BESTE ACHTSTE-GROEPER
Voor je ligt de nieuwe schoolgids van het Pieter Nieuwland College. We hebben hem geschreven voor jou, maar natuurlijk kunnen je
ouders ook alle informatie over onze school lezen.
Het Pieter Nieuwland College is een leuke school waar je je snel thuis zult voelen. Dat komt omdat wij niet zo groot zijn en de
docenten je snel kennen. Bijzonder aan onze school is dat we er alles aan doen om te ontdekken waar je goed in bent. Op onze
school kun je vwo+, vwo en havo/vwo doen. Om toegelaten te worden moet je een vwo-advies of havo/vwo-advies of een havoadvies hebben.

WAAR KIES JE VOOR ALS JE NAAR HET PIETER NIEUWLAND COLLEGE GAAT?
VWO+ VOOR LEERLINGEN MET IDEEËN!
Heb je een vwo-advies en wil je graag onderzoek doen, kritisch leren denken, ben je creatief en vind je het leuk om aan projecten te
werken, dan is vwo+ echt iets voor jou. We hebben een spannend extra verdiepend programma voor je gemaakt; waarbij je na een
introductieperiode kiest voor Art of Science. Bij Art ga je de wereld van de kunst, film, fotografie en theater verkennen. Jouw
creativiteit en ideeën staan centraal. Kies je voor Science, dan ga je onderzoek doen in het Wubbo Ockels Lab. Je volgt lessen
sterrenkunde, robotica en technisch design. In leerjaar 3 ga je op werkweek als afsluiting van vwo-plus in de onderbouw.

TWEEJARIGE HAVO/VWO-KLAS
Heb je een havo- of havo/vwo-advies, dan kun je er twee jaar over doen om te kijken wat het beste bij je past: havo of vwo.
Leerlingen zijn allemaal verschillend, het ene kind moet wat langer wennen dan het andere. Daarom hebben wij een tweejarige
havo/vwo-klas zodat iedereen de tijd krijgt om een goede keuze te maken. Als na klas 1 al duidelijk is dat je vwo aankunt is het
mogelijk om door te stromen naar vwo-niveau. Dan proberen we ook een plekje voor je te zoeken in een reguliere vwo-klas.
Bij ons kun je in leerjaar 1 niet blijven zitten. Blijkt dat je na het eerste jaar niet plaatsbaar bent in leerjaar 2 dan zoeken we samen
met je ouders naar een passende school.
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WERKEN MET DE IPAD
Alle leerlingen die op het Pieter Nieuwland komen, gaan werken met een iPad. Hierdoor kunnen we lesmateriaal spannend en
uitdagend maken en is het mogelijk om extra oefeningen te doen als je iets moeilijk vindt, of meer wilt weten. In de hele school is
WIFI en in elk lokaal vind je een digitaal schoolbord. Het Pieter Nieuwland is helemaal klaar voor het modernste onderwijs. Je
gebruikt de iPad naast de leer- en werkboeken. Zo leer je ook kiezen welke manier van leren het beste bij jou past.

FAST LANE ENGLISH (FLE)
Wil je heel graag verdieping in de Engelse taal en cultuur? Dan kun je kiezen voor Fast Lane English, een spannend programma voor
versterkt Engels. Als je meer wilt weten van Engelse en Amerikaanse geschiedenis en cultuur en je vindt het leuk om een paar keer
met school naar Engeland te gaan, dan is FLE echt iets voor jou. Je doet in de vierde klas een examen van de Cambridge University,
waarmee je toegang krijgt tot buitenlandse universiteiten en hogescholen. Verderop in de schoolgids (hoofdstuk 4) kun je meer
lezen over dit extra vak op het Pieter Nieuwland. Fast Lane English is waiting for you!

SPAANS
In leerjaar 2 kun je kiezen voor een programma Spaans. Spaans is een wereldtaal en waarom niet naast Frans en Duits leerlingen
ook de gelegenheid geven een basiskennis Spaans te vergaren? Verderop in de schoolgids (hoofdstuk 4) kun je meer lezen over dit
extra programma op het Pieter Nieuwland.

