SCHOOLGIDS 2017-2018
Lucia Petrus MAVO
De Lucia Petrus MAVO is een “kleine” school waar leerlingen en docenten elkaar kennen en waar
iedereen zich snel thuis voelt. Het huiselijke karakter van de school wordt in de nieuwe aula goed
tot uiting gebracht. Onze school verzorgt mavo- (vmbo-tl)onderwijs.
De Lucia Petrus MAVO is gehuisvest in een gebouw dat ruimschoots voldoet aan alle eisen van modern en goed onderwijs.
De Lucia Petrus MAVO staat voor drie kwaliteiten:
1. Veilig: leerlingen en docenten voelen zich veilig in ons gebouw en met elkaar.
2. Veelzijdig: door gevarieerde lessen in een breed vakkenaanbod werken leerlingen aan hun persoonlijke ontwikkeling.
3. Betrouwbaar: we doen wat we zeggen en geloven in vernieuwen als het om verbeteren gaat.
De Lucia Petrus MAVO maakt deel uit van LMC voortgezet onderwijs. Een Rotterdams schoolbestuur op algemeen bijzondere, katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele grondslag.
De scholen van LMC verzorgen vmbo, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en praktijkonderwijs in Rotterdam en Spijkenisse. Wij hebben leerlingen met vele levensbeschouwelijke achtergronden op onze school. Wij leren hen om respectvol met elkaar om te gaan. Binnen het LMC
werkt de Lucia Petrus MAVO samen met andere LMC-scholen. Dit heeft als voordeel dat je bijvoorbeeld gemakkelijk kunt doorstromen naar een ander niveau.
Het bevoegd gezag van LMC Voortgezet Onderwijs is het College van Bestuur, dat bestaat uit de
heer drs. Marc Otto (voorzitter) en dhr. Rob Elgershuizen (lid)
LMC Voortgezet Onderwijs is gevestigd op Henegouwerplein 16, 3021 PM Rotterdam.
Het postadres is Postbus 315, 3000 AH Rotterdam.
Het stafbureau is te bereiken via telefoonnummer 010-4366766 en per e-mail info@lmc-vo.nl.
Kijk voor meer informatie op www.lmc-vo.nl.
Lucia Petrus MAVO
Mavo (vmbo-tl))
Dhr. J.A.R.M Schrauwen, locatieleider
Adres: Stationssingel 70
3033 HJ Rotterdam
010 – 4651583
luciapetrus@luciapetrus.nl
www.luciapetrus.nl
Bankrekening nummer : NL63 ABNA 0552315389
De ligging van de Lucia Petrus MAVO vlak achter het Centraal Station, maakt het voor leerlingen
die van het openbaar vervoer gebruikmaken gemakkelijk de school te bereiken.
LMC voorgezet onderwijs, het bestuur van onze school, heeft drie belangrijke uitgangspunten. Deze
uitgangspunten vindt u vanzelfsprekend terug in de werkwijze en het onderwijs van de Lucia Petrus
MAVO:

We geloven in talenten.

We zijn zorgzaam, kleurrijk en gericht op samenwerking.

We zijn glashelder en consequent.
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1. Opleidingsmogelijkheden
De Lucia Petrus MAVO verzorgt mavo-onderwijs. Leerlingen waarvan blijkt dat ze havo-capaciteiten
hebben, kunnen in het tweede leerjaar een overgangsbewijs naar de derde klas van een havo verdienen. Met verschillende havo-scholen zijn afspraken gemaakt, zodat de doorstroom goed kan
plaats vinden.
2. Doorstroommogelijkheden
De scholen van LMC Voortgezet Onderwijs hebben onderling afspraken gemaakt over de doorstroom van de ene naar de andere school. Deze afspraken maken het voor leerlingen gemakkelijker om binnen ons bestuur van school te veranderen als dat nodig is. Ook met havo-scholen zijn
afspraken gemaakt. Leerlingen met een havo-advies kunnen zo een soepele overstap maken.
De derdejaars leerlingen kiezen een vakkenpakket na een uitgebreide voorlichting aan hen en hun
ouders. Onze decaan en het vak LOB vervullen hierin een centrale rol. De decaan informeert ouders en leerlingen tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar over de keuzemogelijkheden en geeft een informatiebrochure aan alle leerlingen mee. Ook geeft zij aan alle
tweede- en derdejaars keuzelessen en neemt een beroepen-interesse-test af. Tevens gaan alle
derdejaars leerlingen naar een ROC (school met veel mbo-opleidingen) om zich goed te laten voorbereiden op hun keuze (praktische sector oriëntatie). Daarnaast heeft de decaan met alle leerlingen persoonlijke gesprekken.
De vakkenpakketten zijn zo samengesteld dat leerlingen in alle vier de sectoren (techniek, zorg &
welzijn, economie en landbouw) hun diploma kunnen behalen en door kunnen stromen naar een
mbo om daar een beroepsopleiding te volgen. Een aantal leerlingen kiest er ook voor om, na het
behalen van hun diploma, naar het havo te gaan; dat aantal stijgt de laatste jaren.
3. Kwaliteitszorg
Op de Lucia Petrus MAVO is het behalen van een diploma, dat goede doorstroommogelijkheden
waarborgt, het resultaat waar vier jaar lang naar wordt gestreefd. De inspectie van het onderwijs
levert jaarlijks cijfers waardoor de school vergeleken kan worden met landelijke gegevens. Elke
rapportage wordt vergeleken met deze landelijke gegevens en indien daartoe aanleiding is, vindt
bijstelling van beleid plaats waarbij de kwaliteit van het onderwijs de richtlijn blijft. Om de kwaliteit
ook in de toekomst te kunnen waarborgen, worden alle nieuwe docenten op onze school na een
zorgvuldige selectieprocedure, intensief begeleid om snel met de eigenheid van de Lucia Petrus
MAVO vertrouwd te raken.
Examenresultaten
Examenjaar 2013:
Examenjaar 2014:
Examenjaar 2015:
Examenjaar 2016:
Examenjaar 2017:

