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VOORWOORD
Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van onze leerlingen,
Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2022-2023, waarin wij u meenemen in de
ontwikkelingen binnen onze school en ons onderwijs. Deze schoolgids geeft u een globale
indruk van onze school. Wilt u meer weten over onze school, maak dan gerust een afspraak
voor een bezoek aan de school via ons e-mailadres: vmbo@stc-r.nl. Dan kunt u zelf in de praktijk zien, wat wij hebben beschreven. Vanzelfsprekend geeft onze website u ook een indruk:
www.stc.nl/vmbo.
Het STC vmbo college is een kleinschalig vmbo met 523 leerlingen, verdeeld over twee mooie
locaties in Rotterdam. Aan de ene kant van de Maas een modern gebouw op Zuid, middenin het
havengebied en aan de andere kant van de Maas een statig pand in Noord aan de Lloydstraat 35.
Beide locaties geven dezelfde lessen, hebben enthousiaste docenten, een fijne kantine voor
pauzes en op beide locaties geven wij in een rustige en veilige omgeving een combinatie van
theorie- en praktijklessen.
Onze school is onderdeel van de gerenommeerde STC Group, dé onderwijs- en kennisinstelling
voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Wij zijn de enige school in Rotterdam en omgeving
waar het eindexamenprofiel Maritiem en Techniek (MaT) aangeboden wordt.
Trots
We onderscheiden ons in het brede lesaanbod, variërend van techniek tot zorg en van
scheepvaart tot logistiek. Daarnaast komen onze docenten uit deze vakgebieden. Ze hebben
een passie voor het werken in en om de haven. Zij weten hoe het is om een baan aan de wal te
hebben, aan boord te werken, op kantoor van alles te regelen of goederen te vervoeren over de
weg of over het water. Zo kunnen wij lessen aanbieden die aansluiten op verschillende (toekomstige) beroepen. En daar zijn we trots op. Trots op onze leerlingen, trots op de vakken die we ze
mogen geven, trots op de nieuwste materialen en middelen waarmee we kunnen werken en
trots op de manier waarop onze leerlingen zich vervolgens ontwikkelen.
Om de leerlingen deze trots zelf ook te laten ervaren hechten wij waarde aan persoonlijke
ontwikkeling. Een positief zelfbeeld, verbondenheid creëren en de vaardigheid zelfstandig goede
keuzes te maken vinden wij voorwaardes voor een succesvol en kansrijk leven na onze opleiding.
Zelfontwikkeling krijgt op verschillende manieren een plaats in ons onderwijs.

www.stc.nl/vmbo
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Toekomstbeeld
Er is een behoorlijk tekort aan personeel in technische beroepen en mooie banen met goede
salarissen liggen voor het oprapen de komende jaren. Wij zien het als onze opdracht om onze
leerlingen goed voor te bereiden op de praktijk. Met een helder beeld in wat de bedrijven te
bieden hebben kan uw kind goede keuzes maken voor de toekomst.
Een wereld aan mogelijkheden
We zijn trots op onze vmbo-opleiding en onze docenten. En een diploma van het STC vmbo
college staat niet alleen voor kwaliteit, vakmanschap en een soepele overgang naar het STC
mbo maar ook voor een overstap naar alle andere mbo’s in Nederland. We onderhouden nauwe
contacten met de diverse mbo’s en zoeken de samenwerking met ouders en/of verzorgers om
leerlingen op de juiste plek te krijgen. We hebben allen hetzelfde doel en hebben uw hulp ook
nodig om het optimale uit de 4 schooljaren te kunnen halen. We hopen u dan ook tijdens de
ouderavonden en informatieavonden te mogen verwelkomen.
Namens al mijn collega’s wens ik uw zoon of dochter een fijn en leerzaam schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van het STC vmbo college

Peter Wubben
Directeur STC vmbo college
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DE SCHOOL
Ons profiel
Het STC vmbo college is een kleinschalig vmbo met 523 leerlingen en verdeeld over twee locaties
in Rotterdam. Het STC vmbo college is een onderdeel van STC Group, dé verticale onderwijs- en
kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Het STC vmbo college is de enige
school in Rotterdam en wijde omgeving waar het eindexamenprofiel Maritiem en Techniek (MaT)
aangeboden wordt. Binnen dit profiel kunnen onze leerlingen kiezen uit vier vakrichtingen:
• Haven en Vervoer
• Rijn-, kust- en Binnenvaart
• Transport en Logistiek
• Scheeps- en jachtbouw
De gebouwen
Locatie Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam
Het STC vmbo college locatie Anthony Fokkerweg is een modern schoolgebouw en staat in
hart van de havenindustrie; de Waalhaven. Op deze locatie huisvesten we 283 leerlingen. De
school is voorzien van alle (technische) gemakken en heeft een grote kantine, moderne lokalen
en een groot werkplein. Het gebouw ligt midden in het gebied van de Rotterdamse haven en
op een steenworp afstand van de Botlek en Europoort. Te midden van deze dynamiek kun je
vanuit de lokalen de schepen zien varen. Het is rechtstreeks verbonden met onze mbo colleges
Logistiek & Vervoer en Havens. Hierdoor zien leerlingen direct waar zij hun vervolgopleidingen
kunnen volgen en wordt er gebruikt gemaakt van elkaars faciliteiten.
Locatie Lloydstraat 35, 3024 EA Rotterdam
Het STC vmbo college locatie Lloydstraat is een monumentaal pand met een grote historie.
Het was ooit het hoofdkantoor van De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Een Nederlandse
rederij die tussen 1883 en 1970 in Rotterdam was gevestigd. Het pand biedt ruimte voor meer
dan 240 leerlingen. De school is in de zomer 2022 volledig gemoderniseerd en voorzien van de
modernste apparatuur. Het gebouw is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, heeft
grote en moderne lokalen, een ruime kantine en een groot doorlopend leerplein.