SOFTWARE ENGINEERING (PROGRAMMEREN)
In leerjaar 3 kun je kiezen voor een programma Software Engineering. In dit vak van de toekomst is het voor de hedendaagse
leerling mogelijk om de basisprincipes van programmeren te leren. Wellicht ga je zelfs in het vakgebied Informatica werken! In de
bovenbouw bieden we voor alle leerlingen het examenvak Informatica aan. Verderop in de schoolgids (hoofdstuk 4) kun je meer
lezen over dit extra programma op het Pieter Nieuwland.
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MEER DAN LES ALLEEN
We vinden het belangrijk dat je ook buiten het leslokaal leert. We nemen je mee naar
voorstellingen en tentoonstellingen. We nemen je in verschillende leerjaren mee op reis in
Nederland en in het buitenland. Je kunt je talent laten zien tijdens voorstellingen, een
filmfestival en concerten. We organiseren een paar keer per jaar een spetterend
schoolfeest. En op de goed-doen-dag laten we ons als school van onze beste kant zien in de
buurt.

KOM KIJKEN!
Kom vooral naar de open lesmiddag en de open avond! Dan ervaar je pas echt hoe het is om
een Pieter Nieuwlandleerling te zijn. Jij en je ouders zijn van harte welkom!

-
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1 WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?

Het Pieter Nieuwland College is een open school: iedereen die onze uitgangspunten respecteert is welkom. Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar leren kennen en respecteren. Ook willen wij dat leerlingen door
ons onderwijs zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat betekent voor elke leerling een passend havo- of vwo-diploma en een
goede voorbereiding op een vervolgopleiding. Maar ook betekent het leren wie je zelf bent en wat jouw plaats in de samenleving is
en kan zijn.
Op het Pieter Nieuwland College is een rustige leeromgeving. Daar zijn duidelijke schoolregels voor nodig waaraan iedereen zich
houdt. In een veilige omgeving leer je het best denken wij.
Wij begeleiden onze leerlingen stapsgewijs naar verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de keuzes die zij in hun
schoolcarrière maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat leerlingen meedenken over ons onderwijs en de organisatie.
Naast het onderwijs binnen de muren van de school zijn activiteiten buiten de school een belangrijk onderdeel van het
lesprogramma. Zo zijn er kunst- en cultuuractiviteiten vanaf het eerste leerjaar. En we hebben een filmfestival en
muziekuitvoeringen, want onze leerlingen en docenten hebben veel talenten. Leerlingen kunnen kiezen voor extra programma’s
zoals Fast Lane English, Software Engineering en Spaans. Daarnaast gaan op dit moment de leerlingen op reis naar de volgende
bestemmingen:
Leerjaar 1 op werkweek naar Texel, leerlingen met Fast Lane English in leerjaar 2 en 4 naar het Verenigd Koninkrijk, leerlingen in
leerjaar 3 vwo-plus gaan naar Keulen, leerlingen in havo 4 en vwo 5 gaan naar Parijs/Londen/Berlijn/Surfen in Bretagne.

-
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PIETER NIEUWLAND, ‘HET WONDERKIND UIT DE WATERGRAAFSMEER’
Pieter Nieuwland kennen we vooral als de beroemde natuurkundige uit de 18e eeuw, maar hij was ook dichter, filosoof en
sterrenkundige. Hij was een man met veel talenten. Hij is geboren in de Watergraafsmeer, ongeveer op de plek waar nu de school
staat.
Pieter Nieuwland verbond zijn sterrenkundige waarnemingen aan zijn filosofische denkbeelden. Vanuit zijn christelijke
levensovertuiging heeft hij zijn leven lang zijn bijzondere talenten voor anderen ingezet. Wij zijn er trots op dat onze school zijn
naam draagt.

-
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2 VAN GROEP 8 NAAR… EEN NIEUWE SCHOOL!
Je vindt het vast wel spannend om naar een nieuwe school te gaan. Ben je nu nog gewend om de oudste van de school te zijn,
straks op de middelbare school ben je de jongste. Ook het aantal vakken is even wennen en voor ieder vak krijg je een andere
meester of juf. Met een tas vol boeken en je iPad moet je van het ene naar het andere lokaal. Alles wordt dus een beetje anders,
maar wij zorgen er op het Pieter Nieuwland College voor dat je je snel thuis voelt.