81%
76%
85%
75%
76%

geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd
geslaagd

Vensters voor verantwoording (VvV)
De Lucia Petrus MAVO publiceert de resultaten van het onderwijs ook via “Vensters voor Verantwoording”. U kunt op de website www.venstersvoorverantwoording.nl de resultaten vinden van deze en een groot aantal andere scholen. In de overzichten zijn ook de resultaten te vinden van de
afgelopen jaar afgenomen tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders 3 e leerjaar leerlingen
en personeel.
Inspectie van het Onderwijs
De rapportages van de kwaliteitsonderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs en de onderwijsresultaten van de scholen zijn te vinden op de website www.onderwijsinspectie.nl. Ook op onze
website is het rapport te vinden.
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4. Toelatingsbeleid
De intakecommissie van de Lucia Petrus MAVO werkt volgens de 'Rotterdamse Plaatsingswijzer'.
Leerlingen met een advies voor vmbo tl/mavo met een basisprofiel komen in aanmerking voor onze
mavo-klassen.
Bij de verzoeken tot plaatsing van leerlingen met een handicap of leerlingen met een leerlinggebonden budget wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de zorgvraag. Indien de Lucia Petrus
MAVO er zeker van is dat de betreffende leerling goed geholpen kan worden, wordt tot plaatsing
overgegaan.
5. Rapporten en Overgangsnormen
Er worden in elk leerjaar drie rapporten uitgereikt. De data waarop ze uitgereikt worden, staan in
de jaarkalender op de website van de Lucia Petrus MAVO. De drie periodecijfers leveren samen een
eindcijfer op, op basis van deze eindcijfers worden leerlingen bevorderd naar een hoger leerjaar of
niet.
Overgangsnormen
Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste overgangsnormen. Voor een aanvulling
op deze regels kunt u terecht bij de klassendocent van uw kind. Voor de bepaling van het eindcijfer
wordt elke periode 1 keer geteld en er wordt afgerond op een heel getal.
Groep 1:
NE, EN, WI, DU, GS, AK, NASK, BI, EC, RE (cursief is kernvak)
Groep 2:
LB, DR, BV, LO
Leerjaar 1, naar mavo 2
Groep 1:
max. 2 onvoldoendes (waarvan maximaal één in de kernvakken) + minstens 6.0 gemiddeld
Groep 2:
max. 1 onvoldoende + minstens 6.0 gemiddeld
Gemiddelde van 6.0 niet gehaald
Groep 2 niet op orde
3 onvoldoenden in groep 1

bespreekgeval
bespreekgeval
bespreekgeval en/of afstroom

Leerjaar 2, naar mavo 3
Groep 1:
max. 3 onvoldoendes (waarvan maximaal één in de kernvakken) + minstens 6.0 gemiddeld (max.
2 onvoldoendes in het gekozen pakket)
Groep 2:
max. 1 onvoldoende + minstens 6.0 gemiddeld
Gemiddeld 6.0 niet gehaald
Groep 2 niet op orde
3 onvoldoenden in groep 1 (anders)
4 onvoldoenden

bespreekgeval
bespreekgeval
bespreekgeval
doubleren en/of afstroom

Leerjaar 3 naar mavo 4:
Voorwaarde 1
Een leerling is over als:
Hij voldoet aan de zak-slaag regeling eindexamen m.u.v. de 5,5 regel

7 vakken voldoende zijn (examenpakket + rekenen) of

1 x 5 binnen Nederlands, Engels, rekenen + overige vakken voldoende of

1 x 5 binnen Nederlands, Engels, rekenen, 1 x 5 in het gekozen pakket + 1 x 7 in het gekozen
pakket of

Nederlands, Engels, rekenen voldoende, 2 x 5 in het gekozen pakket + 1 x 7 in het gekozen
pakket of

Nederlands, Engels, rekenen voldoende, 1 x 4 in het gekozen pakket + 1 x 7 in het gekozen
pakket.
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Als de leerling voldoet, bevorderd naar klas 4. In alle andere gevallen bespreekgeval
Voorwaarde 2

De drie niet gekozen vakken moeten, niet afgerond, samen 16 punten zijn.

De vakken CKV, LO en BV moeten alle drie minimaal met voldoende/goed afgesloten

zijn. Er wordt bij deze vakken met een eindbeoordeling gewerkt en niet met cijfers.

