbieden. Heb je met een groep een 
idee dan gaan wij op zoek of we dit 
kunnen regelen. De school biedt de 
activiteiten van MORE@mg, in samen-
werking met externe partners tegen een 
zo laag mogelijke prijs aan. 

MAATSCHAPPELIJKE 
ACTIVITEITEN 
Vanaf schooljaar 2015-2016 is de wet-
telijke verplichting op het verrichten van 
een maatschappelijke stage vervallen. 
De Meergronden vindt het belangrijk dat 
haar leerlingen – als wereldburgers van 
de 21e eeuw – maatschappelijke en so-
ciale competenties ontwikkelen. Daarom 
blijft de school allerlei activiteiten op het 
gebied van burgerschap en maatschap-
pelijke oriëntatie organiseren.

THE INTERNATIONAL 
AWARD FOR YOUNG 
PEOPLE
Vanaf leerjaar 3 hebben de leerlingen de 
gelegenheid om deel te nemen aan The 
International Award for Young People. 
Je kunt een bronzen, zilveren of gouden 
medaille behalen door je te ontwikkelen 
op vier gebieden: maatschappelijke 
betrokkenheid, individueel talent, sport 
en het organiseren van een expeditie. De 
Award wordt begeleid door 2 docenten. 
Inmiddels zijn er meer dan tien gouden 
medailles behaald en veel zilveren en 
bronzen medailles. 

LEERLINGENRAAD 
De Meergronden heeft een actieve 
leerlingenraad. Leerlingen uit alle 
jaarlagen en niveaus komen iedere week 
bijeen om te vergaderen over wat er in 
de school leeft en ideeën te opperen 
om het onderwijs en de organisatie voor 
leerlingen te verbeteren. Tevens helpt de 
leerlingenraad bij het organiseren van 
schoolfeesten. Ze vormen een klankbord 
voor de schoolleiding als het gaat om 
zaken die leerlingen en het onderwijs 
aangaan. De leerlingenraad is, samen 
met de schoolleiding, samensteller van 
het leerlingenstatuut. Hierin staan de 
rechten en plichten van de school en 
de leerlingen. Iedereen is welkom om 
deel te nemen aan de leerlingenraad. 
Leerlingen maken ook actief deel uit van 
de Medezeggenschapsraad. 

SCHOOLFEESTEN 
Twee keer per jaar organiseert de leerlin-
genraad een schoolfeest. De 3e klassen 
en hoger hebben in december een 
stijlvol kerstgala. De onderbouwklassen 
1, 2 en 3 hebben hun Valentijnfeest. 
Schoolfeesten zijn alleen toegankelijk 
met de schoolpas en een toegangs-
kaartje. Op De Meergronden geldt een 
verbod op roken, drank en drugs, ook 
tijdens schoolfeesten. 

JAARBOEK 
Elk jaar krijgen de examenleerlingen een 
jaarboek ten afscheid van hun periode 
op De Meergronden. Het jaarboek wordt 
met behulp van leerlingen samenge-
steld door een eindredacteur.
De leerlingen kiezen de vragen en de 
achtergronduitvoering en de eindre-
dacteur werkt samen met de uitgever 
aan een prachtig boek. Dit jaarboek 
wordt door de school en de ouderraad 
aangeboden.

GEZONDE SCHOOL 
Sinds 2016 is De Meergronden een 
Gezonde School en kiest ervoor struc-
tureel te werken aan de gezondheid 
en gezonde leefstijl van leerlingen en 
personeel. De school wil in alle opzich-
ten een gezonde en veilige basis zijn. In 
de lessen wordt aandacht besteed aan 
gezondheid en een gezonde levensstijl. 
In de kantine worden in samenwer-
king met De Gezonde Schoolkantine 
verantwoorde producten aangeboden 
en regelmatig vinden er tijdens de 
pauze gratis sportactiviteiten plaats 
op het schoolplein. Daarnaast is De 
Meergronden koploper in Almere qua 
deelname aan schoolsporttoernooien en 
winnen onze leerlingen vele prijzen. In de 
zomer van 2016 is er met een subsidie 
van de Stichting Jantje Beton en de ou-
derraad een gezond nieuw schoolplein 
gerealiseerd met een mooi sportveldje 
en een aantal moestuinen.

SAMENWERKING MET 
HET JONGERENWERK
De Meergronden onderhoudt goede 
contacten met het buurt- en jonge-
renwerk in Almere-Haven. Leerlingen 
kunnen daar in de pauze of na schooltijd 
naar toe om te chillen maar vooral ook 
om allerlei activiteiten te doen. De 
jongerenwerkers helpen hen om ook zelf 
activiteiten op te zetten.

SCHOOLGIDS 2020-2021DE MEERGRONDEN
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School, leerling en ouders
Ouders, leerlingen en de school moeten elkaar kunnen 
vinden in onze ideeën over opgroeien, opvoeden en leren. 
Wij noemen dat de zogenaamde LOS-driehoek. Wederzijds 
vertrouwen is daarbij de basis voor een goede samenwer-
king en onmisbaar voor de ontwikkeling van de leerlingen. 
Leerling, ouder en school vormen een driehoek waarbij 
school en ouders beide pijlers zijn die de leerling ondersteu-
nen. Daarom willen we zo goed mogelijk met elkaar samen-
werken waarbij school en ouders uiteraard ieder een eigen 
rol hebben.

School, ouders en leerlingen voeren samen het gesprek over de vorderin-
gen en de ontwikkeling van de leerling. Dit doen mentoren of vakdocenten 
tijdens ouderavonden, maar ook tussendoor als dat nodig is. In afde-
lings-klankbordgroepen, ouderraad en MR zijn ouders vertegenwoordigd en 
denken mee over de inrichting van het onderwijs. Tijdens thema-avonden 
kunnen ouders zich informeren en anderen ontmoeten om ervaringen uit te 
wisselen. Daarnaast spelen ouders bijvoorbeeld als beroepsvoorlichter een 
rol in projecten en lessen.