HOE DOEN WE DAT?
Voor de zomervakantie kom je al een middag naar school. Dat is op woensdag 24 juni 2020. Je ziet dan bij wie je in de klas komt en
wie je mentor wordt. Ook maak je kennis met de leerling-mentoren die je op je nieuwe school gaan begeleiden. Verder krijg je een
handig boekje met veel informatie over de start van het nieuwe schooljaar.
Het schooljaar begint eind augustus met een introductieweek met spelletjes, speurtocht en andere leuke activiteiten. Hierdoor leer
je elkaar en het gebouw beter kennen. In deze week zijn er niet veel lessen, we sluiten af met een sportmiddag.
Een paar weken later ga je naar Texel op kennismakingskamp. Alle eersteklassers gaan mee! Het is een geweldige week vol met
activiteiten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Na de Texelweek zul je veel nieuwe vrienden en vriendinnen hebben en lijkt het
lang geleden dat je op de basisschool zat. Je klas is een (h)echte groep geworden. Hierna begint het echte werk!
We beginnen met een gewenningsperiode waarbij we per vak eerst een proeftoets doen om te zien of je leermethode gewerkt
heeft.

DE MENTOR EN DE LEERLING-MENTOREN
Iedere klas heeft een eigen mentor en leerling-mentoren. De mentor is de spil in de zorg voor de klas en ziet jou en je
medeklasgenoten een aantal uur per week. Je kunt hem of haar het best vergelijken met de juf of meester van groep 8. Je mentor
voert gesprekken met alle leerlingen en weet dus een boel van jou en je klasgenoten. De mentor geeft lessen in haar of zijn vak en
geeft ook studie-/mentorlessen. Ook begeleidt de mentor de klas bij excursies. Daarnaast is de mentor de contactpersoon voor je
ouders met de school. De mentor weet tenslotte het meeste van jou.

-
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Iedere eerste klas heeft twee leerling-mentoren. Dit zijn leerlingen uit hogere
klassen die naar deze taak hebben gesolliciteerd en die een speciale opleiding
hebben gehad. De leerling-mentoren staan vaak nog dichter bij jou, want ze zijn
maar een paar jaar ouder dan jij. Ze doen fantastisch werk. Zij gaan ook mee als
begeleiders van excursies. Een aantal leerling-mentoren heeft bovendien een
cursus tot mediator gevolgd; dat betekent dat ze bij meningsverschillen goed
weten hoe ze dat moeten aanpakken.

TESTEN, TESTEN, TESTEN…
Na het schoolkamp maken alle eersteklassers testen voor taal, rekenen en Engels.
Zo komen we erachter of je extra steun nodig hebt voor bepaalde vakken. Ook vul
je nog een vragenlijst in met allemaal vragen die gaan over jouw ervaringen op
onze school.
Sommige leerlingen worden doorverwezen naar een instantie buiten school voor
een vervolgonderzoek en een mogelijke dyslexieverklaring. De school houdt bij
proefwerken en examens rekening met dyslexie. Zo krijgen dyslectische leerlingen
bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen.
Heb je extra ondersteuning nodig, dan zijn er voor vakken als Engels en wiskunde steunlessen; en voor Nederlands is er digitale
ondersteuning. Heb je de ‘Schoolvragenlijst’ ingevuld, dan wordt ook duidelijk of je je thuis voelt op je nieuwe school. Hoe ga je om
met proefwerken, hoe ga je om met je klasgenoten binnen en buiten de klas. Blijkt uit de ‘Schoolvragenlijst’ dat een leerling weinig
zelfvertrouwen heeft, dan bieden we een training aan (zie BOF, hoofdstuk 6).

