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Welkom  
bij het 
STC vmbo 
college

Inhoud
Op twee vmbo-locaties in Rotterdam bieden wij onze 
leerlingen een veilige en inspirerende omgeving waarin leren 
leuk is! Leerlingen bereiden zich bij ons voor op een loopbaan 
binnen de (maritieme) technieksector. Wij helpen hen bij het 
verbreden en verdiepen van hun kennis, het opbouwen van 
zelfrespect, respect voor anderen, onderling vertrouwen en 
betrokkenheid bij de wereld om hen heen. Ons vmbo biedt 
gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen.
 
Wij blijven ons onderwijs vernieuwen. Misschien bent u al 
bekend met Sterk Techniekonderwijs, waar wij aan meedoen. 
Daarnaast zijn we door het ministerie van OCW verkozen tot 
pilotschool van de nieuwe leerweg. In deze leerweg worden 
de Gemengde Geerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) 
van het vmbo samengevoegd tot een nieuwe leerweg. 

Hoe de regelgeving rondom het coronavirus zich gaat 
ontwikkelen, valt niet te voorspellen. Een ding blijft 
hetzelfde, het hele team van het STC vmbo college blijft zich 
inspannen om uw kind de kans op een mooie toekomst  
te geven.

Deze schoolgids biedt alle informatie die nodig is om een 
goed beeld te krijgen van onze school. Wilt u meer weten? 
Neem dan een kijkje op onze website (www.vmbo-stc.nl) of 
bezoek onze open dag. 

Directeur van het STC vmbo college,  
Peter Wubben“

”
Ik vind het fijn om hier naar  
school te gaan. Het is gezellig  
en de leraren zijn aardig.



Gewoon goed
Vragen over examens of  
examenuitslagen?
Als u vragen heeft over de (school)examens 
kunt u het beste eerst kijken in het 
examenreglement. Hierin staan de regels en 
afspraken die gelden voor de examinering en 
diplomering. U vindt het examenreglement op 
onze website. U kunt uw  vragen over (school)
examens mailen naar  
examencommissie-vmbo@stc-r.nl

Resultaten 

Figuur 1  Slagingspercentage algemeen

2018-
2019

2019-
2020

Aantal examenleerlingen 190 166

Percentage geslaagd 94% 100%

Figuur 2  Slagingspercentage per leerweg

Leerweg
2018-
2019

2019-
2020

Basisberoepsgericht 98,1% 100%

Kaderberoepsgericht 98,7% 100%

Gemengd 83,6% 100%

Inspectie voor het Onderwijs
De inspecteur kijkt naar de kwaliteit van de 
lessen en de begeleiding op school. We zijn 
trots om te melden dat onze opleidingen 
voldoen aan de eisen van de inspectie. 
Kijk voor meer informatie op  
www.onderwijsinspectie.nl. 

Onderwijstijd 
In het administratie- en communicatiesysteem 
Magister wordt bijgehouden welke lesuren 
een leerling aanwezig is geweest. We kunnen 
daarom snel reageren als een leerling te vaak 
afwezig is zonder opgaaf van reden.

 Vensters voor verantwoording/scholen 
op de kaart
Op www.scholenopdekaart.nl is veel  
informatie te zien over onze en andere scholen:
• onze onderwijsresultaten, zoals het 

slagingspercentage;

• de doorstroom in de onderbouw, het aantal 
tussentijdse schoolverlaters, de examenre-
sultaten en de gemiddelde examencijfers;

Ons onderwijs 
• ons onderwijs-, zorg- en veiligheidsbeleid;
• de tevredenheidsonderzoeken;
• onze verantwoording van de onderwijstijd 

en de mate van lesuitval.

Tevredenheid
Ieder jaar houden wij een enquête onder 
leerlingen en ouders. Daarnaast houden we 
regelmatig interne audits om te kijken of en 
waar we ons onderwijs kunnen verbeteren.

De onderbouw
De eerste twee jaren op het vmbo staan in 
het teken van een brede maritieme opleiding. 
Tijdens deze twee jaren krijgen de leerlingen 
naast de algemene vakken veel techniek, gym 
en verzorging. De eerste twee leerjaren zijn dus 
voor een groot deel praktisch opgebouwd.

