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1. Voorwoord 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
  
De Montessori High School is als categorale school voor HAVO onderdeel van OSG Piter 
Jelles (www.piterjelles.nl). HAVO leerlingen zijn intelligente doeners. Zij zijn op weg naar 
hogere kaderposities in onze maatschappij. Juist op die posities merk je dat we maar een 
klein landje zijn en dat je de grens al snel over bent.  Dan is het belangrijk dat je je talen 
spreekt en beschikt over de vaardigheden om zelfstandig en met anderen samen te 
werken aan een betere wereld.  
 
Communicatieve (taal-) vaardigheden, zelfstandigheid en kunnen samenwerken zijn 
vaardigheden die op onze Montessorischool centraal staan. Deze vaardigheden heb je ook 
hard nodig in het HBO waar veel van onze leerlingen terecht komen als ze hun Havo-
diploma gehaald hebben. Met deze vaardigheden mogen onze leerlingen uitgebreid 
oefenen in de lessen en minoruren. 
 
Daarnaast bieden we onze leerlingen mogelijkheden om al vroeg kennis te maken met de 
wereld rondom ons eigen land. Dat doen we op verschillende manieren; door buitenlandse 
reizen te maken, via uitwisselingen en Internationale projecten. Al onze leerlingen  
worden  geconfronteerd met vreemde talen in de praktijk. Wanneer je dat leuk vindt en 
als je goed bent in Engels, kun je ook kiezen voor tweetalig onderwijs, waarbij je in de 
onderbouw de helft van de lessen in het Engels krijgt.  
 
Je bent op school om te leren, dat staat buiten kijf en daar houden we je aan. Maar een 
school is meer. Het is ook een ontmoetingsplek, waar we snappen dat je een puber bent. 
Een plek, waar je vrienden kunt maken voor het leven en op kunt groeien tot een jong 
volwassene, die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en zijn omgeving. Wij doen er 
met ons schoolteam alles aan de school tot een leerzame, plezierige en veilige plek te 
maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Managementteam Montessori High School 
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2. Doelstellingen Montessori High School 
 
De Montessori High School is een categorale havo, die werkt vanuit de ideeën van Maria 
Montessori (1870-1952). Zij ging uit van het vermogen van kinderen om zichzelf te 
ontwikkelen. Het centrale begrip is ‘help mij het zelf te doen’. De school is een 
stimulerende omgeving met goed onderwijs en leraren die de leerlingen individueel 
begeleiden. 
 
De Montessori High School is een school waar de leerlingen de ruimte krijgen om zich 
binnen een structuur zelf te ontwikkelen en waar medewerkers en leerlingen als 
gelijkwaardig worden gezien. Dat bepaalt de manier waarop wij met elkaar omgaan. 
 
Alle montessorischolen in Nederland werken binnen het kader dat is vastgelegd in het 
document Het montessorionderwijs in de 21e eeuw. Het voortgezet Montessorionderwijs is 
te typeren aan de hand van een zestal karakteristieken. 

• Hoofd, hart en handen: montessorionderwijs is niet alleen gericht op de cognitieve                  
ontwikkeling van de leerling, maar ook op de sociale, emotionele, creatieve en morele 
ontwikkeling. Door integratie van hoofd, hart en handen streeft het 
montessorionderwijs naar verdieping van leren.  

• Leren kiezen: keuzes maken is een voorwaarde voor de ontwikkeling van 
zelfstandigheid.  

• Reflecteren: reflectie leert leerlingen zelf vast te stellen waar zij staan in hun 
ontwikkeling en daarnaar te handelen.  

• Sociaal leren: de leeftijd van 12 tot 18 jaar is een gevoelige periode voor socialisering. 
Daarom vormt het van en met elkaar leren een belangrijk onderdeel van het 
montessorionderwijs.  

• Samenhang in leerstof: dit geeft leerlingen de mogelijkheid de werkelijkheid zoveel 
mogelijk als geheel te onderzoeken. De grenzen tussen de traditionele vakken worden 
overschreden. 

• Binnen en buiten school: het leren van bekwaamheden en het verwerven van een 
maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats. 