MENTOREN, AFDELINGSLEIDER 
Het eerste aanspreekpunt voor ouders zijn de mentoren. In principe kunnen 
alle zaken die leerlingen betreffen met de mentoren worden besproken. Als 
op school een probleem wordt gesignaleerd, neemt een van de mentoren 
contact op met de ouders. Bij complexe, grote of moeilijk oplosbare proble-
men bespreken de mentoren deze met hun afdelingsleider of de leerling-
coördinator, en afhankelijk van de aard vervolgens in een leerlingbespreking 
met de andere docenten van het team. De afdelingsleider is verantwoorde-
lijk voor de gang van zaken in zijn/haar team. Indien gewenst kunnen ouders 
zich in tweede instantie ook tot de afdelingsleider wenden.

LEERLING

10 COMMUNICATIE10 COMMUNICATIE
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Ook beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Deze gelden worden 
besteed aan materiële zaken waarvan de leerlingen direct profiteren zoals 
eerder het herinrichten van ons gezonde schoolplein en bijvoorbeeld 
het aanschaffen van aanvullende leermiddelen zoals software, lesma-
teriaal, bijdragen aan sport en kunstactiviteiten en het jaarboek voor de 
examenleerlingen.
De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn 
openbaar, in onze jaarkalender staan de data. Aan het begin van ieder nieuw 
schooljaar legt de ouderraad in een algemene jaarvergadering verantwoor-
ding af over het beleid van het voorgaande schooljaar. Dan worden ook het 
beleid en de begroting voor het nieuwe schooljaar toegelicht en vastge-
steld. Tijdens deze jaarvergadering worden de leden van de ouderraad 
gekozen of herkozen. U bent bij iedere vergadering van harte welkom!

Heeft u een vraag voor de ouderraad? Mail deze dan naar ouderraad@
meergronden.asg.nl

MEEDOEN 
Wij stellen het zeer op prijs als ouders zelf een bijdrage willen leveren aan 
ons onderwijs door: 
•  te vertellen over een beroep; 
•  jongeren te ontvangen op het werk van de ouders; 
•  bedrijven waar ouders werkzaam zijn mee te laten doen aan projecten; 
•  te ondersteunen bij excursies; 
•  workshops te volgen die door leerlingen worden georganiseerd en 

gegeven.
Contactpersonen: afdelingsleiders, decanen. 

WEBSITE, NIEUWSBLAD EN SOCIAL MEDIA 
Op de website van De Meergronden www.meergronden.nl staat veel 
informatie en ook het laatste nieuws. Naast actuele zaken is er informatie 
te vinden over de inrichting van het onderwijs. Ook allerlei praktische zaken, 
zoals de jaarkalender, de schoolregels, het aanvragen van verlof etc. zijn 
te vinden op de website. Daarnaast is er ook informatie te vinden op het 
ouderportaal. Een paar keer per schooljaar ontvangen ouders per e-mail het 
digitale Nieuwsblad met daar in achtergronden, belangrijke data, nieuwtjes 
etc. Social Media is niet meer weg te denken uit deze tijd en is een geweldig 
medium om het reilen en zeilen van een school in beeld te brengen. De 
Meergronden heeft een Facebook en een Instagram pagina waar wekelijks 
foto’s en filmpjes gepost worden van de activiteiten in en buiten school. 
Veel leerlingen en ouders volgens ons om zo niets te missen! 

DE SCHOOLREGELS EN PRAKTISCHE 
INFORMATIE
Onze schoolregels gelden voor alle leerlingen. Deze schoolregels zijn te 
vinden in de folder ‘Zo gaat het op De Meergronden’. Hierin staat ook veel 
praktische informatie. Deze folder wordt aan het begin van elk schooljaar 
aan alle leerlingen uitgereikt, en is terug te vinden op www.meergronden.
nl. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen en ouders deze regels kennen en 
volgen. 

CORVEEDIENST 
Met uitzondering van de examenklassen verricht iedere leerling corvee; de 
taken worden van tevoren verdeeld. De aanwijzingen van de surveillance 
medewerkers moeten tijdens het corvee worden opgevolgd. 

OUDERPORTAAL 
Via het ouderportaal kunnen de ouders op de hoogte blijven van alle actue-
le informatie over hun kind. Ouders/verzorgers krijgen een eigen inlogcode 
om via de website van de school in te loggen op het ouderportaal. Op het 
ouderportaal is veel praktische informatie te vinden zoals het overgangsre-
glement en de pta’s. Het ouderportaal kent drie menu’s:
1.  Het standaard menu met actuele informatie over schoolzaken, rapporten 

en examens. 
2.  Het absentie menu met daarin een overzicht van de absentie van de 

leerling. Ouders kunnen hun kind hier afwezig melden in geval van ziekte, 
dokters- of tandartsbezoek. Ook kan de leerling hier weer aanwezig 
worden gemeld. 

3.  SOMtoday met daarin het lesrooster en de actuele roosterwijzigingen. 
Ook hebben ouders in SOMtoday toegang tot alle cijfers en het huiswerk 
van hun kind.

4.  Bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd bepaalt een jongere zelf 
wie toegang mag hebben tot zijn of haar gegevens. De school mag vanaf 
dat moment ouders/verzorgers niet meer informeren over bijvoorbeeld 
studievoortgang en ziekmeldingen. U heeft vanaf dat moment dus 
ook geen toegang meer tot SOMtoday. Dit mag alleen als wij daarvoor 
toestemming hebben; dit is wettelijk zo geregeld. Uw kind kan de school 
toestemming geven om u toegang te geven tot SOMtoday en om 
informatie met u te delen.  