Op het STC vmbo college is het veilig 

en gezellig. Het is een middelbare 

school waar docenten en leerlingen 

zich sterk maken om zo goed mogelijk 

te presteren.  

Wist u dat…
• we het examenvak Technologie en 

Toepassing aanbieden op het vmbo? 

En dat leerlingen met een gl-advies 

hierdoor makkelijk doorstromen naar een 

mbo-opleiding op niveau 4?

• wij als STC een verticale vakopleiding zijn, 

wat betekent dat onze leerlingen gewoon 

kunnen doorstromen naar ons eigen mbo?

• doorstromen op ons eigen mbo als voordeel 

heeft dar er doorlopende leerlijnen zijn die 

voor verkorting kunnen zorgen (bijvoorbeeld 

instromen in leerjaar 2 van het mbo)?

• we het examenprofiel Maritiem en Techniek 

aanbieden op het vmbo? En dat we de enige 

school in de regio zijn met dit profiel?

• veel leerlingen op een hoger niveau 

uitstromen dan ze binnengekomen zijn?

• onze leerlingen iedere week lessen 

burgerschap en Loopbaanoriëntatie en 
-Begeleiding krijgen? Onze leerlingen in deze 

lessen alles leren wat nodig is om zich voor te 

bereiden op een vervolgopleiding?

• onze leerlingen bij het jaarlijkse tevreden-

heidsonderzoek weer aangeven dat ze het 

heel erg naar hun zin hebben op school?

• onze leerlingen gebruik maken van 

opleidingsschepen en simulatoren?

• en het MBO dan weer aansluit op onze 

hbo-opleidingen die we samen met 

Hogeschool Rotterdam aanbieden?

• het Sterk Techniekonderwijs goed aansluit  

op ons onderwijs?

Examencommissie
Het vmbo heeft sinds 2020 officieel een 
examencommissie. De examencommissie is 
verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging 
van de examinering en diplomering van de 
vmbo-opleidingen. 

Missie
Wij staan voor de kracht van 
beroepsonderwijs. Als innovatieve 
vakinstelling ontwikkelen wij wereldwijd en 
samen met het bedrijfsleven het talent van de 
toekomst voor het havenindustrieel complex, 
de maritieme- en de logistieke sector.

Visie
Wij hebben internationaal een leidende 
positie in het beroepsonderwijs in ons 
vakgebied. Leren gebeurt bij ons in de 
context van het beroep en in een activerende 
leeromgeving. Dat maakt een STC’er tot 
een nieuwsgierige vakspecialist die kansen 
creëert en duurzaam het verschil maakt. 

STC vmbo college
Het STC vmbo college biedt vmbo leerwegen 
basis, kader en gemengd. Het jaar 2021-2022 
zullen wij gebruiken om de pilot de nieuwe 
leerweg (T&T en MaT ) te ontwikkelen. De 
nieuwe leerweg zal vanaf schooljaar 2022-
2023 officieel van start gaan.

Wilt u meer weten over de nieuwe leerweg, 
dan kunt u de meest recente ontwikkelingen 
vinden op onze website. 

Leerwegen op het vmbo
• Gemengde Leerweg (gl) (binnenkort  

wordt de GL De Nieuwe Leerweg (DNL)). 
Leerlingen met een gl-diploma op zak 
kunnen 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 (kl) Deze 
leerlingen kunnen na afronding van de 
opleiding terecht op een mbo-niveau 3 
opleiding en een aantal mbo-niveau 4 
opleidingen. 

• Basisberoepsgerichte leerweg (bl) 
Leerlingen uit deze leerweg vinden hun 
weg naar een mbo-niveau 2 opleiding. 

Doorlopende leerlijn
Voor onze kader en Gemengde Leerweg 
(de nieuwe leerweg) zijn er een aantal 

mogelijkheden om een doorlopende leerlijn 
te volgen in ons eigen MBO (in een aantal 
gevallen zal dit een verkorting geven in de 
vervolgopleiding).