www.stc.nl/vmbo

7

Lestijden

1e lesuur

08.30 - 09.20

2e lesuur

09.20 - 10.10

PAUZE

10.10 - 10.25

3e lesuur

10.25 - 11.15

4e lesuur

11.15 - 12.05

PAUZE

12.05 - 12.40

5e lesuur

12.40 - 13.30

6e lesuur

13.30 - 14.20

PAUZE

14.20 - 14.35

7e lesuur

14.35 - 15.25

8e lesuur

15.25 - 16.15

Schoolvakanties

8

Zomervakantie 2022

maandag 11 juli 2022 tot en met vrijdag 19 augustus 2022

Herfstvakantie		

maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie		

maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 06 januari 2023

Voorjaarsvakantie

maandag 27 februari 2023 tot en met vrijdag 03 maart 2023

Paasweekend		

vrijdag 07 april 2023 tot en met maandag 10 april 2023

Meivakantie		

maandag 24 april 2023 tot en met vrijdag 05 mei 2023

Koningsdag		

donderdag 27 april 2023

Hemelvaart		

donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren		

maandag 29 mei 2023

Zomervakantie 2023

maandag 10 juli 2023 tot en met vrijdag 18 augustus 2023

www.stc.nl/vmbo

Lessentabel

Studiedagen
Om op de hoogte te blijven van nieuwe onderwijsontwikkelingen hebben wij vijf keer per jaar
een studiedag. Op deze dagen hebben onze leerlingen geen les. De studiedagen schooljaar
22-23 zijn:
• 22 augustus 2022
• 31 oktober 2022
• 9 januari 2023
• 11 april 2023
• 6 juli 2023

www.stc.nl/vmbo
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Communicatie, privacy en gegevensbescherming
Communicatie website
Veel informatie is te vinden op de website van de school, www.stc.nl/vmbo.
Communicatie magister
Per ouder wordt één account met wachtwoord toegewezen voor het ouderportaal van Magister. Via dit account kunnen de ouders op elk gewenst moment de voortgang en ontwikkeling
van hun kind bekijken. Ook kunnen zij hier wijzigingen in hun telefoonnummer en hun e-mailadres zelf doorvoeren. Voor school belangrijke veranderingen in de gezinssituatie en in het
woonadres dienen wel rechtstreeks aan de leerlingenadministratie van de school doorgegeven
te worden. De leerlingen en ouders krijgen aan het begin van klas 1 ook een eigen account met
wachtwoord toegewezen.
Communicatie ouders-school
De meeste communicatie vanuit school vindt plaats via e-mail. Het is dan ook van belang dat
ouders hun e-mail regelmatig, liefst dagelijks, bekijken. De belangrijkste contactpersoon voor
de ouders is de mentor van hun kind. Deze is het belangrijkste persoon in de leerlingbegeleiding en ouders kunnen bij hem/haar gedurende het hele schooljaar met al hun zorgen en
vragen terecht. In de eerste mentorles geeft de mentor aan op welke wijze en wanneer hij/zij
bereikbaar is.
Aan het begin van het schooljaar wordt voor de ouders van alle leerjaren een algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond worden algemene zaken besproken die in het betreffende
leerjaar spelen. In klas 1 ligt de nadruk op de organisatie van de school, de lessen, de rol van
de mentor en leerlingbegeleiding. In klas 2 wordt er o.a. nadruk gelegd op de motivatie van de
leerlingen, de naderende profielkeuze en een begin gemaakt met de voorlichting over alcohol en
drugs tijdens de biologieles. In klas 3 gaat het met name over groepsvorming en vakmanschap.
In klas 4 wordt de aandacht gevestigd op het studie- en examenprogramma inclusief het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en voorlichting over het examen. Dit programma
kunt u ook terugvinden op onze website www.stc.nl/vmbo.
Alle ouders en leerlingen worden na verloop van tijd uitgenodigd voor een individueel gesprek
van tien minuten met de mentor en met de vakdocenten.
Uiteraard kunnen ouders op afspraak altijd met de door hen gewenste persoon overleggen.
Hiertoe kunt u via e-mail of telefoon (via het hoofdnummer van de school) contact met de
betreffende persoon opnemen.
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Communicatie leerlingen-school
Via de mentor of de leerjaarcoördinator krijgt de leerling tijdens het schooljaar regelmatig algemene maar ook speciaal voor hem of haar bestemde informatie. Een deel van deze informatie
wordt per Magister-e-mail verzonden naar de ouders en/of de leerlingen. Daarom moeten ook
de leerlingen elke dag hun school-e-mail controleren. Dagelijkse roosterwijzigingen en andere
belangrijke mededelingen worden ook doorgegeven via Magister. Algemene informatie voor
leerlingen is te vinden op op onze website www.stc.nl/vmbo.
Privacy en gegevensbescherming
Op het STC vmbo college wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de beschrijving
daarvan in de leerlingadministratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen
vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik
van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school
maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlingengegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte
afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven (toestemming gegeven in pop-up Magister), tenzij die uitwisseling verplicht
is volgens de wet. In het intern reglement van de STC Group, dat te vinden is op de website van
de school, is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens, en wat de rechten
zijn van ouders en leerlingen. Deze kunt u terugvinden op onze website www.stc.nl/vmbo.