Alle leerlingen van klas 3 zijn verplicht een handelingsopdracht te maken. Deze opdracht moet
ook met een voldoende worden afgesloten.

Het niet afgeronde eindcijfer van ieder vak, telt mee in klas 4 als apart schoolexamencijfer.
Gemiddelde lager dan 10,6

bespreekgeval

Leerjaar 4
Zie het Programma van Toetsing en Afsluiting
Het uiteindelijke besluit met betrekking tot zitten blijven en/of zakken wordt door de directie, gehoord de rapportvergadering, genomen. Deze beslissing is bindend. Leerlingen die voor de tweede
keer doubleren in een leerjaar worden overgeplaatst naar een andere school, zo mogelijk van ons
schoolbestuur. Is de 2e keer doubleren het niet halen van het examen dan zal er een mbo-advies
gegeven worden. De directeur kan in uitzonderlijke gevallen anders beslissen.
Ouders kunnen met behulp van ons magister de studieresultaten en de aanwezigheid van hun leerlingen via het volgen.
Op de Lucia Petrus MAVO wordt in de 1e, 2e en 3e klas drie keer per jaar een rapport uitgereikt.
Voor de 4e klassen vindt er 2 keer per jaar een rapportuitreiking plaats. Voor de rapportuitreiking
worden zowel de ouders als de leerlingen uitgenodigd. Mochten ouders buiten deze avonden een
gesprek willen, dan is het altijd mogelijk daarvoor een afspraak met een docent en/of de mentor te
maken.
Vooral bij de eerstejaars leerlingen moet goed bekeken worden of de capaciteiten voldoende zijn
om op de Lucia Petrus MAVO een diploma te halen. Bij tegenvallende studieresultaten wordt daarom aan de docenten gevraagd hoe zij de kansen inschatten en wordt bij twijfel aanvullend getoetst. Als de uitslag van de test daartoe aanleiding geeft, worden ouders en leerlingen begeleid bij
het vinden van een school die meer past bij de mogelijkheden van de leerling. Bij de oordeelsvorming wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens vanuit Diataal en Cito-VAS.
Een leerling mag op de Lucia Petrus MAVO niet twee keer doubleren in hetzelfde leerjaar. In zo’n
geval zal er naar een andere school gezocht worden.
6. Leerlingbegeleiding
De Lucia Petrus MAVO stelt zich tot doel zoveel mogelijk leerlingen met een diploma te laten slagen. In het eerste leerjaar worden de leerlingen begeleid door een coach. Elke 1 e klas heeft 2 coaches die op regelmatige basis gesprekken voeren met leerlingen over de voortgang van hun opleiding en hun persoonlijke ontwikkeling. De coaches zijn ook aanspreekpunt voor de ouders. Ook in
leerjaar 2 wordt gewerkt met coaches. Wij proberen dan ook om de coaches uit leerjaar 1 mee te
laten gaan naar leerjaar 2.
In leerjaar 3 en 4 hebben de leerlingen mentoren. In mentoruren worden studieresultaten besproken en worden leerlingen gestimuleerd. Alle mentoren hebben naast het klassikale mentoruur nog
extra uren om een maximale inspanning te doen zoveel mogelijk leerlingen uit hun groep goede
resultaten te laten halen.
De Lucia Petrus MAVO heeft een “Zorg Advies Team”. Hierin hebben zitting: de teamleider, de
zorgcoördinator, de schoolverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker en een consulent onderwijs/pedagogische vraagstukken. Dit zorgteam heeft zes bijeenkomsten
per jaar en biedt ondersteuning bij de leerlingenzorg. Een aan de school verbonden orthopedagoog
neemt, wanneer nodig, op verzoek van de school diverse onderzoeken af, daarmee kan extra begeleiding worden gerealiseerd.
Daarnaast is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin verbonden aan de
school. De jeugdverpleegkundige ziet de leerlingen in klas 1 en in klas 3 (het jaar voor het eind5

examen op school), bijvoorbeeld tijdens een gesprek of bij het afnemen van een (digitale) vragenlijst in de klas.
In het eerste schooljaar hebben onze leerlingen met de jeugdverpleegkundige een gesprek op
school. Van tevoren worden de ouders eerst per brief geïnformeerd en kunnen zij hiervoor toestemming geven. Tijdens dit gesprek kunnen de leerlingen vragen stellen over hun gezondheid en
ontwikkeling. Voordat het gesprek plaatsvindt, vullen ze twee vragenlijsten in. De antwoorden
worden in het gesprek gebruikt. De gesprekken en vragenlijsten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
In het derde schooljaar vullen onze leerlingen een digitale gezondheidsvragenlijst in. De vragenlijst
bestaat uit vragen over hun gezondheid en leefstijl. Na het invullen krijgen ze een persoonlijk gezondheidsprofiel te zien met de resultaten van de vragenlijst en handige tips. Aan de hand van de
resultaten of als de leerlingen het zelf willen, nodigt de jeugdverpleegkundige hun uit voor een gesprek. De gesprekken en digitale gezondheidsvragenlijst worden altijd vertrouwelijk behandeld.
7. Buitenschoolse activiteiten
Op de Lucia Petrus MAVO nemen kunst en cultuur een belangrijke plaats in. Het kennis nemen van
culturele uitingen en het deelnemen eraan voegt aan ieders leven iets waardevols toe. Wij rekenen
het dan ook tot onze taak om leerlingen met diverse culturele activiteiten in aanraking te laten komen.