De Montessori High School streeft naar een optimale aansluiting van het havo-onderwijs op 
het hoger beroepsonderwijs. De school wil dit streven realiseren in een internationale 
oriëntatie met extra aandacht voor de moderne vreemde talen o.a. via tweetalig onderwijs. 
 
De keuzewerktijd, die kenmerkend is voor montessorionderwijs, vullen we in met minors. Die 
minors kunnen aanvullend zijn op bepaalde vakonderdelen of ze zijn specifiek gericht op het 
aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het vervolgonderwijs, ofwel ze dragen bij aan 
het internationale karakter van onze school. Daarnaast realiseert de Montessori High School 
in de minors de zes karakteristieken van montessorionderwijs. 
 
De Montessori High School wil een regionale rol van betekenis spelen in de doorstroom van 
vmbo-gediplomeerden via de havo naar het hoger beroepsonderwijs. Om de aansluiting van 
het vmbo naar de havo te verbeteren, bieden wij individuele aansluitings-programma’s aan. 
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3. Montessori High School in de praktijk 
 
Te laat regeling en absentie 
Bij ziekte bellen de ouders/verzorgers vóór 8.30 uur naar nummer 058-8801300 om dit  
te melden of sturen voor 08.30 uur een mailbericht naar mcverzuim@pj.nl  
 
Verlof dient minimaal één week van te voren schriftelijk aangevraagd te worden bij de 
locatiedirecteur, abloem@pj.nl 
 
Verzuimbeleid 
De aanwezigheid van de leerlingen in de lessen en werktijduren wordt elke lesuur digitaal 
geregistreerd. Ook het te laat komen wordt vastgelegd. Bij absentie van een leerling, 
waarvan de reden onbekend is, wordt een mailbericht naar de ouders/verzorgers 
gestuurd. Bij ongeoorloofde absentie van een leerling wordt het verzuimprotocol gevolgd. 
Het verzuimprotocol is gepubliceerd op www.piterjelles.nl en ligt ter inzage op school.     
   
Schoolregels  

• We houden onze school(omgeving) samen netjes 
• Het is vanzelfsprekend dat in het hele gebouw rennen, vechten, met eten gooien 

en met de voeten op de stoel zitten niet is toegestaan. 
• In lestijd mag er geen gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon. 
• Tijdens de lessen is het alleen toegestaan om naar de wc te gaan in overleg met de 

docent. 
• Eten en drinken is in de lokalen niet toegestaan, ook geen kauwgom.  
 

Schoolregels, die overbodig zouden moeten zijn. 
Het gebruik en bezit van drugs en alcohol is verboden, zowel in school, op het schoolplein 
als in de omgeving van de school. 
Het is absoluut verboden om messen, laserpennen enz. mee naar school te nemen. 
 
E-mail en Internet 
Piter Jelles heeft een protocol over het gebruik van email en internet door de leerlingen. 
Hierin staan gedragsregels ten aanzien van verantwoord email- en internetgebruik en 
regels over de controle hierop. Onrechtmatig gebruik van de voorzieningen, in strijd met 
de wet of maatschappelijke zorgvuldigheid, is verboden. Het protocol ligt ter inzage op de 
school en staat op www.piterjelles.nl. 
 
Regeling schorsing, verplaatsing en verwijdering 
Bij overtreding van de gedragsregels treedt de ‘Regeling schorsing, verplaatsing en 
verwijdering’ in werking. Deze regeling is te vinden op www.piterjelles.nl en ligt op school 
ter inzage.  
 
Op de hoogte blijven 
Alle ouders/verzorgers krijgen regelmatig een ouderbulletin gemaild. Ook via de website 
worden ouders en leerlingen geïnformeerd over alle gebeurtenissen rond de Montessori 
High School. It’s Learning is onze elektronische leeromgeving. Hier kiest de leerling 
zijn/haar minors en hier zetten onze docenten hun werkwijzers en overige materiaal neer.  
 