RAPPORTEN EN OUDERAVONDEN 
Voor de ontwikkeling van leerlingen is een goed zicht op de vorderingen van 
groot belang. Daartoe verstrekt de school zoveel mogelijk informatie en zor-
gen we ervoor dat op vaste momenten overleg plaatsvindt met de ouders. 
Formele kanalen tussen school en thuis zijn de rapporten en de ouder-
avonden. De leerlingen krijgen drie maal per jaar een digitaal rapport (met 
uitzondering van havo/vwo bovenbouw). Op het rapport doen we allereerst 
verslag van de resultaten van de leerling en daarnaast van zijn/haar func-
tioneren binnen de groep. Dit gebeurt aan de hand van de ontwikkellijnen 
op het rapport. Daarnaast wordt de beoordeling van de vorderingen per vak 
aangegeven door middel van cijfers. Deze cijfers staan ook in een continu 
rapportage, die voor ouders te volgen is via het ouderportaal op SOMtoday. 
Ouders kunnen op elk moment de cijfers van hun kind inzien. Binnen enkele 
weken nadat de rapporten zijn uitgedeeld, is er een ouderavond waarop 
ouders met de mentor kunnen spreken over de vorderingen van de leerling. 
In principe zijn de leerlingen bij deze gesprekken aanwezig want het gaat 
immers om hun ontwikkeling. De ouderavond van de examenklassen wordt 
gehouden na de tweede schoolonderzoekweek. In de jaarkalender op de 
website staan alle ouderavonden vermeld. 

MEEPRATEN / MEEDENKEN 
Ouders kunnen deelnemen aan: 
• klankbordgroepen per unit - contactpersonen: afdelingsleiders; 
•  medezeggenschapsraad - contactpersoon: Jorrit Jansen voorzitter (te 

bereiken via de school: info@meergronden.asg.nl)
•  ouderraad - ouderraad@meergronden.asg.nl.
De ouderraad wordt gevormd door betrokken ouders/verzorgers van 
leerlingen op De Meergronden. In de ouderraad zit naast ouders ook een 
vertegenwoordiger van de schoolleiding en van de docenten. De ouder-
raad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen op de 
Meergronden en kan intermediair zijn tussen ouders/verzorgers en de 
school.
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GEBRUIK VAN VIDEO-OPNAMES EN FOTO’S IN 
HET KADER VAN OPLEIDEN IN DE SCHOOL
In het kader van het opleiden van (aanstaande) docenten worden beeldop-
names gemaakt.
Als op onze school met video wordt gewerkt dan gelden de onderstaande 
regels:
•  Leerlingen komen niet onnodig in beeld
•  Beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor professionaliseringsdoeleinden
•  Het beeldmateriaal wordt alleen bekeken door de (aanstaande) docent en 

de opleider
•  Beeldopnames worden niet verspreid
•  Beeldmateriaal wordt na gebruik direct vernietigd
•  Beelmateriaal mag niet geplaatst worden op een USB-stick
•  Beeldmateriaal mag niet geplaatst worden in cloudfuncties of op social 

media

Omgaan met foto- en
beeldmateriaal 
Wij willen zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen, collega’s en 
ouders omdat we zo bijdragen aan een veilige school en een veilige werk-
omgeving. Daarnaast verplicht de privacywetgeving organisaties - dus ook 
scholen - om passende maatregelen te nemen om persoonsgegevens te 
beschermen. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het omgaan met per-
soonsgegevens aangescherpt. 
Omdat een foto een persoonsgegeven is, hebben we richtlijnen opgesteld 
voor het gebruik van beeldmateriaal. 

Bij de start van elk schooljaar vragen wij leerlingen en ouders (van leerlingen 
onder de 16 jaar) per mail om toestemming te geven aan school voor het 
gebruik van beeldmateriaal. Beide ouders dienen toestemming te geven en 
leerlingen van 16 jaar en ouder geven zelf toestemming.
Gedurende de schoolloopbaan kan de gegeven toestemming te allen tijde 
worden ingetrokken. Doorgeven kan via info@meergronden.asg.nl

Het is in toenemende mate gebruikelijk dat ouders bij activiteiten en 
gelegenheden op school beeldmateriaal maken. Wij willen dat onze school 
voor alle leerlingen een veilige omgeving is en niet een plek waar leerlingen 
en hun ouders het risico lopen ongewenst gefotografeerd of gefilmd te wor-
den. Wij vragen u dan ook om door u op school gemaakt foto’s en filmpjes 
niet zomaar te delen op social media of via whatsapp.

Signaleren van problemen
en klachten 
HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN 
Wij stellen het zeer op prijs wanneer ouders contact met de school opne-
men indien er een probleem gesignaleerd wordt. Dan kunnen wij in overleg 
beraden wat we eraan kunnen doen. Wij investeren vanaf de eerste school-
dag in het opbouwen van een goede relatie met onze leerlingen en hun 
ouders. Wij werken er samen hard aan om een prettige werksfeer te creëren 
waarin we open en met vertrouwen elkaar kunnen aanspreken over van alles 
en nog wat. Toch horen en zien wij natuurlijk niet alles. Dus beter een keer te 
veel dan te weinig gebeld. 

KLACHTEN 
Wanneer een ouder een klacht heeft over de 
dagelijkse gang van zaken in school dan zijn de 
mentoren het eerste aanspreekpunt. Indien nodig 
wordt de afdelingsleider bij het overleg betrokken 
om tot een goede oplossing van het probleem te 
komen. Zowel de leerlingen als de ouders kunnen, 
indien gewenst, ook meteen contact opnemen 
met de afdelingsleider. Het kan zijn dat een klacht 
niet naar tevredenheid wordt afgehandeld. In dat 
geval kunt u zich wenden tot de rector. 