www.stc.nl/vmbo
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HET ONDERWIJS
De onderwijsvisie
Onze onderwijsvisie is volledig gericht op het welzijn van onze leerling. Wij willen dat leerlingen na
vier jaar trots de deur uitlopen, blakend van het zelfvertrouwen en met inzicht in het eigen kunnen,
de talenten en haar/zijn eigen sterke punten het maximale uit de vervolgopleiding(en) halen.
Met onze waarden aandacht, trots, vakmanschap, verbondenheid en zelfstandigheid geven
we leerlingen mee wat ze nodig hebben om stevig in de maatschappij te kunnen staan. Onze
leerlingen zijn goed voorbereid op de beroepspraktijk waarin wij opleiden.
Het onderwijsaanbod
Het STC vmbo college biedt vmbo leerwegen vmbo-basis-kader gemengd (alle leerwegen
worden indien gewenst aangeboden met lwoo). In de bovenbouw kiezen leerlingen voor het
profiel Maritiem en Techniek. Het aanbod bestaat dan uit:
• Beroepsprofielen vmbo-basis: Maritiem en techniek
• Beroepsprofielen vmbo-kader: Maritiem en techniek
• Beroepsprofielen vmbo-gemengde leerweg: Maritiem en techniek
Vervolgopleiding met diploma
Na het afronden van het STC vmbo college kunnen de leerlingen met een diploma op zak
verschillende vervolgopleidingen volgen:
Gemengde leerweg-diploma (gl) - Doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4.
Daarnaast krijgen zij de kans om het examenvak Technologie en Toepassing te volgen. Met de
nieuwe leerweg kunnen leerlingen straks zelfs naar de havo.
Kaderberoepsgerichte leerweg-diploma (kl) - Doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 3
en een aantal opleidingen op niveau 4.
Basisberoepsgerichte leerweg-diploma (bl) – Doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.
Doorlopende leerlijn
Een Kader/Gemengde Leerweg (de nieuwe leerweg) -diploma biedt toegang tot alle niveau 3 en
4 opleidingen binnen ons eigen MBO (in een aantal gevallen zal dit een verkorting geven in de
vervolgopleiding).

www.stc.nl/vmbo
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Bijzonder aanbod
Samenwerking mbo met:
• Entreeopleiding: Mobiliteit en transport
• Niveau 2: Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Maritiem en
techniek
• Niveau 3-4: Mobiliteit en transport, Maritiem en techniek
• Bevoegd Matroos (dienstboekje)
Leerjaren
Het eerste leerjaar staat in het teken van verkennen en kennismaken. Het verkennen van de
algemene vakken zoals Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, biologie, Mens & Maatschappij
etc. En het kennismaken met de school, de docenten en de klasgenoten. Onze school biedt
de leerlingen inspirerende lessen waarin ze worden uitgedaagd en ze eigen talenten kunnen
ontwikkelen. Er wordt bij elk vak zoveel mogelijk een link maken naar de praktijk gemaakt.
Bij NaSk (natuur- en scheikunde) leren leerlingen bijvoorbeeld over verschillende soorten
brandstoffen en grondstoffen en waar ze op moeten letten als er producten worden vervoerd
over weg, water, spoor of door de lucht. Alle leerlingen volgen in de eerste twee jaar van hun
opleiding naast algemene vakken, het vak (maritieme) Technologie en Toepassing, waarbij vele
vaardigheden worden aangeleerd van algemene aard, zoals samenwerken, planmatig werken en reflecteren. De praktische vakken worden vooral in samenwerking met andere vakken
aangeboden. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van de Rotterdamse haven als startpunt
voor de veelal ook technische opdrachten. Naast de persoonlijke vaardigheden leren leerlingen
ook hedendaagse technologieën (her-) kennen en inzetten. Daarnaast krijgen ze de algemene
techniek- en technologielessen.
Gemengde Leerweg (gl)
Alle leerlingen in de Gemengde Leerweg (GL) krijgen naast een brede algemene ontwikkeling
een heel praktische component onder de naam Technologie en Toepassing. Hierbij krijgen de
leerlingen projectopdrachten van externe bedrijven, met echte praktische uitdagingen. De
opdrachten sluiten waar mogelijk aan bij hun uitstroomrichting, maar blijven breed van aard en
kunnen dus ook betrekking hebben op duurzaamheid, ondernemerschap, gezondheid, creativiteit. De opdrachten draaien om ontwikkelen, ontwerpen, innoveren en vooral praktisch uitvoeren. Zo worden leerlingen die technologie en toepassing kiezen nog beter klaargestoomd voor
de toekomst. De wereld is het speelveld van technologie en toepassing! Na de eerste twee jaar
onderbouw, volgen de leerlingen in de bovenbouw het profielvak Maritiem en Techniek. (MaT)
Hierbij maken ze zelf de keuze voor één van de vier uitstroomrichtingen:

14
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• Haven en Vervoer
• Rijn-, kust- en Binnenvaart
• Transport en Logistiek
• Scheeps- en jachtbouw
Het programma Maritiem en Techniek heeft een speciale plaats in het scala aan beroepsgerichte programma’s. Niet alleen omdat het op een handvol scholen in Nederland aangeboden
mag worden, maar omdat het leerlingen voorbereidt op een manier van werken en denken die
zo specifiek is aan de sector. Een leerling met een vmbo-diploma in de maritieme sector is een
zelfstandige teamplayer met doorzettingsvermogen! Dit programma sluit aan bij leerlingen
die een passie hebben voor maritiem en techniek en dat omvat meer dan een toekomst op het
water. Er komt naast scheepsvaart en pleziervaart ook heel wat kijken bij wat er op land en
zelfs in de lucht gebeurt. Leerlingen maken kennis met scheepsvaart, transport en havens en
veel aspecten die hiermee samenhangen. Bijvoorbeeld het technische deel op een schip, maar
ook de administratieve afhandeling bij de douane. Bij Maritiem en Techniek is er aandacht voor
actuele thema’s, innovatieve ideeën en de continue stroom aan vernieuwingen die in de sector
plaatsvinden. Ook mondiale thema’s als duurzaamheid, globalisering, technologie en welzijn
komen aan de orde. Het programma sluit heel goed aan op de mbo-opleidingen van STC. Door de
brede technische kennis die leerling op doen, zijn ze na ons vmbo goed voorbereid op ieder mbo.
Persoonlijke ontwikkeling
We hebben als school een vormende rol. Die rol nemen we als we bezig zijn met de leerdoelen
en vaardigheden, maar ook bij de leerlingbegeleiding en de buitenlesactiviteiten die we aanbieden. In de loop der schooljaren geven we de leerlingen een grotere mate van verantwoordelijkheid en vrijheid. We streven ernaar dat ze de ruimte krijgen om hun eigen talenten te
ontdekken en op basis daarvan keuzes durven en mogen maken. We vinden het belangrijk dat
leerlingen in staat zijn goed te leren. Dat gaat het beste als leerlingen lekker in hun vel zitten.
Daarom doen ze bij ons veel aan sport (3 uur lichamelijke opvoeding per week). Tijdens het
sporten leren ze belangrijke vaardigheden, bijvoorbeeld hoe ze omgaan met winnen en verliezen,
hoe ze samenwerken en hoe ze zichzelf kunnen uitdagen om zo goed mogelijk te presteren.
Allemaal belangrijke dingen die in het hele leven van pas komen.

www.stc.nl/vmbo
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Beroepsstage
Leerlingen lopen bij het STC vmbo college stage in klas 3 en 4. In klas 3 lopen ze een beroepsstage. De beroepsstage is een stage van totaal 2 weken.
Voorafgaand aan de stage-uren worden klassikale lessen gegeven waarin de leerlingen
voorbereid worden op de stage.
De stage vindt plaats binnen onderwijstijd. Van de leerlingen wordt eigen initiatief verwacht
(bijvoorbeeld in het zoeken van een stageadres, zelf contact opnemen met de stagebieder, etc.
Voor klas 4 is de wens om een stage in de gekozen technische sector te lopen. Ook de stage
voor klas 4 bedraagt twee weken.