Via SomToday, waar alle leerlingen een inlogcode voor hebben/krijgen, kunnen leerlingen 
en ouders de cijfers, het rooster en de absentie bekijken.  
 

mailto:mcverzuim@pj.nl
mailto:abloem@pj.nl
http://www.piterjelles.nl/
http://www.piterjelles.nl/
http://www.piterjelles.nl/
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Frysk op de Montessori High School 
Een taal leer je het beste als je erin ondergedompeld wordt. Wij dompelen de leerlingen 
van leerjaar 1 onder in het Fries in week 51. Dan staan Fryslân, de Friese cultuur en de 
Friese taal centraal. Verder moet een leerling in klas 1 een aantal Fryske minors maken.  
 
Maatschappelijke stages aan de Montessori High School 
De leerlingen van de Montessori High School doen hun maatschappelijk stages in de eerste 
drie leerjaren van de havo-opleiding. 
 
De Montessori High School, de sportschool van Leeuwarden! 
Onze school staat bekend als een zeer sportieve school. Wij doen mee aan allerlei 
sportevenementen. Tegen alle andere scholen van Leeuwarden wordt dan volleybal, 
basketbal, voetbal enz. gespeeld. De prestaties van onze leerlingen komen tot stand 
onder begeleiding van havo-4 leerlingen die in het kader van bewegen en regelen de 
leerlingen van te voren trainen en ze op de dag zelf coachen.  
Intern op onze school worden onderlinge toernooien gehouden. Softbal, atletiek, voetbal, 
basketbal en volleybal zijn dan de sporten die aan bod komen. Ook hier begeleiden 
oudere leerlingen de jongeren. 
Via de minors in werktijd kunnen de leerlingen extra tijd besteden aan sport. In deze 
minors leren de leerlingen organiseren, coachen, scheidsrechteren en bovendien krijgen 
ze daar  extra uitdagende oefenstof. 
 
Topsportbeleid van de Montessori High School 
Nationale sportbonden verlenen jonge getalenteerde leden soms een bepaalde status. De 
sportbonden onderscheiden internationale talenten, nationale talenten en regionale 
beloften. Aan deze leerlingen kan de  schoolleiding faciliteiten toekennen. Voor 
internationale en nationale talenten kunnen deze faciliteiten bestaan uit les- en 
(toets)roosteraanpassingen.  Aan alle drie de categorieën kan de schoolleiding verlof in 
verband met wedstrijden toekennen. Deze leerlingen adviseren wij contact op te nemen 
met de sectie lichamelijke opvoeding om de mogelijkheden te bespreken. 
 
Muziek op de Montessori High School 
Muziek is in klas 1 een onderdeel van het vak Global Learning. Daarnaast is het mogelijk 
in klas 2 en 3 muziek als Engelstalig keuzevak te kiezen. Leerlingen in de Tweetalige-
stroom volgen het vak verplicht.  In de bovenbouw kan het vak muziek als examenvak 
gekozen worden. 
Zelf muziek maken is daarbij een belangrijk onderdeel. Dus klinkt er in de school de hele 
week door muziek als leerlingen repeteren.  
 
Culturele en kunstzinnige vorming op de Montessori High School  
Culturele en kunstzinnige vorming is een voortzetting in de bovenbouw van de 
kunstvakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Er is aandacht voor alle andere 
vakdisciplines, zoals dans, drama, film, animatie, mode  etc. In het examenprogramma 
van Culturele en kunstzinnige vorming ligt de nadruk vooral op kennis en de receptieve 
kant. De leerling als consument van kunst en cultuur. Naast het voor iedereen verplichte 
vak Culturele en kunstzinnige vorming kun je kiezen voor het examenvak Beeldende 
vorming. In dit vak zit een stevige praktijkcomponent. 
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4. Leerlingbegeleiding en Zorg  
  