Met klachten over ongewenste omgangsvormen 
of met persoonlijke problemen van vertrouwelijke 
aard kunnen leerlingen en ouders zich wenden tot 
de vertrouwenspersonen Luite Duursma en Rosa 
Maas. De vertrouwenspersoon geeft adviezen en 
probeert samen met de betrokkene stappen te 
bedenken om tot een oplossing van het probleem 
te komen. Indien een klacht niet naar tevreden-
heid wordt afgehandeld, kunnen leerlingen en/
of ouders binnen een week een formele klacht 
indienen bij een van de vertrouwenspersonen. 
De vertrouwenspersoon zal de betrokkene infor-
meren over de verdere procedure. In geval van 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld kunt u zich wenden 
tot de coördinator ongewenste omgangsvormen 
van de GGD Flevoland, telefoon 0320 - 276211 of 
het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
0900 - 111 3 111 (lokaal tarief). Indien een ouder 
vindt dat er een fundamenteel probleem niet 
binnen de school en het bestuur van de ASG 
wordt opgelost, dan kan de ouder zich wenden 
tot de Klachtencommissie. Alle informatie over de 
klachtenprocedure is te vinden op de website van 
de Almeerse Scholen Groep: http://asg.asg-al-
mere.nl/ 

BEZWAAR TEGEN EEN 
BESLUIT VAN DE SCHOOL 
Als een ouder het niet eens is met een formeel 
besluit dat ten aanzien van de leerling is geno-
men en de ouder heeft daarvoor moverende 
argumenten, dan heeft de ouder de mogelijkheid 
om bezwaar aan tekenen bij de rector, , uiteraard 
nadat de ouder met de mentoren, afdelings-
leider over het besluit heeft gesproken. Tegen 
een besluit van de overgangsvergadering aan 
het eind van het schooljaar kan beroep worden 
aangetekend bij de rector als er bijzondere 
omstandigheden zijn of als er sprake is van 
nieuwe informatie die wellicht een afwijking van 
het bestaande reglement rechtvaardigen. Dit kan 
worden gesignaleerd door de school maar ook 
door leerlingen en ouders/verzorgers. Daarnaast 
kan beroep worden aangetekend in geval van 
vermeende onbillijkheid. In beide gevallen kan 
een schriftelijk verzoek worden ingediend, gericht 

aan de rector, voorzien van gedegen argumenten. 
Een aanvraag tot revisie dient per mail te worden 
ingediend bij de rector, dit kan tot uiterlijk 12:00 
uur op woensdag 7 juli 2021. 
Het zal duidelijk zijn dat het hier om uitzonde-
ringen gaat. Wij adviseren ouders dringend om 
ervoor te zorgen dat de mentoren van uw kind 
op de hoogte zijn van bijzonderheden die spelen 
zodat we niet ineens aan het einde van het 
schooljaar voor verrassingen komen te staan. Alle 
onregelmatigheden aangaande de examens wor-
den behandeld door de examencommissie onder 
voorzitterschap van de rector. Met verzoeken of 
bezwaar tegen een besluit kunt u zich wenden tot 
de examensecretarissen Dennis Zoomers (vmbo) 
en Carolien Vrakking (havo/vwo). 

HET MISSEN VAN EEN TOETS 
OF EEN ONDERDEEL VAN HET 
EXAMEN 
Als een leerling een overhoring, een toets of 
een andere activiteit heeft gemist waarvoor een 
beoordeling wordt gegeven, dient hij/zij zich zo 
spoedig mogelijk te melden bij zijn docent om 
afspraken te maken over het inhalen daarvan. De 
docent vraagt bij de afdelingsassistent na of de 
leerling met een geldige reden afwezig was. Als 
dat het geval was, is het inhalen geen probleem. 
Bij onterechte afwezigheid neemt de afdelingslei-
der maatregelen in overleg met de docent. 

Als een leerling een examenonderdeel mist, is het 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van 
toepassing. In het PTA is het examenreglement 
opgenomen. Alle examenleerlingen krijgen het 
PTA aan het begin van het schooljaar uitgereikt. 
Hierin staat precies beschreven hoe te handelen 
in geval van afwezigheid. Het is van belang het 
examenreglement goed te bestuderen, dit kan 
teleurstelling achteraf voorkomen. 
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BYOD: BRING YOUR OWN 
DEVICE
Er wordt in toenemende mate in het 
onderwijs gebruikt gemaakt van digitaal 
lesmateriaal. Om die reden vragen wij 
u om een eigen device (bijvoorbeeld 
laptop of notebook) aan uw kind ter 
beschikking te stellen. We hebben 
een samenwerkingsverband met Rent 
Company waar u via een huurkoop 
regeling een laptop kunt aanschaffen. 
U betaalt maandelijks een vast bedrag 
gedurende de afgesproken looptijd van 
het contract. Uiteraard staat het u vrij 
om elders de aanschaf te doen. 
Wij stellen een eigen device niet 
verplicht. Leerlingen die geen eigen 
apparaat hebben kunnen per les een 
exemplaar lenen van de school (indien 
beschikbaar). Dit is echter omslachtig en 
niet fijn voor de leerling. 

Schoolfonds
SCHOOLFONDS DE 
MEERGRONDEN 
Het Ministerie van Onderwijs regelt 
de bekostiging van het onderwijs in 
Nederland. Daarvoor wordt op basis van 
het leerlingenaantal, het soort leerling 
en het soort onderwijs een personele 
en een materiële vergoeding verstrekt. 
Deze vergoeding is toereikend om 
‘gewoon’ onderwijs te verzorgen. Hiervan 
kunnen extra zaken niet worden betaald. 
Te denken valt aan specifieke culturele, 
sportieve en vakinhoudelijke (excursies) 
activiteiten, specifieke diensten en extra 
materialen. Als school willen we meer 
doen dan alleen onderwijs geven. Dat 
kost extra geld dat de overheid niet 
verstrekt. 
Om die reden heeft De Meergronden 
een schoolfonds dat gevormd wordt 
door de bijdragen van ouders. Deelname 
aan het schoolfonds is in principe 
vrijwillig maar gezien het karakter van 
de kosten is deelname wenselijk om een 
goede voortgang van onderwijs gerela-
teerde activiteiten te waarborgen. 

WAT HOUDT HET 
SCHOOLFONDS IN? 
Uit het schoolfonds worden allerlei extra 
activiteiten en voorzieningen voor de 
leerlingen betaald. Elke deelnemende 
leerling betaalt mee aan zaken zoals 
gebruik van het studiecentrum, het 
bibliotheekabonnement van de Nieuwe 
Bibliotheek Almere, ongevallenverzeke-

ring, culturele activiteiten, mentoraat, 
het leerlingenpasje etc. Daarnaast 
worden apart per klas en onderwijssoort 
de kosten voor excursies, sportdagen, 
kennismakingsdagen en specifieke acti-
viteiten in rekening gebracht. Dit bedrag 
varieert per klas en per pakket. 