Examenprofiel vmbo 
Ons vmbo heeft het profiel Maritiem en 
Techniek. Dat betekent dat onze leerlingen 
tijdens hun opleiding veel leren over 
onderwerpen en beroepen die te maken 
hebben met de Rotterdamse haven, scheeps- 
en jachtbouw, de luchthaven, scheepvaart en 
het vervoeren van producten en reizigers.  In 
het tweede jaar kiezen onze leerlingen een 
richting en in het derde leerjaar gaan zij zich 
specifiek bezighouden met deze richting. 
Deze richting bereidt hen al een beetje voor 
op hun vervolgopleiding:

• Rijn-, kust- en binnenvaart 

• Scheeps- en jachtbouw 

• Haven en vervoer 

• (weg)Transport en logistiek 



Een moderne school  
met een lange traditie

Onderbouw 
De eerste twee jaar van het vmbo noemen 
we de onderbouw. 

Bovenbouw vmbo - profiel Maritiem en Techniek
In het eind tweede jaar kiezen  leerlingen een examenprofiel. Bij het STC 
vmbo college is dat het profiel Maritiem en Techniek (MaT). 

Binnen dit profiel kunnen leerlingen kiezen uit vier vakrichtingen:
• Haven en vervoer (op beide schoollocaties)
• Scheeps- en jachtbouw (alleen op de Anthony Fokkerweg)
• Rijn-, kust- en binnenvaart (op beide schoollocaties)
• (weg)Transport en logistiek (alleen op de Anthony Fokkerweg)

Sterk Techniekonderwijs
De overheid stelt de komende jaren extra geld voor materialen en mensen 
beschikbaar om het technisch beroepsonderwijs te versterken. Onze 
leerlingen zullen door deze impuls nog uitdagender en gevarieerder 
onderwijs krijgen. Binnen de projecten van Sterk Techniekonderwijs werkt 
het STC vmbo samen met alle andere vmbo-scholen in Rotterdam met 
een technisch profiel. Samen ontwikkelen we gezamenlijke projecten 
waaronder ‘’techniek-challenges’’ tussen scholen.

Technologie en Toepassing
Technologie en toepassing is een vak waarbinnen leerlingen brede 
praktische vaardigheden ontwikkelen, zich een professionele leerstijl 
eigen maken en zich daarnaast oriënteren op verschillende beroepsmatige 
vaardigheden op het technologische vlak.

De basis: brede praktische vaardigheden.
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, reflecteren, waarbij vooral praktische 
opdrachten in samenwerking met andere vakken worden aangeboden. 
Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van de Rotterdamse haven als 
startpunt voor de veelal ook technische opdrachten. Naast de persoonlijke 
vaardigheden leren de kinderen hedendaagse technologieën (her-) kennen 
en inzetten.

Werkvorm
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 project
opdrachten 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 toepas
sing kiezen nog beter klaargestoomd voor de toekomst.
De wereld is het speelveld van technologie en toepassing!

MaT
Het programma Maritiem en Techniek heeft een speciale plaats in 
het scala aan praktijkgerichte programma’s. En dat 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 
vmbodiploma 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, globalise
ring, technologie en welzijn komen aan 
de orde.

Bij het STC vmbo college vinden we het belangrijk dat de leerlingen leren onderzoeken, experimenteren en 

ontwikkelen. Natuurlijk geven we goed les in alle ‘gewone’ vakken, zoals Engels, natuur scheikunde en 

wiskunde, maar de leerlingen leren ook 3Dprinten, robots programmeren en digitaal lassen. Denkers én 

doeners zijn van harte welkom. Dankzij het moderne vak Technologie en Toepassing zijn onze leerlingen straks 

klaar voor een mooie toekomst in de haven of op het water.

stc vmbo college    vmbo voor water, vervoer en technologie     7



Lekker leren begint met lekker in je  

vel zitten. Bij het STC vmbo college 

hechten we veel waarde aan sport. 

Niet alleen omdat bewegen goed 

is, maar vooral ook omdat we onze 

leerlingen zo stimuleren om doelen te 

bereiken en samen te werken. 

Onze locaties beschikken over mooie sport-
faciliteiten.

Er worden regelmatig sportieve activiteiten 
georganiseerd door de vaksectie Lichamelijke 
Opvoeding. 

en lessen via de computer behoort ook tot de 
mogelijkheden.