Leerlingbegeleiding 
Onze leerlingbegeleiding begint bij de docent in de klas. In principe hebben al onze 
docenten naast hun lesgevende taak een mentortaak. Mentoren spelen bij ons een 
belangrijke rol in de begeleiding van onze leerlingen. Zij onderhouden een goede band 
met ouders maar vooral met de leerlingen. Alle leerlingen hebben een vaste mentor die bij 
voorkeur twee en soms drie jaar bij dezelfde groep blijft. Op het rooster van elke leerling 
is een mentoruur ingeroosterd voor individuele gesprekken, vaardigheidstraining, 
resultaatsgesprekken en nog veel meer. Zij zorgen ook voor het contact met andere 
docenten en houden hun leerlingen goed in de gaten. De coördinatoren leerlingbegeleiding 
zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van het mentoraat. De decaan 
verzorgt de begeleiding bij de profielkeuze en de oriëntatie op (vervolg)studie en beroep.  
 
Speciale leerlingenzorg 
Onze zorgcoördinator houdt zich bezig met het coördineren en begeleiden van 
dyslectische leerlingen en leerlingen met leerachterstand, voornamelijk op het gebied van 
taal- en rekenvaardigheden. Ook leerlingen met sociaal emotionele problemen worden 
door de zorgcoördinator opgevangen en daar waar mogelijk begeleid. Verder zijn er 
binnen Piter Jelles ruime mogelijkheden om leerlingen bij problemen verder te kunnen 
helpen.  
  
Contactpersonen machtsmisbruik 
Helaas doen zich ook bij ons op school soms dingen voor die niet goed zijn. Soms is het 
goed dat leerlingen hun verhaal aan iemand anders dan de mentor kwijt kunnen en 
melding kunnen maken van hun vervelende ervaring. Op de Montessori High School is Cok 
van Zuilen de vertrouwenspersoon leerlingen.  
 
Samenwerkingsverband Fryslân-Noard 
Scholen voor het voortgezet onderwijs zijn verplicht om deel uit te maken van een 
samenwerkingsverband. Piter Jelles is aangesloten bij samenwerkingsverband Fryslân-Noard. 
Er wordt samengewerkt op het gebied van leerlingenzorg met als doel: het versterken van de 
zorgstructuur, deskundigheidsbevordering en minder leerlingen verwijzen naar het speciaal 
onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt middelen om dit te bevorderen.  
 
Rebound 
Aan het Samenwerkingsverband is een Reboundvoorziening verbonden. De Rebound is 
bedoeld als opvang van leerlingen die vanwege probleemgedrag tijdelijk niet meer passen 
binnen de normale schoolsituatie. De Reboundvoorziening is een laatste kans voor de leerling 
om alsnog de schoolloopbaan, na een periode van intensieve begeleiding, succesvol af te 
sluiten.    
 
Passend Onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden  
Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. 
Dit betekent dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van 
een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de 
begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de 
ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een 
passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning 
nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) 
scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch 
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passend onderwijs voor een leerling te vinden. Op de website van Samenwerkingsverband 
Fryslan-Noard (www.swvfryslan-noard.nl) staan de ondersteuningsprofielen van onze 
scholen. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze 
grenzen en beperkingen.  
 
Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs 
Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school 
van Voortgezet Onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van de scholen van 
Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten Samenwerkingsverband Fryslân-Noard, dan 
moet hiervoor een toelaatbaarheidverklaring worden afgegeven. De school waar een leerling 
wordt aangemeld, gaat in gesprek met de ouders over welke speciale school passend 
onderwijs aan de leerling kan bieden. Om tot zo’n school te worden toegelaten is een 
toelaatbaarheidverklaring nodig. Een onafhankelijke commissie binnen het 
Samenwerkingsverband bepaalt op grond van aan te leveren informatie of de leerling 
toelaatbaar is tot de gevraagde vorm van speciaal onderwijs. Vervolgens kan de leerling 
worden aangemeld bij de school voor speciaal onderwijs. Deze school geeft vervolgens aan of 
de leerling kan worden toegelaten. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de 
website van Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swvfryslan-noard.nl/
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5. Internationalisering en schoolreizen 
 
Internationalisering 
Onze huidige leerlingen groeien op in een zich steeds verder globaliserende wereld. 
Jongeren gebruiken en verbruiken niet alleen producten die over de gehele wereld zijn 
geproduceerd, maar hebben via de moderne communicatiemiddelen contacten met 
mensen op zeer verschillende plaatsen op de aarde. Ook hun latere werkkring zal zich 
kenmerken door internationale contacten. Naast contacten met leeftijdgenoten genieten 
jongeren steeds vaker delen van hun opleiding in het buitenland.   
 