HOE KAN IK 
DEELNEMEN AAN HET 
SCHOOLFONDS VAN DE 
SCHOOL? 
De inspectie schrijft voor dat wij u 
jaarlijks moeten vragen of u aan deze 
diensten wilt deelnemen. Vastlegging 
van deelname gebeurt gelijktijdig met 
het bestellen van de schoolboeken. 
Bij het bestellen van de schoolboeken 
kruist u aan, aan welke onderdelen u 
wilt deelnemen. Tijdens het boeken- 
bestelproces krijgt u alleen die 
schoolfondsonderdelen te zien, die 
voor uw zoon/dochter relevant zijn. 
Onze boekenleverancier VanDijk int 
namens de school de schoolfondsbij-
dragen.  Er is mogelijkheid tot betaling in 
termijnen. U vindt meer informatie op de 
website van VanDijk.

WAT VOOR GEVOLGEN 
HEEFT HET ALS IK NIET 
DEELNEEM AAN HET 
SCHOOLFONDS? 
Zoals al aangegeven: het is voor de 
voortgang van het onderwijs eigenlijk 
noodzakelijk dat uw kind meedoet aan 
het schoolfonds. 
Niet meedoen aan het schoolfonds be-
tekent dat uw kind wordt uitgesloten van 
excursies, kennismakingsdagen, kamp 
en andere activiteiten. Het spreekt voor 
zich dat dit niet wenselijk is. De activi-
teiten hebben altijd een sociale en/of 
onderwijskundige achtergrond die voor 
de ontwikkeling van uw kind op school 
belangrijk zijn. 
Excursies sluiten aan op het onderwijs-
programma. Deelname is dus zeer wen-
selijk. Het is niet mogelijk om achteraf 
toch nog apart te betalen en deel te 
nemen aan specifieke activiteiten! 

OUDERBIJDRAGE 
De ouderbijdrage staat los van het 
schoolfonds. Het is een vrijwillige bijdra-
ge die wordt beheerd door de ouder-
raad. De ouderbijdrage wordt gebruikt 
voor voorzieningen die de ouderraad 
belangrijk vindt voor leerlingen maar die 

niet door de overheid worden bekostigd 
en slechts ten dele door de school 
worden bekostigd. Te denken valt aan 
een gezellige inrichting van de school, 
sportkledij ten behoeve van sporttoer-
nooien, bibliotheekboeken, materiaal 
voor de vakgroepen zoals gespeciali-
seerd houtbewerking gereedschap enz. 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 
€ 20,- per leerling. De ouderraad zorgt 
zelf jaarlijks voor de verantwoording van 
de besteding van de binnengekomen 
gelden. 

BRENGT DE SCHOOL 
NOG ANDERE KOSTEN IN 
REKENING? 
Excursies en activiteiten die door een 
gehele klas of jaarlaag worden gedaan, 
maken altijd deel uit van de schoolf-
ondsnota. In veruit de meeste gevallen 
zijn vrijwel alle activiteiten in de nota 
meegenomen. In een enkel geval geldt 
dat niet voor reiskosten per openbaar 
vervoer. Voor elke leerling is de nota ‘op 
maat’ opgesteld. 

KOSTEN TWEETALIG 
ONDERWIJS (TTO)
Voor leerlingen in de afdeling HAVO-
VWO TTO moet een verplichte bijdrage 
van € 200,- worden betaald voor het 
volgen van het Tweetalig Onderwijs. 
De verplichte bijdrage voor TTO leer-
lingen in het VMBO is € 150,-. Omdat 
onze school officieel is gecertificeerd, 
brengen wij de extra kosten die deze 
vorm van onderwijs met zich meebrengt 
in rekening. De overheid zorgt niet voor 
extra bekostiging van het TTO onderwijs. 
Daarom is het noodzakelijk dat we vaste 
kosten voor deze vorm van onderwijs 
in rekening brengen. De TTO bijdrage 
wordt gebruikt voor de scholing van 
docenten, de extra onderwijstijd van 
leerlingen, TTO activiteiten zoals toneel 
en de debatwedstrijd, lidmaatschap 
landelijk netwerk TTO etc. 
In de eindexamenklassen HAVO/
VWO van het TTO wordt een extra 
bedrag van € 235,- aan examenkosten 
doorberekend. 
Voor TTO leerlingen in het VMBO worden 
in het derde leerjaar de examenkosten 
voor het Anglia certificate (€ 80,-) 
doorberekend. De kosten TTO kunnen in 
overleg gespreid worden betaald. 
Let op: de TTO bijdrage heeft geen 
vrijwillig karakter. 

11 SCHOOL-
KOSTEN
WELK BELEID HEEFT 
DE SCHOOL TEN 
AANZIEN VAN DE 
SCHOOLKOSTEN? 
De school heeft de landelijke gedrags-
code ‘schoolkosten’ onderschreven. We 
streven naar betaalbaar onderwijs. De 
schoolkosten worden jaarlijks met de 
ouderraad en de medezeggenschaps-
raad besproken. 
Uit cijfers van het ministerie blijkt dat 
we qua totale schoolkosten onder het 
landelijk gemiddelde zitten.

Schoolboeken
HOE KOM IK AAN 
DE VEREISTE 
SCHOOLBOEKEN? 
De school, koopt en huurt schoolboeken 
bij leverancier VanDijk. Direct na afloop 
van het schooljaar moeten de boeken 
worden besteld op de website van 
VanDijk. U ontvangt hierover een e-mail 
bericht. De boeken worden vervolgens in 
de zomervakantie thuis afgeleverd door 
een pakketdienst.
Leerlingen krijgen de boeken gratis in 
bruikleen en het is logisch dat er ver-
wacht wordt dat zij zorgvuldig en zuinig 
met het lesmateriaal omgaan. Er wordt 
geen borg gevraagd door VanDijk, bij 

vermissing of schade aan boeken wor-
den kosten door VanDijk berekend. Een 
boekenpakket wordt per schooljaar één 
keer kosteloos ter beschikking gesteld. 
In het geval van (vrijwillige) wisseling van 
vakkenpakket of leerjaar zullen de kosten 
aan ouders worden doorberekend. 
De boeken worden jaarlijks centraal op 
school ingenomen in de laatste week 
van het schooljaar.  
Het aanschaffen van woordenboeken, 
atlas, rekenmachines e.d. gebeurt op 
eigen kosten. Dit kan bij VanDijk maar 
u kunt dit ook bij een winkel naar keuze 
doen. 