We zijn afhankelijk van de eventuele 

maatregelen vanuit de regering voor ons 

onderwijs. We zullen onze uiterste best doen 

om de leerlingen het onderwijs te geven waar 

zij recht op hebben.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de 

Overheid. Alle leerlingen, docenten en ouders 

dienen zich aan de dan geldende regels te 

houden.

Om een optimaal schoolklimaat 

te realiseren werken leerlingen, 

ouders en school samen. Met 

elkaar zorgen we voor een goed 

onderwijsleerproces.

Bijzondere tijd door Corona
 We verwachten dat de meeste lessen vanaf 
het begin van het schooljaar weer op school 
worden gegeven, soms wordt een les via MS 
Teams (digitaal op de computer)  gegeven. Een 
mengvorm van lessen op school  

Sportief!

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 
leerlingraad bereikbaar op  
leerlingenraadvmbo@stc-r.nl (Westzeedijk) of op 
leerlingenraadaf@stc-r.nl (Anthony Fokkerweg).

Ouderparticipatie 
Vijf tot zes keer per jaar overlegt de ouderraad 
met de schoolleiding over het beleid van de 

Optimaal schoolklimaat 

school. Op deze manier hebben ze regelmatig 
contact met het management. Bent u 
geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar  
oudersvmbo@stc-r.nl.

Communicatie
Bij de start van het schooljaar delen wij per 
leerjaar een informatieboekje uit. In de loop van 
het jaar sturen wij brieven om u op de hoogte 
te brengen van wijzigingen, evenementen, 
belangrijke data en andere nieuwtjes. Deze 
informatie versturen we digitaal, via Magister.

Het examenprofiel Maritiem 
en Techniek is best wel nieuw. 
Het sluit heel goed aan op de 
maritiem technische richtingen 
op het STC mbo college.  
Fijn voor mij! ”

“Magister
We maken gebruik van het administratie- en 
communicatiesysteem Magister. Het basis-
rooster en het dagrooster kunt u via Magister 
inzien. Ook ziekmeldingen, correspondentie 
met de school en cijfers van uw kind lopen 
via Magister. U kunt op ieder moment van de 
dag via Magister de resultaten bekijken. Aan 
het begin van het schooljaar ontvangt u een 
gebruikersnaam en wachtwoord. 
 



Als het even  
wat minder 
gaat…
Uiteraard doen we er alles aan om er voor 

te zorgen dat de schooltijd zo goed en 

fijn mogelijk verloopt. Helaas gaat er wel 

eens iets fout. Ook in dat geval willen wij 

de zaken goed regelen. In overleg met 

alle partijen proberen wij klachten naar 

tevredenheid af te handelen.

Studiebegeleiding
Wij zorgen, op individuele basis, voor studiebegeleiding voor leerlingen die dat 
nodig hebben. 

Klachtenregeling
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. 

 

Vertrouwenspersonen 
Bij het STC vmbo college is mevrouw Amanda 
Vink de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken 
via vertrouwenspersoon@stc-r.nl

Anti-pestcoördinator

Wij hebben een anti-pestcoördinator 
aangesteld. Op de Anthony Fokkerweg is dat 
mevrouw Huizer, R.Huizer@stc-r.nl 
Op de Westzeedijk is het mevrouw Benamar, 
N.Benamar@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).

“
”

We hebben een paar  
flexuren per week. 
Ik spreek met mijn mentor 
en studieloopbaanbegeleider 
af wat ik in die uren doe.



Financiën en andere praktische zaken

plaatsgevonden tussen de leerling, ouders 
en onderwijsmanager. Tijdens dit overleg 
wordt er een mutatieformulier ingevuld. Dit 
formulier moet worden ondertekend door 
alle betrokken partijen. Bij een afmelding van 
een minderjarige geldt dat er een bewijs van 
inschrijving bij een andere school moet worden 
overlegd. Als  we dit hebben ontvangen en het 
mutatieformulier is ingevuld en onder tekend, 
schrijven wij de leerling uit.