16
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ONDERSTEUNING
BEGELEIDING EN PREVENTIE
Leerlingbegeleiding
Eerstelijnsbegeleiding
Iedere klas heeft een mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. Hij
of zij volgt de ontwikkeling van de leerlingen op de voet. Zijn er twijfels over de ontwikkeling
van een leerling, dan kan de mentor contact opnemen met het begeleidingsteam. De mentor
organiseert infoavonden voor ouders.
Tweedelijnsbegeleiding
Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig om de opleiding af te kunnen maken. Deze
begeleiding noemen wij tweedelijnsbegeleiding. Ons begeleidingsteam bestaat uit interne
begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en begeleiders voor passend onderwijs. Bij ingewikkelde begeleidingsvraagstukken wordt de situatie besproken in het begeleidingsteam. Dit team
bestaat uit externe deskundigen zoals een orthopedagoog en een leerplichtambtenaar.
LWOO
Leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, kunnen gebruik maken van Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Dit geldt voor leerlingen die daar een officiële indicatie
voor hebben gekregen.
Dyslexie
Tijdens het intakegesprek maken we afspraken met leerlingen die in het bezit zijn van een
dyslexieverklaring. Daarbij zijn de individuele behoeftes van uw zoon of dochter en de mogelijkheden van de locatie leidend. Ons doel is om de leerling zo zelfredzaam mogelijk te maken
en te houden. Naast de standaardfaciliteiten als extra tijd bij toetsen en een groter lettertype
is er op belangrijke momenten ondersteuning van computerexamensysteem Facet, Cito of het
voorleesprogramma ClaroRead. In de eerste klas worden alle leerlingen gescreend op dyslexie.
Indien nodig wordt een leerling doorverwezen voor een verder dyslexieonderzoek. Als er in
leerjaar 2, 3 of aan het begin van leerjaar 4 bij een leerling een vermoeden van dyslexie ontstaat, kan de leerling aangemeld worden bij het begeleidingsteam en wordt er een individueel
screeningstraject ingezet.