Kennis en waardering voor de omgeving is een belangrijk aspect van het 
montessorionderwijs. Een belangrijk onderdeel van deze omgeving wordt gevormd door 
de culturele diversiteit van de wereldbevolking. De verdergaande Europese integratie 
maakt dat kennis van en waardering voor andere culturen een steeds noodzakelijkere 
voorwaarde is om in de huidige maatschappij te kunnen functioneren. Aan deze culturele 
diversiteit van met name Europa wordt in vele vakken aandacht besteed. 
 
Voor het verwerven van kennis en het vergroten van de waardering van andere culturen 
zijn contacten met andere mensen essentieel. Kunnen communiceren in andere talen is 
hiervoor een noodzakelijk gereedschap. De Montessori High School besteedt in haar havo-
opleiding veel aandacht aan de moderne vreemde talen en kent een tweetalige 
onderwijsstroom (Engels). Alle leerlingen van het eerste leerjaar volgen Global Learning. 
In dit onderwijsprogramma komen onderdelen van andere vakken aan de orde, maar is de 
voertaal Engels. 
 
De Montessori High School ondersteunt de voorbereiding van de leerlingen op een zich 
globaliserende wereld met schoolreizen in het tweede leerjaar naar andere Europese 
landen. De leerlingen van de hogere leerjaren worden gestimuleerd deel te nemen aan de 
uitwisselingsprogramma’s met onze Europese partnerscholen. 
 
De leerlingen in de tweede fase kunnen het door hun gekozen profiel in een internationale 
setting realiseren. Bij een succesvolle afronding van hun opleiding ontvangen deze 
leerlingen naast het havodiploma een officieel certificaat van het Europees Platform.     
 
De leerlingen krijgen de gelegenheid zich voor te bereiden op het behalen van Cambridge- 
certificaten en of Goethe-certificaten.  
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6. TweeTalig Onderwijs (TTO) 
 
Tweetalig onderwijs aan de Montessori High School houdt in, dat ruim de helft van de 
lessen in de eerste drie jaren in het Engels wordt gegeven. De voertaal in deze lessen is  
Engels en er worden Engelstalige boeken gebruikt. Ook de repetities worden in het Engels 
gemaakt. Door deze ‘onderdompeling’ raken de leerlingen snel thuis in de taal. 
 
De overige lessen in de eerste drie leerjaren worden in het Nederlands gegeven. In de 
bovenbouw worden de lessen, gezien de voorbereiding op het examen, in het Nederlands 
gegeven. Bij de moderne vreemde talen blijft echter de doeltaal de voertaal.  
 
 
 
 
  
 



 

 
 

11 

7. Communicatie met de Montessori High School 
 
Algemeen telefoonnummer                                                                  058-8801300   
 
Algemeen E-mailadres                                                      montessorihighschool@pj.nl                                                    
 
Schoolleiding 
Alexander Bloem   Locatiedirecteur                    abloem@pj.nl   
Gjilke Durksz                                                                                          gdurksz@pj.nl 
                
Coördinatoren leerlingbegeleiding  
Marret de Jong                                                                                       mjong@pj.nl  
Wytze Bosscher                                                                                   wbosscher@pj.nl  
 
Decaan  
Annemarie Antonisse                                                                         aantonisse@pj.nl    
 
Zorgcoördinator  
Henrike Reitsma                                                                            hereitsma@pj.nl   
 
Coördinator internationaal profiel  
Yteke Goudberg             ygoudberg@pj.nl      
 
Administratie 
Antje Oosting                                                                                         aoosting@pj.nl 
 