Tijdens de lessen drama en beeldende vorming werken de leerlingen aan hun eigen talenten en
wordt hen ook geleerd naar kunst te kijken. In samenwerking met de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) wordt een geschikt aanbod per leerjaar bepaald.

In het derde leerjaar volgen de leerlingen het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige
Vorming). Zij bezoeken, eerst onder begeleiding en daarna zelfstandig, vier voorstellingen. De
bezoeken worden op school voorbereid en besproken. Aan het einde van het schooljaar wordt
het vak CKV afgesloten met een presentatie die leerlingen verzorgen voor de leerlingen van de
tweede klas, zodat die alvast weten welke leuke dingen ze het volgend jaar gaan doen.

Aan het einde van het schooljaar wordt er een schoolreis georganiseerd. Er wordt dan een
pretpark bezocht.

De sportdag is een jaarlijkse buitenschoolse activiteit voor de leerlingen, die door de gymnastiekdocenten wordt georganiseerd.

Gedurende het schooljaar worden ook 1 of meer disco-avonden georganiseerd. Om zoveel mogelijk leerlingen in de gelegenheid te stellen deze disco’s te bezoeken, organiseren we beide
disco’s op school.

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een (kennismakings-) kamp voor de nieuwe
brugklasleerlingen. Zoals toegelicht tijdens de intakegesprekken gaan de leerlingen naar een
locatie buiten de school en overnachten twee keer. Er wordt een intensief programma aangeboden om de leerlingen aan elkaar te laten wennen.
Aan alle door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten, die een verplicht karakter hebben, zijn voor de ouders geen extra kosten verbonden. De deelnamekosten zijn in de ouderbijdrage
verwerkt. Van alle activiteiten worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld en ze vinden
plaats onder begeleiding van docenten.
8. Aandacht voor kunst en cultuur
Zoals u al kon lezen worden de leerlingen op de Lucia Petrus MAVO regelmatig in aanraking gebracht met culturele en kunstzinnige uitingen. Ons uitgangspunt daarbij is dat gericht kijken, serieus meedoen en vooral het gesprek erover met docenten, begeleiders en met elkaar de horizon
van leerlingen verbreedt. Het moet hen nieuwsgierig maken en prikkelen.
In de dramalessen, de lessen beeldende vorming en de leefstijllessen is de leer- en oefenstof evenals de didactiek gericht op kijken, denken en bespreken.
Het rooster van eerste- en tweedejaars leerlingen wordt twee keer per jaar aangepast aan workshops die gegeven worden in samenwerking met de SKVR. Deze workshops besteden aandacht aan
film, dans, poëzie, schilderkunst of muziek. Na de workshops vindt er een gezamenlijk bezoek
plaats aan theater, filmzaal of museum om de kennis die opgedaan en besproken is tijdens de
workshops, toegepast te zien. In het deelnemen aan het cultuurtraject is de Lucia Petrus MAVO
niet uniek, want er doen meer scholen mee.
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Tijdens de lessen CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)wordt aandacht geschonken aan de programma’s die in de Rotterdamse theaters, musea, schouwburgen en filmzalen gepresenteerd worden. In de eerste rapportperiode wordt een voorstelling uitgezocht, die wordt voorbereid en gezamenlijk bezocht door alle leerlingen en hun docent. Op school moeten de leerlingen op de computer
een verslag maken van de voorstelling. Dit verslag wordt beoordeeld door de docent en deze beoordeling komt op het rapport. Tijdens de volgende rapportperiodes zoeken de leerlingen, onder
begeleiding van hun docent, zelf culturele of kunstzinnige activiteiten, maken afspraken en gaan
alleen of met elkaar de activiteit bezoeken. Hun ervaringen bespreken zij in hun klas en zij maken
een verslag op school. Ook van deze verslagen wordt een beoordeling op het rapport geplaatst.
Aan het einde van het schooljaar maken alle derdejaars leerlingen een eindpresentatie. Zij laten
dan aan de tweedejaars leerlingen zien wat ze gedaan hebben. Die krijgen immers het jaar daarna
het vak CKV.
De eindpresentatie vindt plaats in onze aula en kan bestaan uit een zelfgemaakte film, een voordracht, een PowerPoint presentatie, een collage, een dans- of toneelvoorstelling. Vanzelfsprekend
begeleiden de medewerkers van de school de leerlingen bij de voorbereiding en uitvoering van hun
presentatie.
Het vak Beeldende Vorming wordt in de derde klas afgesloten. Gedurende het eerste, tweede en
derde leerjaar hebben de leerlingen kennis gemaakt met verschillende disciplines van dat vak en zij
moeten in het derde leerjaar aantonen al die onderdelen voldoende te beheersen. Behalve het maken van eigen werken, wordt ook veel aandacht besteed aan het kijken naar en beoordelen van
schilderijen, beeldhouwwerken en architectuur. Dit gebeurt zowel vanuit beschouwend als historisch oogpunt.
9. Leermiddelen.
De Lucia Petrus MAVO maakt gebruik van de diensten van Van Dijk boeken. Elk leerling krijgt van
de administratie een brief met daarin een uitleg hoe boeken besteld moeten worden. De bestelde
boeken worden thuis afgeleverd
10 Contacten met ouders
Naast de contacten die ouders en tijdens rapportuitreikingen met elkaar hebben, wordt er in elk
leerjaar aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd. Op deze avond worden ouders geïnformeerd over de specifieke zaken die zich in het betreffende leerjaar af zullen
gaan spelen en maken zij ook kennis met de mentor van hun kind.
11 Lestijden
Op de Lucia Petrus MAVO wordt gewerkt met lessen van 50 minuten. In de meeste gevallen vinden
de vergaderingen en bijeenkomsten op dinsdagmiddag na 13.30 uur plaats.
Dagelijks rooster
1e lesuur:
08.30 - 09.20 uur
2e lesuur:
09.20 - 10.10 uur
3e lesuur:
10.10 - 11.00 uur
pauze
11.00 – 11.20 uur
4e lesuur:
11.20 – 12.10 uur
5e lesuur:
12.10 – 13.00 uur
pauze
13.00 – 13.30 uur
6e lesuur:
13.30 – 14.20 uur
7e lesuur:
14.20 – 15.10 uur
8e lesuur:
15.10 – 16.00 uur
N.B. Bij ziekte van een docent, worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen door een andere
docent voor een inval-les. In het dagelijks rooster staan deze wijzigingen voor de leerlingen aangegeven. Ook op de website van de school (www.luciapetrus.nl) worden de roosterwijzigingen vermeld.
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12 Vakanties en vrije dagen voor leerlingen in schooljaar 2017-2018
Begin schooljaar
maandag 21 augustus 2017
Herfstvakantie
maandag 16oktober tot vrijdag 20 oktober 2017
LMC-dag voor personeel
dinsdag 14 november 2017
Kerstvakantie
maandag 25 december tot vrijdag 6 januari 2018
Voorjaarsvakantie
maandag 26 februari tot vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag
vrijdag 30 maart 2018
2e paasdag
maandag 2 april 2018
Meivakantie
maandag 30 april 2017 tot vrijdag 4 mei 2018
2e Pinksterdag
maandag 21 mei 2018
Zomervakantie
donderdag 12 juli 2018 tot vrijdag 13 augustus 2018
13 Lessentabel 2016-2017
In de onderstaande tabel vindt u het aantal lesuren per week. Een lesuur is 50 minuten. Als er in
de derde en vierde klassen een (k) bij staat betreft het een vak dat gekozen kan worden.