CIJFERS EN RAPPORTAGE
Viermaal per jaar kijken we naar jouw voortgang. Als het nodig is neemt de mentor dan contact op met je ouders om jouw
resultaten te bespreken. Aan het einde van het schooljaar krijg je een rapport mee naar huis. De cijfers die je o.a. voor proefwerken,
schriftelijke overhoringen en werkstukken haalt, staan in Magister. Je kunt altijd zelf je cijfers bekijken in Magister. Dat is een
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digitaal systeem waarin je je cijfers kunt controleren, kunt zien wat het huiswerk is en hoe het zit met je aanwezigheid. Je ouders
krijgen van school ook een code voor dit systeem, zodat zij weten hoe je ervoor staat.

LESROOSTER
In de eerste klas staan er 14 vakken op het lesrooster: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
wetenschap & techniek, drama, levensbeschouwelijke vorming, kunst beeldende vorming, muziek, film & media, lichamelijke
opvoeding en studie-/mentorles. Een heleboel! Duits, natuur- en scheikunde komen daar in het tweede jaar bij en in het derde jaar
krijg je ook nog economie.

LEREN LEREN
Op onze school is er veel meer leerwerk dan op de basisschool. Hoe je moet leren, leer je onder andere in de lessen
studievaardigheden. Hiervoor gebruiken we methode Tumult. Stap voor stap leer je ‘leren’. De studievaardigheden worden niet
alleen aangeleerd tijdens de mentor- en studielessen, maar ook tijdens de vaklessen. De vakdocenten bekijken samen met jou
welke manier van leren het beste resultaat oplevert.

-
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3 TOELATING
IEDERE LEERLING OP DE JUISTE PLAATS
Na de basisschool kies je voor onze school als je een havo- of vwo-diploma wil halen. Om toegelaten te worden heb je een havo-,
havo/vwo- of een vwo-advies nodig. Onze school houdt zich aan de richtlijnen van de kernprocedure van de Gemeente Amsterdam.
Op het Pieter Nieuwland College kun je geplaatst worden in:

VWO+
Om tot deze klas toegelaten te worden is een enkelvoudig vwo-advies nodig. Vwo+ is een profielklas en hiervoor moet je toegelaten
worden. Een motivatiegesprek (en eventueel een aanvullende toets) maakt deel uit van de selectieprocedure. In hoofdstuk 4 lees je
meer over het +programma.

VWO
De vwo-klas is bedoeld voor leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies die kiezen voor het reguliere vwo-programma. In dit
programma is in de eerste klas een uur meer wiskunde en mentorles opgenomen dan in het vwo+ programma.

HAVO/VWO
Heb je een havo- of havo/vwo-advies, dan kun je er twee jaar over doen om te kijken wat het beste bij je past: havo of vwo.
Leerlingen zijn allemaal verschillend, het ene kind moet wat langer wennen dan het andere. Daarom hebben wij een tweejarige
havo/vwo-klas zodat iedereen de tijd krijgt om een goede keuze te maken.
Wie op het Pieter Nieuwland met succes examen doet, krijgt een havo- of vwo-diploma. Met het vwo-diploma kun je toegelaten
worden op een universiteit of het hbo. Met een havo-diploma kun je een vervolgopleiding kiezen in het hbo of doorstromen naar
vwo 5.

-
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4 OP HET PNC KUN JE KIEZEN VOOR…
VWO+ MET ART OF SCIENCE
Wij dagen kinderen graag uit om hun talenten te ontwikkelen. Daarom zijn we zes
jaar geleden begonnen met vwo+. Hou je van leren, vind je het leuk om dingen uit
te zoeken, ben je nieuwsgierig, ben je een leerling met ideeën? Dan is vwo+ echt
iets voor jou! Wil je liever geen Latijn of Grieks, maar wel extra uitgedaagd
worden, dan zit met een keuze voor vwo+ op de juiste plek.
Op het vwo+ volg je behalve de ‘gewone’ lessen ook een extra programma op het
gebied van Art of Science. Art is een ander woord voor kunst. Kunst is een breed
begrip, weet je dat film ook kunst is? Je krijgt les in de geschiedenis van
beeldende kunst en later komen fotografie, film en theater aan bod, waarbij je
ook creatief aan de slag gaat. Kunst moet je eigenlijk altijd in het echt bekijken; en
daarom gaan we veel op excursie! Past Science beter bij je dan volg je lessen
robotica, sterrenkunde, technisch design en programmeren. Je werkt veel in ons
prachtig Wubbo Ockels Lab. Om de extra lestijd te compenseren heb je een uur
minder wiskunde en mentorles.
Ook zul je in een aantal ‘gewone’ vaklessen je merken dat je vwo-plusser bent. In deze lessen krijg je de ruimte om op een andere
manier te leren, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen keuzes. Daarnaast is er ruimte voor verrijking en
verdieping.
Of je nu Art of Science kiest, we hebben mooi ingerichte lokalen en een groot laboratorium waar je volop kunt werken aan je vak.
Aan het einde van leerjaar 3 sluit je vwo+ in de onderbouw af met een reis naar een land in Europa.