Contact met docenten e.a. 
Ieder schooljaar worden naar aanleiding van de rapporten oudergesprekken 
georganiseerd; een goede gelegenheid om met één of meer docenten van uw kind in 
gesprek te gaan. Het staat u vrij met de mentor van uw kind een afspraak te maken, 
wanneer u behoefte heeft aan een gesprek. Naast de oudergesprekken zijn er per 
leerjaar/leerjaren nog verschillende informatieavonden waar bepaalde thema’s aan de 
orde komen. Uitnodigingen voor deze oudergesprekken worden per e-mail gestuurd. De 
data voor deze gesprekken/informatieavonden zijn terug te vinden in de jaarkalender op 
It’s Learning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 

mailto:montessorihighschool@pj.nl
mailto:abloem@pj.nl
mailto:mjong@pj.nl
mailto:wbosscher@pj.nl
mailto:aantonisse@pj.nl
mailto:hereitsma@pj.nl
mailto:aoosting@pj.nl
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8. Leerlingzaken 
 
Dagindeling 
uur tijd 
1 08.30-09.20 
2 09.20-10.10 
pauze 10.10-10.30 
3 10.30-11.20 
4 11.20-12.10 
pauze 12.10-12.40 
5 12.40-13.30 
6 13.30-14.20 
7 14.20-15.10 
8 15.10-16.00 

 
Op dinsdag sluit het vijfde uur aan op het vierde uur 
(12.10-13.00 uur). 
 
Voor enkele lesgroepen zijn er op dinsdag na een pauze 
van 13.00-13.30 nog twee lesuren (13.30-14.20 en 
14.20-15.10).  
 
Dagindeling bij een verkort lesrooster 
1 08.30-09.10 
2 09.10-09.50 
3 09.50-10.30 
pauze 10.30-10.50 
4 10.50-11.30 
5 11.30-12.10 
6 12.10-12.50 

 

   
    
Vakantieregeling Piter Jelles schooljaar 2016 – 2017  
Herfstvakantie  maandag 17 oktober 2016 t/m vrijdag 21 oktober 2016 
 
Kerstvakantie   maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 
 
Voorjaarsvakantie  maandag 20 februari 2017 t/m vrijdag 24 februari 2017 
 
Goede vrijdag & Pasen        vrijdag 14 april 2017 t/m maandag 17 april 2017 
 
Meivakantie   maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017 (inclusief:   
                                        Koningsdag en Bevrijdingsdag) 
 
Hemelvaartsdag                 donderdag 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017  
 
Tweede Pinksterdag           maandag 5 juni 2017 
 
Zomervakantie  maandag 24 juli 2017 t/m vrijdag 1 september 2017 
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Onderwijsvrije dagen *: 
• Maandag 9 januari 2017 (na de kerstvakantie) 
• Maandag 17 juli 2017 (een extra vrije dag, mits deze dag niet al is ingezet  
                                       i.v.m. bijvoorbeeld een 11-stedentocht.) 
• Dinsdag 18 juli 2017 t/m vrijdag 21 juli 2017 (vóór de zomervakantie) 
 
*In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden op deze dagen aanwezig te zijn  
  op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen.   
 
Rapporten 
Het gehele schooljaar hebben de leerlingen en hun ouder/verzorgers via SomToday o.a. 
inzage in de resultaten. In de loop van het schooljaar  ontvangen de leerlingen (en hun 
ouders/verzorgers) vier rapporten.   
 
Voor klas 1 geldt dat alleen de cijfers na het eerste rapport meetellen voor de overgang. 
Bij de andere klassen is er een doorlopend gemiddelde, zodat alle behaalde cijfers 
meetellen bij de overgang. Onze exacte overgangsnormen zijn te vinden op It’s Learning, 
evenals het reglement beroep op bevordering. 
 