11 SCHOOL-
KOSTEN
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Bij betalingsproblemen adviseren wij u een beroep te doen op de bij-
zondere bijstand van de gemeente Almere (https://www.almere.nl/
werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/bijzondere-bijstand/
bijzondere-bijstand-snelbalie/)

EN HOE ZIT HET DAN MET REIZENWEKEN? 
Omdat De Meergronden een school is met een internationaal profiel gaat 
iedere leerling in leerjaar 4 op reis. De tto-leerlingen hebben de tto-reis 
maar ook alle andere leerjaar 4 leerlingen gaan op reis. Het aanbod is geva-
rieerd en daar horen per reis verschillende bedragen bij. 
Voor de tto-reizen geldt: 
•  Tweetalig 3 HAVO/VWO: reis naar Engeland (circa € 380,-). De nota wordt 

ongeveer begin maart verstuurd. 
•  Tweetalig 4 HAVO/VWO: reis naar Estland/ Hongarije/Polen/Spanje/ander 

land. Voor TTO leerlingen komt deze reis in de plaats van de reguliere reis 
in de reizenweek. De nota wordt circa zes weken voor de betreffende reis 
verstuurd (circa € 550,- inclusief exchangekosten). 

Alle reizen worden dus apart in rekening gebracht. 

KAN IK EEN TEGEMOETKOMING 
STUDIEKOSTEN AANVRAGEN? 
Voor ouders met een gezinsinkomen op bijstandsniveau of voor ouders die 
vallen onder de ‘Wet op de schuldsanering natuurlijke personen’ bestaat 
de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kwijtschelding- of 
reductieregeling. Om in aanmerking te komen dient u het aanvraagformulier 
voor deze regeling in te vullen. Dit formulier moet, volledig ingevuld en voor-
zien van de benodigde bijlagen, uiterlijk 15 september van het betreffende 
schooljaar zijn ingediend om in behandeling te kunnen worden genomen. 
Kwijtschelding dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.
Indien u meent voor kwijtschelding in aanmerking te komen, adviseren wij u 
voor plaatsing van de boekbestelling bij VanDijk even contact met de school 
(afdeling financiën) op te nemen.

Bij betalingsproblemen adviseren wij u een beroep te doen op het Fonds 
‘Bijzondere noden’ van de gemeente Almere. Op het ouderportaal vindt u 
meer informatie vinden over het Fonds Bijzondere noden.

NOG VRAGEN? 
Voor vragen kunt u terecht bij Monique van Brummelen via  
m.vanbrummelen@meergronden.asg.nl

KLUISVERHUUR OSG DE MEERGRONDEN 
Kluisjes kunnen vanaf vrijdag 24 augustus 2020 online via SOMtoday wor-
den gereserveerd. 
De huur voor de kluis bedraagt € 12,50 per jaar en de borg € 25.
Er kan zelf een kluisje worden gekozen uit het aantal beschikbare vrije 
kluisjes en betaling gaat snel en simpel via IDeal. De sleutels kunnen even-
tueel dezelfde dag nog opgehaald worden bij het Servicepoint. Makkelijker 
kunnen we het niet maken.

Aan het einde van elk schooljaar melden we door middel van een herinne-
ringsmail dat de huurperiode van een kluisje afloopt. Er is dan de keuze tus-
sen het voortzetten van de huurperiode of stopzetting van de huurperiode. 
Bij verlenging dient opnieuw de huur voor een schooljaar betaald te worden.
Als er gekozen wordt voor stopzetting van de huurperiode dienen de sleutels 
ingeleverd te worden op school met de barcode uit het herinneringsbericht. 
Zodra beide sleutels zijn ingeleverd bij het Servicepoint wordt de borg 
teruggestort.
Alle ins en outs over de kluisverhuur zijn te vinden op de webportalen van 
De Meergronden.

OVERZICHT: RICHTBEDRAGEN SCHOOLFONDS 
2020-2021
(bij deelname aan alle activiteiten /diensten exclusief kluishuur)

Leerjaar 1  BG  €  129,-

Leerjaar 1  MH €  116,-

Leerjaar 1  MH - tweetalig €  251,-

Leerjaar 1  HV €  116,-

Leerjaar 1  HV - tweetalig €  301,-

Leerjaar 1  VWO plus - tweetalig €  351,-

Leerjaar 2  BG €  129,-

Leerjaar 2  MH €  109,-

Leerjaar 2  MH - tweetalig €  244,-

Leerjaar 2  HV €  109,-

Leerjaar 2  HV - TTO €  294,-

Leerjaar 2  VWO plus - tweetalig €  344,-

Leerjaar 3  BBL en KBL Dienstverlening en Producten €  93,-

Leerjaar 3  MH €  113,-

Leerjaar 3  MH - TTO €  263,-

Leerjaar 3  HV €  104,-

Leerjaar 3  HV - TTO €  289,-

Leerjaar 3  VWO plus – tweetalig €  339,-

Leerjaar 4  BBL en KBL Dienstverlening en Producten €  89,-

Leerjaar 4  KBL Dienstverlening en Producten TTO €  319,-

Leerjaar 4  MH €  89,-

Leerjaar 4  MH - TTO €  319,-

Bovenbouw HAVO en VWO: Varieert sterk per profiel en pakket. 
• Regulier circa € 93,- 
•  TTO tussen € 293,- en € 528,-  

(incl. € 235,- TTO-examenkosten, alleen in H5T en V6TTO)
•  Het bedrag voor leerlingen in het plusprogramma  

4VWO en 5VWO is € 75,- hoger.
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12 KWALITEIT 
IN FEITEN EN 
GETALLEN

Jaarlijks verschijnt de 
kwaliteitskaart die door het 
Ministerie van OCW wordt 
uitgegeven. De kwaliteitskaart 
bevat algemene informatie over 
de school zoals de signatuur, 
het aantal leerlingen en de 
verdeling daarvan over de 
verschillende opleidingen. 
De kaart geeft ook gegevens 
over examenresultaten, 
doorstromen en zittenblijven. 
Die gegevens worden met 
landelijke gegevens vergeleken. 
De kaart is bedoeld voor 
zowel ouders als de school 
zelf. Op de internetsite van 
de onderwijsinspectie kunt 
u de kwaliteitskaarten van 
alle scholen vinden: www.
onderwijsinspectie.nl. Of bij 
www.scholenopdekaart.nl. 