-
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In de bovenbouw kun je kiezen of je met Science of Art verder gaat, maar dan in de vorm van examenvakken (Natuur, Leven &
Techniek / Natuurkunde / Kunst Beeldende Vorming). Tevens hebben we in de bovenbouw de mogelijkheid tot het volgen van
masterclasses (Pre-University College) en projecten (Its Academy) op de Vrije Universiteit.
Naast Art of Science kun je kiezen voor Fast Lane English en in leerjaar 2 Spaans. Naast Art kun je ook kiezen voor Software
Engineering (bij Science is dit al opgenomen in het programma).
De plus-leerlingen krijgen gedurende de drie leerjaren in de onderbouw verdieping aangeboden door middel van projecten en
aanvullende opdrachten. Voorbeelden zijn een lessenserie poëzie, een onderzoeksopdracht vergelijken revoluties en een
uitwisseling met een school in Duitsland.
NB Voor het plusprogramma betalen ouders een extra bijdrage van € 100 per jaar.

HOE KOM JE IN VWO+?
Heb je een vwo-advies, dan kun je in één van de twee profielklassen vwo+ komen. Een motivatiegesprek (en eventueel een
aanvullende toets) maakt deel uit van de selectieprocedure.

VWO “REGULIER”
Wil je geen extra lessen Art of Science in de onderbouw maar eventueel wel Fast Lane English, Software Engineering en/of Spaans
(zie verderop in dit hoofdstuk); dan kun je kiezen voor ons reguliere vwo. Je krijgt bij vwo “regulier” wel de vakken flim&media en
wetenschap & techniek. In de bovenbouw kun je natuurlijk ook meedoen aan de masterclasses en projecten op de Vrije
Universiteit.

DE TWEEJARIGE HAVO/VWO-KLAS
Sommige kinderen doen er wat langer over om te wennen aan school en aan het leren dat nodig is om goede resultaten te halen.
Daarom kun je er twee jaar over doen om te kijken wat het beste bij je past: havo 3 of vwo 3. Dat is best bijzonder op onze school.

-
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Is al na één jaar duidelijk dat het vwo het beste bij je past dan mag je verder op vwo-niveau werken. Als er plek is kun je ook naar de
reguliere vwo-klas. Ook in deze klassen kun je kiezen voor Fast Lane English, Software Engineering en Spaans (zie verderop in dit
hoofdstuk).
FAST LANE ENGLISH (FLE)
Op het Pieter Nieuwland College geven we vanaf klas 1 Fast Lane English - twee uur verdieping Engels per week, naast je gewone
Engelse les dus. Het is wat anders dan extra Engels! Je krijgt geen toetsen over woordjes of grammatica: maar je maakt kennis met
de Engelstalige wereld door te leren over cultuurgeschiedenis en literatuur. In de les wordt alleen maar Engels gesproken. Je speelt
Engelse sketches – korte toneelstukjes – of je schrijft een verhaal in het Engels.

