


INFORMATIEAVOND
26 OKTOBER 2022



Even voorstellen
Helen Roos, Charissa Czech
Relatiebeheerders POVO

Carolien Raadgers, Rene Hoep
Leerjaarcoördinatoren

Joost Osinga
Ondersteuningscoördinator Junior College

Melanie Koorn
Ondersteuningspunt begeleider Junior College

Lily Poortman, Jan-Willem Schutte, Rob vd Bosch, Jeffrey Steenvoorden

Peter van Dam
Schoolleider Junior College



programma

19.00 uur Opening
Algemene informatie over Scholen aan Zee
Algemene informatie over het Junior College

19.20 uur Pauze + informatie POVO/ OCO /Talent uren

19.40 uur Keuze voor afdeling
Basis/kader JC 044
Mavo, mavo/havo JC 027
Havo en vwo JC 017

20.30 uur Eventueel vragen bij andere afdelingen



SCHOOLJAAR 2022-2023*
Peildatum 22/08 *

* Exclusief Schakel aan Zee
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Scholen aan Zee





Schoolplan scholen aan zee

De lessen op onze school worden onderwezen volgens een afgesproken
lesmodel dat voldoet aan de wettelijke standaarden. Het gebruik van een 
lesmodel zorgt voor een meer eenduidige manier van lesgeven waarbij 

leerdoel(en), de lesactiviteiten en de evaluatie daarvan bij 
iedere les zichtbaar zijn.

Binnen een veilige en plezierige omgeving het beste uit de 
leerlingen halen.

Eenduidige afspraken binnen Scholen aan Zee over de 

pedagogisch-didactische aanpak helpen hierbij.



Kernwaarden

Verbondenheid leerlingen, ouders en medewerkers versterken elkaar. Plezier positief 

en veilig klimaat, elke leerling wordt gehoord, gezien en gewaardeerd. Persoonlijke 
Ontwikkeling afgestemd aanbod voor elke leerling met aandacht voor en integratie van de 

aspecten kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Ambitie we hebben hoge verwachtingen en sturen 

op motivatie en optimaal resultaat. Samenwerken de samenleving als klaslokaal, leerlingen

leren over actief burgerschap en hun eigen rol in de maatschappij. Gastgerichtheid leerlingen,
Ouders en medewerkers ervaren een warm, gastvrij en welkom gevoel als men de school binnenkomt; we 
gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om.



Gemeenschappelijk lesmodel

Kerneigenschappen
• Plezier en prestatie
• Betekenisvol
• Denkvragen

Zichtbare basiselementen
• Leerdoelen
• Activerend
• Checken op begrip



 Leren in levensechte situaties

 Samenwerken in stad en regio

 Begrijpen waarvoor je leert

 Motiveren om te willen leren

 Betrokkenheid bij de eigen omgeving

Samenwerking met stad en omgeving

10



MARITIEME inspiratie en AMBITIES SAZ 



ambitie!



Kenmerken Junior College

• Kleinschalig en overzichtelijk
• Persoonlijke aandacht/extra hulp
• Oog voor talent
• Sportief en cultureel
• Eigentijds leren/goed onderwijs



Tevredenheid ouders Junior College



Afdelingen nu

• Basis/kader leerjaar 1 en 2
• Mavo leerjaar 1 en 2
• Mavo-havo leerjaar 1
• Havo leerjaar 1,2 en 3
• VWO leerjaar 1,2 en 3
• Gymnasium leerjaar 1,2 en 3

Introductie Klassieke talen



KLASSEN 2022-2023

Leerjaar 3 JAT3A JHA3C JHA3D
22 20 21

Leerjaar 2 JAT2A JHA2C JHA2D JMA2F JBK2H JBK2i
27 20 21 27 18 15

Leerjaar 1 JAT1A JHA1C JHA1D JMH1E JMA1F JMA1G JBK1H JBK1i
25 19 17 26 17 17 12 11

342 leerlingen 17 klassen

2 mentoren per klas



Rooster



Talent uren klas 1

Verplichte onderdelen: muziek, ICT, Leren leren en 
groepsvorming

Keuze op woensdagmiddag:
Sport, muziek, ICT, koken, EHBO, Techniek,

Sport
Theater

TechniekMuziek

Dans

klasoverstijgend

Met eigen klas



Nieuwe collega’s

Maatwerkuren

Maandag t/m donderdag vanaf 15.10 uur in JC027
werk afmaken, toetsen inhalen, huiswerk

Dinsdag en donderdag het 4e uur  
vakhulp, achterstanden, diatoets begeleiding, zelfstandig 
werken, etc.



Waar het om gaat

maatwerk

Persoonlijke
ontwikkeling

welbevinden

resultaat

Zicht op 
de leerling

Driehoek
Ouder-leerling-school

Stimulerende
omgeving



Bereikbaarheid

• Pontje vanuit Anna Paulowna 
• gratis
• vaart altijd.

• Leerlingen uit Anna Paulowna 
binnen 30 minuten thuis 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Westeinde_pont.jpg


KomenD schooljaar:
dakpanklassen

Brugklassen volgend schooljaar
Basis *
Basis / kader
Kader / mavo
Mavo / havo
Havo / vwo
Vwo * 

Advisering
Mocht er een enkel advies worden gegeven (bijvoorbeeld havo) dan kan er altijd een plaatsingsadvies 
door worden gegeven. Dit plaatsingsadvies biedt echter geen garanties, zo kan een leerling met een 
enkel havo advies geplaatst worden in een mavo/havo klas of een havo/vwo klas. Dit heeft te maken met 
het aantal leerlingen in de verschillende brugklassen. Wanneer een dubbel advies wordt gegeven dan zal 
de leerling in de desbetreffende dakpanklas worden geplaatst. Een leerling met een mavo/havo advies 
komt in de mavo/havo klas.



‘echte’ Lesdagen voor groep 8

Start vanaf november
Alle basisscholen  Julianadorp en Breezand



Techniekmiddagen 
vanaf november



Open avond 2023

Woensdag 25 jan
17.00 – 20.00



Kennismaking met de klas

Dinsdag 4 en woensdag 5 juli 2023
15.00 – 18.00 uur



Persoonlijk contact

Po-Vo relatiebeheerders:
Helen Roos en Charissa Czech
basisonderwijs@scholenaanzee.nl

Junior College
secretariaat-juniorcollege@scholenaanzee.nl

mailto:basisonderwijs@scholenaanzee.nl
mailto:secretariaat-juniorcollege@scholenaanzee.nl


Vragen/opmerkingen?



Programma en indeling
19.20 uur Pauze + informatie POVO/ OCO /Talent uren 

19.40 uur Keuze voor afdeling

Informatie Basis/kader JC 044
dhr. vd Bosch, dhr. Steenvoorden

Informatie Mavo, mavo/havo JC 027
mevr. Raadgers, dhr. Schutte

Informatie Havo en vwo JC 017
dhr. Hoep, mevr. Poortman
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