Servicecentra
Bij het servicecentrum op de schoollocatie 
van uw kind kunt u terecht voor allerlei 
praktische zaken, zoals vragen over roosters en 
toetsweken. 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

E-mail  

Anthony Fokkerweg: servicecentrum-af@stc-r.nl
Westzeedijk: servicecentrum-wzd@stc-r.nl

Contact 

Locatie Westzeedijk

Rachid Ahmed, onderwijsmanager  
R.Ahmed@stc-r.nl
André Nouwen, onderwijsmanager
A.A.Nouwen@stc-r.nl

Adresgegevens 

Westzeedijk 487, 3024 EL Rotterdam 
010 - 244 01 00 

Bereikbaarheid 

De school is bereikbaar met tramlijn 8. Deze 
rijdt onder andere naar de metrostations 
Marconiplein en Leuvehaven. Deze stations 
kunnen vanaf Centraal Station en Zuidplein 
worden bereikt.  

Locatie Open Leercentrum de Brug

Ruud Veen, 
R.Veen@stcr.nl

Adresgegevens 

Damstraat 2, 3071 EB Rotterdam

Centrale administratie
Alle financiële zaken worden geregeld door de 
centrale administratie van STC Group. Heeft 
u vragen over financiële zaken? Dan kunt u 
contact opnemen met deze afdeling:

STC Group
Centrale administratie 
Postbus 63140
3002 JC  Rotterdam
Tel. 010 - 448 60 00 

Leermiddelen
De schoolboeken zijn gratis. U kunt ze online 

bestellen bij de externe leverancier, Van Dijk, 

via www.vandijk.nl. Hier vindt u ook de juiste 

boekenlijst.

Leerlingen die tussentijds instromen moeten 
beschikken over dezelfde boeken en readers 
die andere leerlingen al eerder hebben 
ontvangen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Het STC vmbo vraagt een vrijwillige ouder-
bijdrage. De ouderbijdrage helpt ons bij het 
organiseren van leuke extra’s. Het is nooit een 
voorwaarde voor deelname aan activiteiten. 
Voor al onze activiteiten geldt dat alle kinderen 
er aan mee kunnen doen. 

Afmelden / stoppen met de opleiding
Wilt u uw zoon of dochter voor de start 
van het schooljaar afmelden? Dan moet 
u dat schriftelijk doen. Wilt u dit doen na 
de start van het schooljaar, dan kan dat 
alleen als er een afsluitend gesprek heeft 

Het zijn de docenten, instructeurs en 

onderwijsmanagers die, samen met 

de leerlingen, van elke schooldag 

een fijne schooldag maken. 

Locatie Anthony Fokkerweg

Mark Weel, onderwijsmanager  
M.N.J.Weel@stc-r.nl 
Burcin Kaya, onderwijsmanager  
B.Kaya@stc-r.nl

Adresgegevens  

Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam
Tel. 010 - 429 02 66 

Bereikbaarheid 

De school ligt aan de Waalhaven en is 
bereikbaar met buslijnen 68 en 69. Deze 
hebben aansluiting op de metrostations 
Slinge en Zuidplein. De bussen stoppen vlak 
voor school. Speciaal voor STC- leerlingen en 
-studenten rijden tussen 07.45 - 08.30 uur 
extra bussen tussen Slinge en de Waalhaven. 
Ook het NS-station Rotterdam Lombardijen is 
vanuit school goed bereikbaar.

We hebben nooit lesuitval!  
Het eerste tot en met het  
zesde uur gaan altijd door. 
Goed geregeld toch?

”
“



Een steuntje in de rug
In de eerste klas worden alle leerlingen gescreend 
op dyslexie. Indien nodig wordt een leerling 
doorverwezen voor een 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.

Op onze school hebben we voor 

leerlingen passende begeleiding. 

Deze sluit aan bij de persoonlijke 

ontwikkeling van de leerling. 

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 tweedelijns-
begeleiding. 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 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 grotere letter is er op 
belangrijke momenten ondersteuning van 
computerexamensysteem Facet, Cito of het 
voorleesprogramma ClaroRead. 

GOUDEN REGELS 
VOOR EEN PRETTIGE SCHOOL

Laat me met rust!

Ik probeer hier te lunchen!

Hey! Ik draag toch geen 

petje of hoodie!?

Hoezo inleveren!?

Dit is mijn supersoaker!

Doe die telefoon weg! Hoezo? Ik snap de opdracht niet, 

dus ik bel de leraar even...