Een FLE-opleiding duurt 4 jaar. In de vierde klas doe je een examen dat wordt nagekeken door de Universiteit van Cambridge. Met
je Cambridge Certificate krijg je toegang tot universiteiten over de hele wereld wat betreft je niveau van Engels.
FLE betekent ook dat je op reis gaat met school. Je reist een aantal maal naar het Verenigd Koninkrijk. Met de tweede klassen gaan
we dit jaar naar Bath en Bristol, waar leerlingen verblijven in een gastgezin.
Iedere leerling kan bij de aanmelding aangeven geïnteresseerd te zijn in het volgen van FLE. We vinden het belangrijk dat het volgen
van FLE niet ten koste gaat van aandacht voor het reguliere programma en dat je echt gemotiveerd bent. Daarom nemen we bij alle
leerlingen die FLE graag willen doen een test af; je moet een motivatiebrief schrijven en je eerste cijfers voor Engels moeten goed
zijn. In december starten we dan met de reguliere FLE-lessen. Voor FLE moeten je ouders extra betalen. In de eerste klas kost FLE
€ 75 euro. In de jaren erna gaan we met de leerlingen op reis. Dit brengt ook extra kosten met zich mee.

-
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SPAANS
In leerjaar 2 kun je kiezen voor een programma Spaans. Verspreid over het jaar
krijg je een stoomcursus Spaans. Aan het einde van dit programma kun je een
simpel gesprek voeren in het Spaans en in ieder geval een bestelling doen als je in
Spanje op vakantie bent. De kosten voor dit programma zijn € 75 euro per jaar.

SOFTWARE ENGINEERING (PROGRAMMEREN)
In leerjaar 3 kun je kiezen voor een programma Software Engineering. Verspreid
over het jaar krijg je les in programmeren in Java. Als je dit programma hebt
gevolgd kun je zelfstandig een simpele applicatie (programma) bouwen en weet
je wat de deelgebieden in het vakgebied Informatica zijn en kun je meepraten in
welke toekomstige baan dan ook als het om ICT gaat. In de bovenbouw kun je
natuurlijk ook nog kiezen voor het examenvak Informatica. De kosten voor het
programma Software Engineering zijn € 100 euro.

-
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5 ER IS MEER DAN ALLEEN MAAR SCHOOL
MUZIEKUITVOERINGEN, MUSICAL, FILMFESTIVAL, THEATERLESSEN
Hou je van muziek en vind je het leuk om op te treden, dan zit je bij ons op de juiste plaats. Ieder jaar zijn er muziekvoorstellingen
waar je je talent kunt laten zien of je nu van zingen houdt of van pianospelen. In de muzieklessen word je uitgedaagd om te
presenteren in kleine groepjes. Deze groepjes krijgen extra begeleiding om straks bij de voorstellingen een muzikale bijdrage te
leveren bijvoorbeeld bij de ‘goed-doen-dag’, de kerst- en paasvieringen. Tevens krijgen alle leerlingen in klas 1 het vak drama.
Op onze school lopen heel veel leerlingen én docenten rond die muziek- of
danstalent hebben. Dat hebben ze laten zien in grote theaterproducties die we
afgelopen jaren gemaakt hebben. In onze eigen theaterzaal, hebben de musicals
‘de Wizkid van Oost’ en ‘MaMia mi gado’ hun première beleefd; musicals
uitgevoerd door docenten en leerlingen. Tevens hebben we Romeo + Julia van
William Shakespeare opgevoerd. Afgelopen jaar is ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’
opgevoerd en voor 2019-2020 staat “Heksen” van Roald Dahl op het programma,
een theaterproductie waar docenten en leerlingen samen werken en samen
optreden.
Ook organiseren we jaarlijks een filmfestival. Alle leerlingen mogen een korte film
insturen en de beste inzendingen worden door een vakkundige jury geselecteerd.
Tijdens een feestelijke gala-avond worden de beste korte films in verschillende
categorieën beloond met een gouden “Pieter”.

-
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CULTUURTRAJECT
Tweemaal per jaar ben je actief bezig met kunst buiten school. Het aanbod is ieder jaar verschillend. Onze kunstcoördinator zorgt
ervoor dat je bijzondere dingen meemaakt op het gebied van film, dans, beeldende kunst en theater. De kunstactiviteiten bereid je
op school voor.

SPORTACTIVITEITEN: TOPSCORE
Veel van onze leerlingen zijn al heel sportief en lid van een sportvereniging. Dan is het natuurlijk ook leuk om op school te laten zien
wat je op sportgebied allemaal kunt. Je kunt gratis sporten bij Topscore. Dit is een initiatief van de gemeente Amsterdam om
kinderen één keer in de week te laten sporten. Je kunt kiezen uit onder andere Flagfootball, Streetdance, Basketbal en Smashbal.
Professionele trainers begeleiden dit. Je doet ook mee aan een eindtoernooi tussen scholen.