Vak

Klas 1
Les-uren

Klas 2
Lesuren
4
0
2
3
2
2
4
2
2
2
2

Klas 3
Les-uren

Klas 4
Lesuren
4
4(k)
4(k)
4
4(k)
4(k)
4(k)
4(k)
4(k)
4(k)

Nederlands
6
5
Frans
0
Duits
2
3(k)
Engels
3
4
Geschiedenis
2
2
Aardrijkskunde
2
2
Wiskunde
4
3(k)
Nask I (natuurkunde)
3(k)
Biologie
2
3(k)
Economie
3(k)
Beeldende vorming
2
2
Culturele en kunstzinnige
1
vorming
Drama
1
1
Levensbeschouwing
1
Leefstijl
1
Maatschappijleer I
1
1
Rekenen
1
1
1
Rekenen/Keuze werktijd
1
Lichamelijke opvoeding
3
2
3
2
Mentorles
1
1
1
1
E-uren (uren waarin leer2
2
lingen zelfstandig werken
aan lesstof van hun keuze)
N.B. In de derde en in de vierde klas, 4 vakken kiezen(k), naast de verplichte.
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14 Regels en afspraken
Zoals er in elke situatie waar mensen samenleven regels en afspraken gemaakt moeten worden, zo
gebeurt dat ook op school. Hieronder vindt u een opsomming van de afspraken en schoolregels.
Afspraken met betrekking tot Te Laat, ziekte en/of verzuim

Ziekte of afwezigheid moet vóór 10.00 uur telefonisch aan de administratie worden gemeld. Bij
terugkomst op school wordt door de leerling een briefje van de ouders op de administratie afgegeven waarin de oorzaak en duur van afwezigheid worden verklaard. Houdt u er rekening
mee dokters- of tandartsbezoeken buiten schooltijd af te spreken?

Een leerling die te laat komt meldt zich altijd bij de administratie. Daar krijgen zij een “te-laatbriefje”. Een leerling die te laat op school komt moet zich de volgende lesdag om 30 minuten
voor aanvang van de lessen op de administratie melden.

Als een leerling afwezig is en niet is afgemeld, dan krijgen de ouders hiervan, dezelfde dag telefonisch, bericht. Is telefonisch contact niet mogelijk, dan volgt een brief. Als een leerling in
een periode 16 uur ongeoorloofd afwezig is, dan wordt hiervan melding gemaakt bij het verzuimloket van DUO.