Ik ben blij dat jullie 

mij accepteren...

Tuurlijk!

Respect man!

Wij zijn een
rookvrije school

Wij willen dat iedereen  
zich bij ons thuis voelt

Wij willen je graag
kunnen herkennen

Bellen, appen en sms’en tijdens  
de les verstoort het onderwijsproces

Eten en drinken doe je alleen in  
de kantine, op de pleinen en buiten

Wij willen een
veilige school blijven

Loko Cartoons © Januari 2020

Lestijden 

Westzeedijk 
Anthony 
Fokkerweg

1e lesuur  8.30  9.20   

2e lesuur  9.20   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

Lesuitval
Wij proberen de lesuitval zoveel mogelijk te 
beperken. Het kan weleens gebeuren dat er een 
randuur uitvalt (aan het begin van de lesdag of 
aan het einde van de lesdag). Tussenuren zullen 
zoveel mogelijk worden opgevangen.

Vakanties en  
vrije dagen 

Herfstvakantie maandag 18 oktober 
2021 tot en met vrijdag 
22 oktober 2021

Kerstvakantie maandag 27 december 
2021 tot en met vrijdag 
07 januari 2022

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 
2022 tot en met vrijdag 
04 maart 2022

Paasweekend vrijdag 15 april 2022 tot 
en met maandag 18 
april 2022

Koningsdag woensdag 27 april 2021

Meivakantie maandag 25 april 2022 
tot en met vrijdag 06 
mei 2022

Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 
en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren maandag 06 juni 2022

Zomervakantie maandag 11 juli 2022 
tot en met vrijdag 19 
augustus 2022

Een prettige en veilige school?  

Daar zijn we samen verant

woordelijk voor. Om helder te 

hebben wat we van elkaar mogen 

verwachten, hebben we gouden 

regels voor een prettige school.

Neutrale school
Onze school is een neutrale school. Dat 
betekent dat iedereen, ongeacht geloof, 
huidskleur, sekse, seksuele voorkeur of 
afkomst, van harte welkom is. 

Alarm!
In geval van een noodsituatie zoals een 
brand, is het belangrijk dat iedereen weet 
wat er moet gebeuren. Bij de start van het 
schooljaar besteden we daarom tijdens 
de les aandacht aan het thema veiligheid. 
Daarnaast houden we minimaal één keer 
per jaar een ontruimingsoefening. 

Schorsingsprotocol 
In een aantal gevallen kan de schoolleiding 
besluiten tot schorsing over te gaan. Het 
schorsingsprotocol ligt op de locaties  
ter inzage. 

Aanpak schoolverzuim
Lesuitval en verzuim registreren wij in ons 
administratie- en communicatiesysteem 
Magister. Verzuim melden wij altijd bij 
de leerplichtambtenaar en waar nodig 
gaan wij met ouders in gesprek over het 
geconstateerde verzuim. Is er sprake van 
aanhoudend verzuim, dan schakelen wij  
het begeleidingsteam in.

Regels en 
afspraken

Na het voort-
gezet onderwijs

Het STC vmbo college is onderdeel van de 
verticale vakinstelling STC Group. Dat wil zeggen 
dat onze leerlingen na hun vmbo-opleiding 
eenvoudig kunnen doorstromen naar ons  
STC mbo college maar ook naar andere 
mbo-instellingen. De interesses van de leerling 
en de leerweg die door de leerling is gevolgd, 
gecombineerd met de studievaardigheden 
bepalen welk soort mbo-opleiding het beste  
bij de leerling past.

In het  derde en vierde schooljaar geven wij 
voorlichting aan ouders en leerlingen over de 
vervolgopleidingen binnen het STC.



STC vmbo college en Haven Havo

Anthony Fokkerweg 4

3088 GG Rotterdam

Tel. 010 - 429 02 66 

E-mail: servicecentrum-af@stc-r.nl

STC vmbo college

Westzeedijk 487

3024 EL Rotterdam

Tel. 010 - 244 01 00

E-mail: servicecentrum-wzd@stc-r.nl

ONTDEKKEN, ONDERZOEKEN, ONTWERPEN

Het STC VMBO COLLEGE is een onderdeel van STC GROUP. 