Andere belangrijke data 
De data van het Centraal Schriftelijk Examen, tijdvak I en tijdvak II, worden met de 
'Programma's van Toetsing en Afsluiting' (PTA's) aan het begin van het schooljaar via It’s 
Learning ter beschikking gesteld.  
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Lessentabellen  
In lesuren van 50 minuten: 
 
Lessentabel leerjaar 1,2 en 3 in 2016-2017 
Vak  Leerjaar 

1 
Leerjaar  

2 
Leerjaar  

3 
Ne 3 3 3 
Fr In projecten 
Fa 3 2 2 
Du  3 3 
En 3 3 3 
Gs   2 
Ak   2 
Ec    2 
M&M 3 3  
Wi 3 3 3 
Na   2 
Sk    2 
Nask/Tn 3 3  
M&N 3 2  
Mu In GL 1* 1* 
Te 1 1  
Ha 1 1  
Bevo   1 
Lo 2 3 2 
Mb 1 1 1 
Gl 2   
Wt 5 4/5 4/5 
Totaal 33 33 33 
 
Gl: Global Learning     Wt: Werktijd  
 * Voor TTO verplicht, voor overige leerlingen Engelstalig keuzevak 
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Lessentabel leerjaar 4 en 5 in 2016-2017 
 
Vak  Leerjaar 

4 
Leerjaar 

5 
Ne 3 4 
En 3 4 
Ckv 1  
Lo 2 1 
Ma 3  
Du 3 3 
Fa 3 3 
Ak 3 3 
Ec 3 3 
Fi 3 3 
Gs 3 3 
M&O 3 3 
Maw  3 3 
Bi 3 3 
Na 3 3 
Nlt 3 3 
Sk 3 3 
WiA 3 4 
WiB 3 4 
Bevo  3 3 
Mu 3 3 
Mb  1 1 
Wt  6 7 
 
*In specifieke situaties kan van de lessentabel worden afgeweken. 
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9. Faciliteiten 
 
Het schoolgebouw 
De Montessori High School is gevestigd in een modern schoolgebouw met een grote 
kantine,  waarin ook de mediatheek is gevestigd. (De Kûle). Op de begane grond is verder 
een grote werkplaats waar praktische opdrachten worden uitgevoerd. Op de eerste etage 
is een toetslokaal voor digitale toetsafnames. Daarnaast is er een ruim schoolplein en een 
zonneweide (met een kunstwerk van Pieter Slagboom), grenzend aan de Kûle. 
De school is voorzien van een uitgebreid Wifi-netwerk, zodat iedereen te allen tijde kan 
beschikken over een internetverbinding.  
 
Bereikbaarheid 
De Montessori High School is vanuit de stad gemakkelijk met de fiets te bereiken. 
Leerlingen uit de richting Dronryp (bus 97) kunnen aan de Harlingerstraatweg in -en 
uitstappen. Leerlingen uit andere richtingen kunnen via het stationsplein met lijn 1 aan de 
Douwe Kalmaleane in- en uitstappen. 
 
Toetslokaal voor digitale toetsafname 
In ons toetslokaal staan 35 pc’s, waarop toetsen kunnen worden afgenomen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de “Rekentoets”, die meetelt voor het examen. Andere vakken kunnen 
ook digitale toetsen afnemen in dit lokaal. 
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10. Financiële zaken 
 
Ipad 
De Montessori High School werkt bij de vakken waar dit mogelijk is op de iPad. De 
ouders/verzorgers van de leerling dienen zelf een iPad aan te schaffen. Piter Jelles biedt de 
mogelijkheid de iPad tegen gunstige voorwaarden aan te schaffen.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage aan de Montessori High School 
Net als alle andere scholen vraagt de Montessori High School een vrijwillige ouderbijdrage 
van de ouders. Dit is één bedrag voor verschillende activiteiten waarvoor de school van het 
rijk geen vergoeding ontvangt, maar die het  leven en leren op school plezieriger maken. 
Denk aan de viering van sinterklaas en kerst, aan lief en leed van leerlingen en ouders, LOB 
(loopbaanoriëntatie en -begeleiding), feesten, sportdagen etc.  
De Montessori High School vraagt voor 2016-2017 voor elke leerling een vrijwillige 
ouderbijdrage van € 49,75.  
 