www.stc.nl/vmbo
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Preventie
Op onze school hebben we voor leerlingen passende begeleiding. Deze sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Zo hebben onze mentoren maar ook docenten de taak vroegtijdig problemen te signaleren, kan er bij signalen vanuit school contact op worden genomen
met ouders en heeft ook de leerling de mogelijkheid zelf hulp te vragen. Begeleiding kan dus
ingezet worden op initiatief van alle partijen die betrokken zijn bij de leerling.
Pestpreventie I Vertrouwenspersonen
De antipestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pesterijen op school.
Zij wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten stopt. Daarnaast zijn
preventie, monitoren en het aanscherpen van het schoolveiligheidsbeleid taken van de antipestcoördinator.
Anti-pestcoördinator
Wij hebben een anti-pestcoördinator aangesteld. Op de Anthony Fokkerweg is dat meneer
Kamies, s.j.kamies@stc-r.nl Op de Lloydstraat is het mevrouw Benamar, N.Benamar@stc-r.nl.
Soms zijn er problemen waarover leerlingen moeilijk kunnen spreken. Dan is het prettig te
weten dat er iemand is met wie ze kunnen praten. De vertrouwenspersoon is er in de eerste
plaats om te luisteren. Daarbij kan de vertrouwenspersoon samen met een leerling zoeken
naar oplossingen of advies geven voor verdere hulp. Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van
pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. De inhoud van de gesprekken tussen
leerlingen en de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk.
Vertrouwenspersonen
Binnen het STC vmbo college is mevrouw Amanda Vink de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken
via vertrouwenspersoon@stc-r.nl
Vertrouwensinspecteur
Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken vertrouwenspersonen. Hier
kunt u terecht om een klacht te melden op het gebied van seksuele intimidatie of misbruik,
lichamelijk geweld, grove pesterijen en discriminatie. De vertrouwenspersonen van het ministerie zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).
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Verzuimbeleid
Ouders
Leerlingen die ziek zijn, dienen door hun ouders te worden ziekgemeld. Op de Anthony Fokkerweg
gebeurd de ziek- en betermelding via het ouderportaal van Magister. Op de Lloydstraat 35 kan
dit telefonisch en per e-mail door ouders. Indien een leerling niet ziek is gemeld of om andere
niet door de ouders gemelde redenen afwezig is, wordt contact met thuis opgenomen. Leerlingen
die tijdens een schooldag ziek worden, dienen zich ziek te melden bij het servicecentrum. De
medewerkers van het servicecentrum bellen naar de ouders en ouders moeten vervolgens
toestemming geven voor de ziekmelding. Ziekmeldingen, betermeldingen en verlofaanvragen
komen via het ouderportaal binnen. Op deze wijze is een goede controle mogelijk.
In geval van langdurige ziekte wordt door de mentor contact opgenomen met de leerling of de
ouders en kan de schoolverpleegkundige worden ingeschakeld. In overleg met de mentor wordt
de leerling dan in staat gesteld om thuis of bij terugkeer op school de gemiste stof en toetsen
op aangepaste wijze in te halen.
Met leerlingen die om andere redenen dan ziekte regelmatig afwezig zijn, wordt contact opgenomen door de verzuimcoördinator. De leerplichtambtenaar ziet streng toe op ongeoorloofd
verzuim. Luxe-verlof is niet toegestaan. Hierbij kan gedacht worden aan absentie in verband
met vertrek naar een vakantieadres op de schooldag voor een vakantie. De school is verplicht
om in deze gevallen de leerplichtambtenaar in te lichten. Alle regels rondom verzuim, ziekte en
verwijdering tijdens de lessen hebben we vastgelegd in ons verzuimbeleid. Deze kunt u terugvinden op onze website www.stc.nl/vmbo.
Leerlingen
Bij lesuitval door afwezigheid van een docent (in geval van reisbegeleiding, excursies, nascholing, buitengewoon verlof of ziekte) komen de leerlingen vaak in de kantine samen. Deze leerlingen lopen dan niet “vrij” rond in een tussenuur maar kunnen daar wachten tot de volgende
les. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich in de kantine ook houden aan de belangrijkste 6
schoolregels. Als de lesuitval op het eerste of laatste lesuur valt, vervalt het lesuur. De leerlingen worden dan later op school verwacht of mogen eerder naar huis. Om onnodige onrust te
vermijden vinden er bij voorkeur geen uitgebreide aanpassingen van het rooster plaats. Om te
voorkomen dat voorziene lesuitval steeds op dezelfde dagen terecht komt, variëren de dagen
waarop vergaderd wordt. Dergelijke activiteiten staan vermeld in de jaarplanner.
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De meeste teamvergaderingen worden gepland op de donderdagmiddag (7e en 8e uur). Uiteraard
wordt bij langdurige afwezigheid van een docent een oplossing gezocht, zodat de lessen zoveel
mogelijk doorgang vinden. In het administratie- en communicatiesysteem Magister wordt ook
bijgehouden welke lesuren een leerling aanwezig is geweest. We kunnen daarom snel reageren
als een leerling te vaak afwezig is zonder opgaaf van reden.
Veiligheidsbeleid
Het STC vmbo college is een veilige school. In de tevredenheidenquêtes (Scholen op de Kaart)
geven de leerlingen de school een hoog cijfer voor veiligheid. Naast fysieke veiligheid zorgt
de school voor een veilig schoolklimaat door het handhaven van de schoolregels. Belangrijke
onderdelen van het veiligheidsbeleid zijn het antipestbeleid en de meldcode huiselijk geweld.
Door de kleinschaligheid van de school en het hanteren van de schoolregels komt pesten
gelukkig niet veel voor. Mochten leerlingen wel gepest worden, is het belangrijk dat dit door
de leerling zelf of door de ouders/verzorgers zo snel mogelijk aan de mentor wordt gemeld.
Leerlingen die andere leerlingen pesten, worden uiteraard aangesproken. In geval van herhaald
pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen. De anti-pestcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het antipestbeleid van de school. Het Protocol sociale veiligheid is te vinden op de website. Deze kunt u terugvinden op onze website www.stc.nl/vmbo.
Daarnaast hanteren wij als school 6 gouden regels. Bij leerlingen en personeel is hier dagelijks
aandacht voor.
1. We behandelen elkaar met respect
2. Petjes, mutsen en capuchons zijn niet toegestaan
3. In de klas? Telefoon uit!
4. Eten en drinken mag alleen in de kantine en buiten het gebouw
5. Alcohol, drugs en wapens zijn verboden.
6. Roken is niet toegestaan in onze gebouwen
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Binnen STC vmbo college wordt gewerkt met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan om alle
vormen van huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. De meldcode verbetert de kwaliteit
en stuurt aan op handelen van professionals bij signalen van huiselijk geweld. De stappen van
de meldcode zijn wettelijk vastgelegd. Aan de hand van deze vijf stappen wordt er gekeken of
er voldoende hulp kan worden ingezet of dat een melding bij Veilig Thuis moet plaatsvinden.
De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
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• Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
• Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt
huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Ga in gesprek met de betrokkene(n).
• Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met
Veilig Thuis.
Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
In stap vijf nemen professionals een beslissing op basis van 2 vragen:
• Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
- Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
• Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
- de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren;
- de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
- de hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Is hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk? Dan is melden bij Veilig Thuis