Een leerling die verwijderd is haalt een verwijderbrief op de administratie en vult deze in. De
leerling meldt zich bij de leerjaar-coordinator van dienst en gaat op de aangewezen plek
zelfstandig werken aan schoolwerk. Na afloop van de les meldt de leerling zich bij de docent die
hem/haar verwijderd heeft. De docent bepaalt of de leerling wel/geen sanctie krijgt.

Vrijstelling van gymnastiekonderwijs, voor langere duur, kan zo nodig worden gegeven op een
door een arts afgegeven verklaring. Deze verklaring is bestemd voor de docent lichamelijke
opvoeding. De verklaring kan hoogstens voor één jaar gelden. Bij verhindering voor één of
meerdere lessen lichamelijke opvoeding doen de ouders mededeling aan de betrokken docent.
Van leerlingen, die om geldige redenen zijn vrijgesteld, wordt verwacht dat zij in de zaal of op
het sportveld aanwezig zijn, of deze lesuren op een andere wijze invullen, dit ter bepaling door
de docent.
Schoolregels

Jassen dienen op de kapstok in de gang opgehangen te worden

Binnen de school is het niet toegestaan petten of capuchons te dragen

Tijdens de les is de telefoon niet zichtbaar in de klas. De telefoon mag tijdens de les alleen gebruikt worden met toestemming van de docent. Te denken valt aan muziek luisteren met oordopjes, iets opzoeken op internet, etc.

Tijdens de les mag de leerling geen gebruik maken van het toilet.

Eten en drinken alleen in de aula.

Snoep en kauwgom zijn binnen de school niet toegestaan, behalve tijdens pauzes in de aula.

Het nuttigen van energy-drinks binnen de school is verboden.

Het is niet toegestaan op school te wedden of te kaarten om geld.

In school en om de school mag niet worden gerookt.

Het is alleen toegestaan spullen uit het kluisje te halen/in het kluisje te leggen voor of na
schooltijd, of tijdens de pauzes. Gedurende leswisselingen is het niet toegestaan om spullen in
het kluisje te leggen/uit het kluisje te halen.

De schooldirectie behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de
kluisjes te controleren.

De school aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade die wordt toegebracht aan
eigendommen van leerlingen zoals fietsen, tassen, kleding en dergelijke.

De school aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor het zoekraken van voorwerpen die in of
bij de school zijn achtergebleven.

Indien iemand aan het schoolgebouw of aan de inventaris van de school schade toebrengt, dan
wordt de schade hersteld op kosten van degene die de schade heeft veroorzaakt.

Alleen voor aanvang van de lessen (voor 8.30 uur), tijdens de pauzes, en na afloop van de
lessen mag/kan er gebruik worden gemaakt van de kluisjes.

9

15 Ouderbijdrage
Hieronder treft u een overzicht van de ouderbijdrage per leerjaar. Deze bijdrage is vrijwillig. Het
niet betalen van de bijdrage houdt wel in, dat dan aan bepaalde activiteiten niet meegedaan kan
worden. Ook is met iedere ouder tijdens het inschrijfgesprek de vrijwilligheid van de ouderbijdrage
besproken. Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat de gelden aan alle leerlingen besteed worden.
2016- 2017

leerjaar 1

leerjaar 2

leerjaar 3

leerjaar 4

Print en kopieerbudget

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-

activiteiten

€ 75,-

€ 75,-

€ 85,-

€ 85,-

Ouderbijdrage

* Cultuur

€ 20,-

€ 20,-

€ 20,-

€ 20,-

* Schoolreis

€ 40,-

€ 40,-

€ 40,-

€ 40,-

* Eindejaarsactiviteit, etc.

€ 15,-

€ 15,-

€ 25,-

€ 25,-

huur kluisje

€ 10,-

brugklaskamp

€ 20,Totaal

€ 100,00

€ 10,-

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

16 Disciplinaire maatregelen
Als een leerling zich in of rondom de school niet houdt aan de algemeen geldende schoolregels
en/of wangedrag vertoont, dan kan de directie van de school disciplinaire maatregelen nemen.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

een vierkant rooster van 8 tot 17 uur. De leerling volgt de lessen volgens het rooster, maar
voorafgaand aan de lessen en nadat de lessen zijn afgelopen werkt de leerling zelfstandig op
school aan schoolwerk.

Interne schorsing voor 1 of meerdere dagen. De leerling is vanaf 8 uur tot 17uur aanwezig op
school Een leerling die intern geschorst is neemt geen deel aan de lessen volgens het rooster.
Het besluit om een leerling intern te schorsen wordt pas genomen nadat de leerling en diens
ouders hebben gesproken met de teamleider en/of leerjaar-coördinator. Het besluit om een
leerling intern te schorsen wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders van de leerling.