Van deze bijdragen worden de volgende kosten t.b.v. de leerlingen betaald (de bedragen zijn 
richtbedragen): 
 
• Cultuurkaart                                                                                   € 10,-- 
• Projectweken          €   5,-- 
• Mentoraatsprogramma         €   5,-- 
• LOB-programma inclusief lidmaatschap aansluitingsnetwerk VO-HO €   5,-- 
• Duitse dag, Franse dag en het Engelstalige taaldorp                           €   7,50 
• Diploma-uitreiking                                                                           €   2,50 
• Activiteiten met Sinterklaas en Kerst                                                 €   5,-- 
• Sportdagen                                                                                     €   5,-- 
• Lief en leed leerlingen en ouders                                                       €   4,75 
 
We beseffen dat uw kind waarschijnlijk niet van alle activiteiten en ‘diensten’ profiteert. Dat 
geldt voor elke leerling. We vinden het daarom redelijk om voor elke leerling hetzelfde bedrag 
te vragen. Aan de Raad van de Montessori High School wordt jaarlijks verantwoording 
afgelegd over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De toelating van de leerling tot de school, het onderwijs of de examens is op geen enkele 
manier afhankelijk van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage(n).  
 
Afzonderlijke bijdragen 
Voor sommige zaken vragen we een afzonderlijke bijdrage. U kunt per keer beslissen of u wilt 
betalen; de ‘levering’ hangt dan af van de betaling. Hieronder volgt de opsomming van wat 
nu al bekend is met de richtbedragen. Ook aan de activiteiten van internationalisering zijn 
kosten verbonden. De hoogten van de bedragen worden voorafgaand aan de activiteiten  
bekend gemaakt . 
 
Introductie klas 1         €   20,--  
Meerdaagse excursie klas 2        €  350,-- 
Leesboeken Duits/Engels/Frans klas 2,3,4 en 5 per vak per leerjaar*  €   20,--  
Sportoriëntatie klas 5        €     5,-- 
Meerdaagse vakexcursie beeldende vorming klas 4    €  200,-- 
Borg kluisje          €   10,-- 
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* Het lezen van de boeken is verplicht, de aanschaf van de boeken niet. De leerling mag de 
boeken bijvoorbeeld ook lenen bij een bibliotheek. Bovenstaande aanbod is een mogelijkheid 
om de boeken tegen een lage prijs aan te schaffen. 
 
Tweetalig onderwijs (TTO) 
Voor leerlingen die tweetalig onderwijs (TTO) volgen (leerjaar 1, 2 en 3), brengen wij in 
leerjaar 3 de kosten (± € 225,00) van de externe examens in rekening.  
In het derde leerjaar is er voor de leerlingen van de tweetalige onderwijsstroom een 
meerdaagse excursie naar Engeland. De kosten van deze excursie zijn € 550,-. Hiervoor kan 
vanaf de eerste klas gebruik gemaakt worden van een spaarsysteem. 
 
Kluisjes 
Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar. De leerlingen, die een kluisje nemen, dienen 
een borg van € 10,00 voor de sleutel te betalen.  
 
 
Belangrijk om te weten, voor ouders en leerlingen. 
De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal of beschadiging 
van kleding, fietsen en ander eigendommen. 
 
Volgens de wet is ieder lid van een groep aanspreekbaar op het (wan)gedrag 
van de groep en dus ook op de veroorzaakte schade. 
Of de aangesprokenen de schade daadwerkelijk veroorzaakt hebben, doet 
daarbij niet ter zake. 
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11.  Opbrengsten   
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12. Algemene informatie openbare scholengemeenschap Piter Jelles 
 
De Montessori High School is een onderdeel van de O.S.G. Piter Jelles. Algemene informatie 
over Piter Jelles kunt u vinden op de website http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-
regelingen/ . 
 
Naast algemene informatie vindt u op deze website informatie over de volgende 
onderwerpen: 
 

• Algemene leerlingbegeleiding en – zorg 
• Schoolveiligheid en klachtenregeling 
• Privacy 
• Lesmateriaal, vrijwillige ouderbijdrage, verzekeringen (Piter Jelles breed) 
• Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder 
• Medezeggenschap bij Piter Jelles 
• Vakantieregeling 2016-2017 voor leerlingen  

 

http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
http://www.piterjelles.nl/protocollen-en-regelingen/
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