noodzakelijk. Binnen STC vmbo college is er een functionaris aangesteld. Deze is opgeleid om
de stappen van de Meldcode correct uit te voeren. STC vmbo college heeft tevens ook het
Keurmerk huiselijk geweld en kindermishandeling mogen ontvangen.
Vragen of klachten
Heeft u een klacht? Dan is de eerste stap daarover in gesprek te gaan met de docent of
mentor. Komt u er samen niet uit? Dan komen de onderwijsmanager en de directeur in beeld.
Mocht uw klacht daarna niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan kunt een beroep doen op de
klachtenregeling van STC Group. Mocht er daarna onverhoopt geen oplossing gevonden zijn,
neem dan contact op met Stichting onderwijsgeschillen. In de klachtenregeling van de STC
Group, die te vinden is op de website van de school, is beschreven hoe de school omgaat met
haar leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Deze kunt u terugvinden
op onze website www.stc.nl/vmbo.
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HET TEAM
Contactgegevens medewerkers
Directie
Peter Wubben – P.A.C.Wubben@stc-r.nl
Onderwijsmanagement Lloydstraat 35
André Nouwen - A.A.Nouwen@stc-r.nl
Onderwijsmanagement Anthony Fokkerweg
Burcin Kaya - B.Kaya@stc-r.nl
Mark Weel - M.N.J.Weel@stc-r.nl
Personeelsleden
Op beide locaties werken ruim 71 medemedewerkers. Ieder personeelslid maakt deel uit van
een van de onderwijsteams. Het onderwijsteam is samen met de teamleider verantwoordelijk
voor het onderwijs en de ondersteuning van de leerlingen die vallen onder het onderwijsteam.
Leerlingen of ouders die een docent willen bereiken kunnen dat doen door contact op te nemen
met de receptie van de school of door een e-mail te sturen. De e-mailadressen van het team
worden gepubliceerd in het ouderportaal van Magister.
Contactgegevens raden
Leerlingenraad
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3. Minstens zes keer per jaar komen ze
bij elkaar om te praten over roosters, veiligheid, open dagen, kwaliteit van de school, feesten
en excursies. Voor vragen en opmerkingen is de leerlingenraad bereikbaar op leerlingenraadvmbo@
stc-r.nl (Lloydstraat) of op leerlingenraadaf@stc-r.nl (Anthony Fokkerweg).
Ouderraad
Vijf tot zes keer per jaar overlegt de ouderraad met de schoolleiding over het beleid van de school.
Op deze manier hebben ze regelmatig contact met het management. Bent u geïnteresseerd?
Stuur een e-mail naar oudersvmbo@stc-r.nl.
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Ondernemingsraad
De medezeggenschap voor het VMBO is geregeld door een vertegenwoordiger van het personeel
binnen de Ondernemingsraad. Binnen de Ondernemingsraad worden beleidsstukken besproken
met het bevoegd gezag: het College van Bestuur van het STC. De vertegenwoordiger van het
VMBO is Jan van Buuren. j.vanbuuren@stc-r.nl
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad Conform de Wet medezeggenschap op scholen heeft het STC vmbo
college een Boven Bestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR). Deze BBMR bestaat uit
vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen.
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DE ACTIVITEITEN
Naast de reguliere lessen, projecten en excursies organiseert de school de volgende buitenlesactiviteiten:
• Bezoek Wereldhavendagen klas 1 t/m 4
• Schoolkamp klas 1
• Excursie klas 2 en 3
• Examenreis buitenland (eigen bijdrage dus deelname niet verplicht) klas 4
Tijdens de buitenlesactiviteiten zijn onze leerlingen in geval van schade/letsel verzekerd.
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D E KO S T E N
In Nederland is onderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het
onderwijs te verzorgen. Wij dekken hiermee de schoolkosten en vragen geen vrijwillige ouderbijdragen voor alle leerjaren behalve voor de examenreis naar het buitenland. Overigens is
deelname voor deze examenreis niet verplicht.
Schoolboeken
Ook in het schooljaar 22 - 23 krijgt u geen rekening voor de (digitale) schoolboeken.
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D E R E S U LTAT E N
Kwaliteitszorg
Op allerlei manieren verzamelen wij informatie over de kwaliteit van het onderwijs dat we
bieden. Die informatie komt onder andere uit:
• de analyse van onze eindexamenresultaten (Vensters ter verantwoording)
• de doorstroom van de leerlingen naar hogere leerjaren en opleidingen (rendement)
• de enquêtes die we onder ouders en leerlingen afnemen over tevredenheid over
de school in het algemeen en kwaliteit van lessen van docenten in het bijzonder
• gesprekken met leerlingen
• gesprekken met ouders in de actieve ouderraad
• verslagen van inspectiebezoeken
Scholen op de kaart
Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen in Rotterdam en omgeving. Je
kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Ook over onze school is er alle recente informatie te vinden. Zie: www.scholenopdekaart.nl
Koers VO
Koers VO stelt samenwerken centraal, want alleen door goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, jeugdhulp en ouders kunnen zij de missie waarmaken: Samen werken aan een
perspectiefrijke toekomst voor elke jongeren. Koers VO is verantwoordelijk voor activiteiten
rond leerlingen. Alle scholen die aangesloten zijn bij Samenwerkingsverband Koers VO hebben
een vaste consulent van het Koersloket. Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam, waar de begeleider passend onderwijs onderdeel van is. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. De inzet van
de begeleider passend onderwijs op LOB en overstapondersteuning in het VO bestaat uit drie
onderdelen:
• Deskundigheidsbevordering en maatwerkondersteuning van scholen in het kader van 		
loopbaanoriëntatie en -begeleiding: Hieronder valt het stimuleren van ontwikkeling van
LOB in scholen, houden van voorlichtingsbijeenkomsten i.s.m. scholen voor ouders en
leerlingen rondom de overstap naar het MBO en overleg op scholen over de overstap van
jongeren in kwetsbare posities waarbij aansluiting is bij de ondersteuningsstructuur van de
school.
• Overstapcoaching voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van
de overstap van V(S)O naar mbo: Extra inzet voor leerlingen die te maken hebben met
problematiek op meerdere leefgebieden daar waar nodig zal de relatie met jeugdhulp
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(organisaties) worden gelegd en/of versterkt.
• Preventieve begeleiding van leerlingen die vastlopen in hun schoolloopbaan: Daar waar
een schoolloopbaan van leerlingen in gevaar komt, kan de begeleider passend onderwijs
een kort traject starten met leerlingen om extra ondersteuning te kunnen bieden door
individuele gesprekken, ondersteuning van de mentor en extra inzet voor leerlingen die te
maken hebben met problematiek op meerdere leefgebieden daar waar nodig zal de relatie
met jeugdhulp(organisaties) worden gelegd en/of versterkt. [Voor meer informatie zie
https://www.koersvo.nl]
De profielpagina van Koers VO geeft een compleet beeld van de scholen in Rotterdam en
omgeving. Je kan hier eenvoudig de aangesloten scholen vinden. Ook over onze school is er alle
recente informatie te vinden. Zie: https://koersvo.schoolprofielen.nl/
Opbrengstenkaart
De onderwijsinspectie maakt van iedere school een opbrengstenkaart, waarin gegevens over
instroom, doorstroom, uitstroom en eindexamenresultaten zijn opgenomen. Zo wordt het
mogelijk om scholen met eenzelfde onderwijsaanbod met elkaar te vergelijken. Zie: www.
onderwijsinspectie.nl.
Kwaliteitsmetingen
Via jaarlijkse, tweejaarlijkse en vierjaarlijkse peilingen en analyses bewaakt de school o.a. de
kwaliteit van de het onderwijs, de leerlingenzorg, de tevredenheid van leerlingen, van ouders
en van medewerkers. Hiervoor is een kwaliteitsplan ontwikkeld, gekoppeld aan het vierjaarlijks
op te stellen schoolplan. Bij de organisatie van deze kwaliteitsmetingen zijn medewerkers,
ouders en leerlingen betrokken.
Examenresultaten
De resultaten in het schooljaar waren uitstekend te noemen. Hieronder de slagingspercentages
per afdeling:
VMBO Basis