Externe schorsing voor 1 of meerdere dagen. De leerling is 1 of meerdere dagen extern geschorst en niet welkom op school. De extern geschorste leerling werkt thuis zelfstandig aan
schoolwerk en volgt geen lessen op school. Het besluit om een leerling extern te schorsen
wordt pas genomen nadat de leerling en diens ouders hebben gesproken met de directeur
en/of teamleider. Het besluit om een leerling intern te schorsen wordt schriftelijk meegedeeld
aan de ouders van de leerling. Ook het College van Bestuur, de Onderwijsinspectie en de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam worden geïnformeerd over het besluit om een leerling extern te schorsen.
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17 Leerlingenstatuut
LMC Voortgezet Onderwijs kent een leerlingenstatuut waarin de rechten en plichten
van de leerlingen worden geregeld. Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het
College van Bestuur. De volledige tekst van de regeling staat vermeld op de website www.LMCVO.nl .
Het Leerlingenstatuut geeft o.a. het volgende aan (verkorte tekst):
Disciplinaire maatregelen
9.1 De leerling die de in de school geldende regels niet nakomt, kan een disciplinaire maatregel
worden opgelegd. Zo’n maatregel kan worden opgelegd door de directeur van de school. T.a.v. de
maatregelen schorsing en verwijdering gelden de leden 9.5 en 9.6. De te nemen maatregelen zijn
opgenomen in de schoolgids.
9.2 Bij het opleggen van een maatregel moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de
ernst van de aanleiding tot het opleggen ervan en de zwaarte van de maatregel.
9.3 Een leerling die de goede voortgang van de les verstoort, is verplicht de les te verlaten zodra
de docent hem dit opdraagt.
9.4 Indien een leerling meent dat hem ten onrechte een maatregel door de docent, de mentor,
leerlingbegeleider of teamleider is opgelegd, kan hij dit aan de schoolleiding ter beoordeling voorleggen.
9.5 Een leerling die bij herhaling de in school geldende regels overtreedt of die zich schuldig maakt
aan ernstig wangedrag kan door de directeur namens het College van Bestuur worden geschorst, of
definitief van de school worden verwijderd door het College van Bestuur.
9.6
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste
één week schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene en, indien deze nog niet de leeftijd
van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene bekendgemaakt.
3. De directeur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag met opgave van redenen in kennis.
9.7
1. Het bevoegd gezag kan besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling nadat deze en indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers in
de gelegenheid is onderscheidenlijk is/zijn gesteld hierover te worden gehoord. Een leerling wordt
op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede toe, na
te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.
3. De directeur stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met opgave van
redenen in kennis.
9.8
1. De besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van
redenen aan de leerling, en indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook zijn ouders, voogden of verzorgers bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede lid wordt
vermeld.
2. Binnen 6 weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het bevoegd
gezag. 3. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen 4 weken na de ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling, en indien deze
nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op die
besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
4. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling gedurende de behandeling van het bezwaar
tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.
9.9 Eindexamenkandidaten behouden bij verwijdering het recht het examen volledig af te mogen
leggen. Het leerlingenstatuut van de Lucia Petrus MAVO ligt ook op de school, bij de directeur ter
inzage.
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18 Klachtenregeling
Als ouders of leerlingen een klacht hebben over de school is het belangrijk dit eerst te melden bij
de directeur van de school. De directeur zal de klacht in behandeling nemen en aangeven tot welke
conclusie hij komt.
Als ouders of leerlingen het niet eens zijn met de manier waarop een klacht is afgehandeld door de
directeur, dan kan een klacht worden ingediend bij het bevoegd gezag (College van Bestuur) van
een school of bij de Landelijke Klachtencommissie. Als er voor gekozen wordt een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag van de school kan, nadat de beslissing van het bevoegd gezag is ontvangen, alsnog een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze commissie
zal de klacht in behandeling nemen en betrokken partijen horen, waarna een advies wordt opgesteld voor het bevoegd gezag van de school hoe met de klacht omgegaan moet worden.
Het is ook mogelijk om voordat een klacht wordt ingediend contact op te nemen met één van de
twee vertrouwenspersonen die op school aanwezig zijn. Zij zijn het aanspreekpunt bij klachten en
kijken of er via bemiddeling een oplossing voor het probleem te vinden is. Daarnaast begeleiden zij
ouders en/of leerlingen bij de procedure tot het indienen van een klacht.
Adresgegevens:
Bevoegd gezag van de school:
LMC Voortgezet Onderwijs, t.a.v. College van Bestuur, Postbus 23485, 3001 KL Rotterdam.
Landelijke Klachtencommissie: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Vertrouwenspersonen aangesteld door het bestuur:

Mevr. S. Kulcu, e-mailadres: skulcu@eenheidzorg.nl, T. 06-29526330

Dhr. H. van Doorn, e-mailadres: hvdoorn@lmc-vo.nl, T. 010 - 7147300
Klachten over seksuele intimidatie, psychisch of fysiek geweld
Ouders en leerlingen kunnen ook terecht bij het meldpunt “vertrouwensinspecteurs” van de onderwijsinspectie. Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team vertrouwensinspecteurs.
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en
seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen en radicalisering. De vertrouwensinspecteur
is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Inspectie van het Onderwijs;
Postbus 2730; 3500 GS Utrecht. Zie ook de website:
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs.
19 Schoolveiligheidsplan
In het kader van het werken naar het Rotterdamse schoolveiligheidscertificaat heeft de Lucia Petrus MAVO een schoolveiligheidsplan gemaakt. Dit plan ligt ter inzage bij de conciërge, de directeur
en staat op onze website voor de ouders, leerlingen en personeel. Vanaf februari 2014 hangt op
onze gevel het veilige school certificaat van de gemeente Rotterdam.
20 Meld code huiselijk geweld
Als jongeren worden geconfronteerd met huiselijk geweld- en of kindermishandeling zijn scholen
sinds 1 juli 2013 verplicht te handelen volgens de “Meldcode huiselijk geweld”.
Doordat scholen handelen volgens de “Meldcode Huiselijk geweld” wordt het voor slachtoffers mogelijk snel ondersteuning te krijgen vanuit de professionele zorg.
De “Meldcode huiselijk geweld” bestaat uit 5 stappen die verplicht doorlopen moeten worden;
Stap 1: in kaart brengen van signalen.
Stap 2: overleggen met collega’s en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Stap 3: gesprek met de cliënt.
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Stap 4: afweging van risico, aard en ernst.
Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.
Indien bij het doorlopen van de meldcode blijkt dat er een vermoeden /of sprake is van huiselijk
geweld en of kindermishandeling wordt een (pre)signaal afgegeven of melding gedaan in het signaleringssysteem van SISA. (Kijk op www.sisa.rotterdam.nl voor meer informatie)
21 Passend onderwijs
Alle scholen van LMC hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin zij aangeven welke
zorg zij bieden. De profielen van de scholen in Rotterdam zijn te vinden op
www.koersvo.nl/schoolprofielen Ook is op de website van Koers-vo.nl alle informatie te vinden over
zorgplicht van scholen, de plaatsingsprocedure voor zorgleerlingen en hoe de scholen met elkaar
samenwerken binnen Passend Onderwijs. Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op
de website www.passendonderwijs.nl.
Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school moet
de leerling een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school maar ook op een andere
school in het reguliere onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs zijn. De school waar een kind
is aangemeld, moet eerst kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel is hiervoor het uitgangspunt. Als de school zelf geen passende onderwijsplek
kan bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die dit wel kan of naar een school voor
voortgezet speciaal onderwijs.
Als de ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.
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Naam

functie

dhr.

Abbadi

Mevr.

Beijeman

mevr.

Bendijk

dhr.

Ben-Saddek

Mevr.

Charif

mevr.

Coumou

Docent Wiskunde/rekenen

acoumou@luciapetrus.nl

Dreu

Docent Maatschappijleer/Geschiedenis
Coördinator Bovenbouw
Medewerker administratie

vddreu@luciapetrus.nl

dhr.

de

mevr.

Duchateau

mevr.

Dutgun

dhr.
dhr.

Euser
el

dhr.
dhr.
dhr.

de

dagroostermaker

Haas

Docent Beeldende Vorming

Kas

mevr.

Klaassen

mevr.

Meulemans
Most

mevr.

Ozalp

mevr.

Pereboom

dhr.

Purtul

mevr.

Sarikas

dhr.

Schrauwen

mevr.

SoekhaiJhagroe
Tuna
Van der

Conciërge

Güner

mevr.

mevr.

Docent Aardrijkskunde

Docent Natuurkunde

Hollebrandse

dhr.

Docent Engels

Gessing

dhr.

dhr.

Docent Drama
Coördinator onderbouw
Docent Engels

Schoolmaatschappelijk werker

Heemstra

van der

Docent Duits

Gallouri

dhr.

dhr.

Conciërge

emailadres

Docent Duits

MAbbadi@lmc-vo.nl
kbeijeman@lmc-vo.nl
wbendijk@luciapetrus.nl
SbenSaddek@lmc-vo.nl
scharif@lmc-vo.nl

sduchateau@luciapetrus.nl
hdutgun@luciapetrus.nl
ceuser@luciapetrus.nl
mohamedelgallouri@flexusjeugdplein.nl
lgessing@lmc-vo.nl
Iguner@lmc-vo.nl
edhaas@luciapetrus.nl
wheemstra@luciapetrus.nl

Docent Aardrijkskunde
Medewerker administratie
Docent Wiskunde
Docent Nederlands
Docent Biologie

skas@luciapetrus.nl
sklaassen@luciapetrus.nl
bmeulemans@luciapetrus.nl
rvdmost@luciapetrus.nl

Docent Duits

hozalp@luciapetrus.nl

Docent Nederlands

PPereboom@lmc-vo.nl

Docent Economie

rpurtul@lmc-vo.nl

Docent Geschiedenis

fsarikas@luciapetrus.nl

Locatieleider

rschrauwen@lmc-vo.nl

Docent Economie

Rjhagroe@lmc-vo.nl

Docent Wiskunde

atuna@luciapetrus.nl

Unlu

Docent Lichamelijke oefening

Ven

Docent Frans

dhr.

Verbij

dhr.

Verheij

mevr.

Visschers

Docent Nederlans/Engels

Mevr.

Zuidgeest

Zorgcoördinator

vunlu@lmc-vo.nl
cvdven@luciapetrus.nl

Docent Lichamelijke oefening

Iverbij@lmc-vo.nl

Docent Biologie

tverheij@lmc-vo.nl
evisschers@luciapetrus.nl
dzuidgeest@lmc-vo.nl

Versie augustus 2017
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