OVERZICHT VAN DE 
EXAMENRESULTATEN 
VAN DE AFGELOPEN 
5 JAAR 

vmbo 
bbl

mbo 
kbl

mavo havo vwo

2016 100% 100% 95% 77% 74%

2017 100% 94% 92% 83% 78%

2018 98% 97% 91% 88% 77%

2019 93% 98% 93% 88% 84%

2020 100% 100% 100% 100% 100%

Meer informatie over onze resultaten via 
de landelijke website www.scholenop-
dekaart.nl. Hier kunt u ook de resultaten 
van onze tevredenheidsonderzoeken 
terugvinden.

De IB examens en Anglia examens sco-
ren alle jaren 100% met hoge cijfers!
Alle niveaus van De Meergronden 
hebben een voldoende beoordeling van 
de inspectie. De verschillende rappor-
ten van de onderwijsinspectie van de 
afgelopen jaren kunt u vinden op: www.
onderwijsinspectie. nl. Meer informatie 
over de kwaliteit van de school is ook te 
vinden op www.scholenopdekaart.nl.

GECERTIFICEERDE TTO-
SCHOOL 
Het Europees Platform Nuffic beoor-
deelt of het onderwijs op een tweetalige 
school van voldoende kwaliteit is aan de 
hand van een voorgeschreven stan-
daard. De Meergronden heeft al vele ja-
ren een volledig gecertificeerd tweetalig 
havo/vwo. In mei 2016 zijn we opnieuw 
gecertificeerd voor de komende 5 jaar. 
In mei 2019 heeft een visitatiecommissie 
van het Europees Platvorm een bezoek 
aan De Meergronden gebracht om de 
kwaliteit van het tweetalig vmbo te 
beoordelen. De commissie was zeer po-
sitief en liet weten dat men een enthou-
siast, betrokken team heeft ontmoet dat 
een prachtig tto-programma voor de 
mavo heeft neergezet. daarmee is, na 
een periode van aspirant tto-afdeling, 
nu ook de mavo volwaardig gecertifi-
ceerd voor de komende 5 jaar.

RESULTATEN IB-ENGELS 
EN ANGLIA CERTIFICATE 
Inmiddels hebben vele lichtingen het 
Tweetalig havo/ vwo eindexamen 
gedaan. Alle leerlingen zijn voor het 
IB-examen Engels geslaagd met hoge 
scores, zowel op het havo als op het 
vwo. Deze leerlingen hebben voor het 
havo- en vwo-examen Engels significant 
hoger gescoord dan de reguliere leer-
lingen op De Meergronden. Inmiddels 
hebben drie lichtingen tto- leerlingen 
examen gedaan in het vmbo. In de 
theoretische leerweg behaalden tot nu 
toe alle leerlingen het Anglia Certificate, 
eveneens met hoge scores. De tto-kbl 
leerlingen hebben de afgelopen 3 jaar 
allen hun Centraal Examen Engels op 
mavo-niveau met prachtige cijfers 
gehaald. 

KWALITEITSBELEID OP 
DE MEERGRONDEN 
Wij hanteren sinds enige jaren een 
systeem van kwaliteitszorg, vastgelegd 
in het jaarplan. Hierin worden jaarlijks 
concrete doelen vastgesteld voor en 
door de drie units en aan het einde van 
ieder schooljaar worden deze doelen 
geëvalueerd. Opbrengsten worden waar 
mogelijk gemeten en op basis daarvan 
wordt een nieuw activiteitenplan voor 
het volgend schooljaar gemaakt.

ZIEKTEVERZUIM, 
LESUITVAL, VERVANGING 
Afwezigheid van docenten en leerlingen 
beïnvloeden uiteraard de resultaten, 
vandaar dat in deze paragraaf gegevens 
hierover zijn opgenomen. De school 
heeft een vervangingssysteem waarbij 
lessen van docenten (die ziek zijn of om 
een andere reden afwezig zijn), worden 
vervangen. Daarbij ligt het accent op 
de eerste drie leerjaren. Het eerste en 
het laatste uur van de dag worden in 
de meeste gevallen niet vervangen. Bij 
langdurig ziekteverlof wordt gezocht 
naar een vervanger. Dit is met de huidige 
arbeidsmarktproblematiek niet altijd 
gemakkelijk te realiseren. 
Aan het verzuim door leerlingen wordt 
veel aandacht besteed door mentoren, 
afdelingsleiders en afdelingsassistenten. 
Wij stellen daarin de samenwerking met 
ouders zeer op prijs: melden bij ziekte 
en afhandeling via de e-mail nadat de 
leerling weer op school is. Zo kunnen we 
ongeoorloofde afwezigheid beter be-
strijden. In geval van regelmatig verzuim 
wordt contact gelegd met de ouders 
en indien nodig met de leerplichtamb-
tenaar. Het is voor de continuïteit van 
het leerproces van groot belang dat de 
leerling op school is en de lessen volgt . 
Door onze aanpak is het verzuimpercen-
tage sterk teruggelopen. 
Leerlingen die te laat komen, versto-
ren de les en missen een deel van de 
lesstof. Wij vinden dat te laat komen 
alleen bij bijzondere omstandigheden 
acceptabel is. Leerlingen die te laat 
komen moeten zich de volgende dag 
voor 8 uur melden. Wij controleren en 
registreren of leerlingen daadwerkelijk in 
de les aanwezig zijn. Ouders worden via 
een sms 2 à 3 keer per dag automatisch 
gewaarschuwd als hun kind afwezig is. 
Mocht er geen geldige reden voor de 
afwezigheid zijn, dan beschouwen wij 
deze als ongeoorloofd. 