100%

VMBO Kader

98,9%

VMBO (g)t

98,2%

Uitstroom van schoolverlaters zonder diploma
2,5%
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C O N TA C T
Contact Anthony Fokkerweg 4
Ziekmelden leerlingen (voor 08:00 uur)
Via het ouderportaal Magister
Informatie, vragen, afspraken en verlof aanvragen
Via het ouderportaal Magister
Contact leerjaar coördinator
Klas 1 Arjan Boot

a.c.boot@stc-r.nl

Klas 2 Arjan Boot

a.c.boot@stc-r.nl

Klas 3 Serdal Eberhardt s.eberhardt@stc-r.nl
Klas 4 Soeniel Ajodhia

s.ajodhia@stc-r.nl
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Contact Lloydstraat 35
Ziekmelden leerlingen (voor 08:00 uur)
Telefonisch met de receptie 088 – 31 86 000 en per e-mail: servicecentrum-lloyd35@stc-r.nl
Informatie, vragen, afspraken en verlof aanvragen
Telefonisch met de receptie 088 – 31 86 000 en per e-mail: servicecentrum-lloyd35@stc-r.nl
Contact coördinator
Onderbouwcoördinator: Kevin Giese

k.t.h.giese@stc-r.nl

Bovenbouwcoördinator: Willemijn Plomp w.h.plomp@stc-r.nl
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Algemene vragen leerlingenadministratie en schoolboeken
Locatie Zuid - Anthony Fokkerweg Tel: 088 – 42 90 266 - E-mail: servicecentrum-af@stc-r.nl
Locatie Noord – Lloydstraat Tel: 088 – 31 86 000 – E-mail: servicecentrum-lloyd35@stc-r.nl
Overige vragen
vmbo@stc-r.nl
Adressen
Locatie Noord Lloydstraat
Lloydstraat 35
3024 EA Rotterdam
Tel: 088 – 318 6000
E-mail: servicecentrum-lloyd35@stc-r.nl
Locatie Zuid Anthony Fokkerweg
Anthony Fokkerweg 4
3088 GG Rotterdam
Tel. 088 – 42 90 266
E-mail: servicecentrum-af@stc-r.nl
Website
www.stc.nl/vmbo
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Adressen
Locatie Noord
Lloydstraat 35
3024 EA Rotterdam
Tel: 088 – 318 6000
E-mail: servicecentrum-lloyd35@stc-r.nl
Locatie Zuid
Anthony Fokkerweg 4
3088 GG Rotterdam
Tel. 088 – 42 90 266
E-mail: servicecentrum-af@stc-r.nl
Website
www.stc.nl/vmbo
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