ZIEKTEVERZUIM-
PERCENTAGE 
ONDERWIJZEND 
PERSONEEL DE 
MEERGRONDEN 

2016/2017 5% 

2017/2018 5%

2018/2019 6%

2019/2020 4%

12 KWALITEIT 
IN FEITEN EN 
GETALLEN
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Aanmelding en inschrijving van toekomstige 
eersteklassers kan rechtstreeks op  
De Meergronden. Door het inschrijfformulier 
daar in te leveren. De inschrijvingsprocedure 
sluit op 1 maart 2021. Bevestiging van de 
inschrijving vindt eind juni 2021 plaats. De school 
spreekt alle aangemelde leerlingen door met 
de leerkracht van de basisschool. Leerlingen 
worden geplaatst op basis van het advies van de 
leerkracht. Op de website www.meergronden.nl 
is het inschrijvingsbeleid te vinden van zowel de 
tweetalige als de reguliere afdelingen. 

Aanmelding voor het schooljaar 2021-2022 voor leerjaar 2 
en hoger moet plaatsvinden voor 1 april 2020. Indien een 
leerling na een intake plaatsbaar is (aan de toelatingscriteria 
voldoet) wordt een plaats gegarandeerd. Aanmeldingen na 1 
april krijgen ook een intake, maar krijgen in de meeste gevallen 
een plaats op de wachtlijst. Duidelijkheid over de plaatsing 
ontstaat pas aan het einde van het schooljaar als duidelijk is of 
er plek in het betreffende leerjaar is. Het aanmeldingsformulier 
is te vinden en te downloaden van onze website. Het ingevulde 
en ondertekende formulier moet worden ingeleverd bij de 
administratie van de school. De toelatingsnormen voor tussen-
tijdse aanmelding bij de tweetalige afdelingen is te vinden op 
de website.

13 AANMELDING

Praktische informatie en schoolafspraken zijn ook te vinden in 
de folder ‘Zo gaat het op De Meergronden’ of op de website 
www.meergronden.nl. Met vragen of voor nader overleg zijn de 
volgende medewerkers van de school beschikbaar. 

SCHOOLLEIDING
• Huub Nelis, rector 
• Cees Kant, conrector 

Afdelingsleider beroepsgerichte unit
• Wendy Velthuis
Assistent afdelingsleider beroepsgerichte unit
• Iris van Gils
Afdelingsleider mavo/havo unit
• Arno Steinhart 
Afdelingsleiders havo/vwo unit
• Onderbouw: Mirjam van Osch 
• Bovenbouw: Marie-Louise Doek
Afdelingsleider facilitaire zaken
• Sarina Warnaars 
Decanen
• Johannes Dopmeijer (vmbo)
• Cindy Didden (onderbouw havo/vwo)
• Suzanne de Hont (bovenbouw havo/vwo) 

LEERLINGBEGELEIDING
• Rieneke ten Cate (ondersteuningscoördinator) 
• Tanja de Vrueh (orthopedagoog) 
•  Anne Marijn Jonker-Oord (leerling coördinator onderbouw 

havo/vwo unit) 
•  Maartje van Meersbergen (leerling coördinator bovenbouw 

havo/vwo unit en meer- en hoogbegaafden)
• Arno Steinhart (leerling coördinator mavo/havo unit)
•  Elina van der Linde (leerling coördinator beroepsgerichte unit, 

onderbouw) 
•  Niels de Kleijn (leerling coördinator beroepsgerichte unit, 

bovenbouw)
• Pieter Noordmans (leerling begeleider beroepsgerichte unit) 
• Machteld Veraar (leerling begeleider beroepsgerichte unit) 
• Peter van Achthoven (dyslexie coördinator)

VERTROUWENSZAKEN
• Luite Duursma
• Rosa Maas

DE MEERGRONDEN 
CORRESPONDENTIEADRES 
Postbus 73 , 1300 AB Almere 

BEZOEKADRES
Marktgracht 65, 1353 AL Almere 
T 036 547 27 27
F 036 547 27 28
www.meergronden.nl 
info@meergronden.asg.nl
 
BESTUUR ALMEERSE SCHOLEN 
GROEP 
Postbus 60276, 1320 AH Almere
T 036 540 6315

LEERPLICHTAMBTENAAR ALMERE 
AFDELING LEERLINGENZAKEN 
Postbus 200, 1300 AE Almere
T 036 539 9911 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 
Voor vragen over onderwijs in het algemeen of de inspectie 
in het bijzonder kunt u terecht bij: www.rijksoverheid.nl, 
telefoonnummer 1400; Inspectie van het Onderwijs: 
www.onderwijsinspectie.nl (emailadres: info@owinsp.nl) 
Voor vragen aan de inspectie die specifiek onze school betref-
fen, kunt u terecht bij het kantoor van de onderwijsinspectie in 
Zwolle: inspectie VO, Postbus 10048, 8000 GA ZWOLLE 

ALGEMENE KLACHTENCOMMISSIE / 
BEROEPS- ANNEX 
KLACHTENCOMMISSIE VOOR DE 
EXAMENS 
p/a Postbus 60276, 1320 AH Almere 

AFKORTINGEN 
BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg
CKV Culturele en Kunstzinnige Vorming
D&P Dienstverlening en Producten
HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
HBO Hoger Beroeps Onderwijs
KBL Kader Beroepsgerichte Leerweg
LOB Loopbaan Oriëntatie Begeleiding
LOS Leerling Ouder School
LWA LeerWeg Arrangement
MAVO Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
OPP Ontwikkelings Perspectief Plan
ROC Regionaal Opleidingen Centrum
SOP School Ondersteunings Profiel 
TL Theoretische Leerweg (mavo)
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WO Wetenschappelijk Onderwijs

13 AANMELDING

14 VERDERE INFORMATIE EN 
CONTACTPERSONEN
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