EXCURSIES, EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET LESPROGRAMMA
Het is voor leerlingen belangrijk dat ze niet alleen in de lessen, maar ook via excursies, werkweken, culturele activiteiten en
studieopdrachten buiten school leren. Deze activiteiten en excursies zijn voor alle leerlingen verplicht. In het begin van het
schooljaar ga je naar Texel op een meerdaagse excursie. Behalve leerzame activiteiten, opdrachten en veel fietsen is het belangrijk
dat je klas een groep wordt. In hogere klassen ga je met school naar het buitenland! De afgelopen jaren gingen Pieter Nieuwlanders
naar Berlijn, Londen, Parijs en op surfkamp in Bretagne.

DE PIETER NIEUWLAND-LEERLING STAAT MIDDENIN DE AMSTERDAMSE SAMENLEVING!
Naast alle vakken op school, willen we je ook leren om kritisch en verantwoordelijk in de maatschappij te staan. We zamelen
bijvoorbeeld geld in voor goede doelen door klusjes te doen bij bewoners in de buurt. Leerlingen zijn betrokken bij de beoordeling
van docenten, hebben zitting in sollicitatiecommissies en denken mee over ons onderwijs. Je kunt leerling-mentor of mediator
worden en helpen de sfeer op school nog beter te maken. Je gaat tijdens je schooltijd ook op ‘maatschappelijke stage’ en doet
vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld de sportclub, een bejaardenhuis of een ziekenhuis. Kortom: je ziet meer dan alleen het
schoolgebouw!

-
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6 GOEDE BEGELEIDING
Eén van de sterke punten van onze school is de leerlingbegeleiding. We zijn daar
goed in, omdat de school niet zo groot is. Bijna iedereen kent elkaar en daarom
kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig en thuis voelen op het Pieter
Nieuwland.

OOG VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING
Leerlingbegeleiding doen we op veel verschillende manieren. Hieronder vind je
een overzicht. We proberen onze begeleiding ‘op maat’ te maken, want voor
elke leerling is andere zorg nodig. We doen dit altijd in overleg met je ouders.
Als er wat is, nemen we contact met hen op.

STEUNLESSEN EN BIJLES DOOR BOVENBOUWLEERLINGEN
Als je moeite hebt met het begrijpen van (een deel van) de lesstof, dan kun je
extra ondersteuning krijgen. Heb je moeite met Engels en/of wiskunde, dan zijn
er steunlessen. En als het nodig is geven bovenbouwleerlingen ook bijlessen.
Deze leerlingen kunnen vaak in weinig tijd de lesstof uitleggen waar zij zelf in het verleden moeite mee hebben gehad. Ze weten dus
precies wat je moeilijk vindt!

LEERLINGZORG
Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig, omdat ze bijvoorbeeld problemen hebben met leren of omdat de overstap van
basisschool naar voortgezet onderwijs te groot is. Voor een goede begeleiding kun je terecht bij de mentor en afdelingsleider,
daarnaast zijn er counselors, vertrouwenspersonen, een remedial teacher (dyslexie) en zorgcoördinator.

-
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Dyslectische leerlingen kunnen voor een beperkte periode begeleiding krijgen van de remedial teacher. Verder kunnen leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte extra begeleiding vanuit school krijgen. In een gesprek met de afdelingsleider,
zorgcoördinator, leerling en ouders brengen we in kaart wat nodig is en of Pieter Nieuwland dat kan bieden.

BOF
Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Zij voelen tijdens het leren voor een proefwerk een grote druk waardoor hun
voorbereiding niet is zoals die zou moeten zijn. Of een leerling heeft zich goed voorbereid, maar tijdens het proefwerk weet hij
ineens helemaal niets meer en blokkeert dan. Voor deze leerlingen zijn er trainingen ‘Beter Omgaan met Faalangst’ (BOF). Deze
trainingen worden op onze school gegeven door speciaal opgeleide docenten.

HUISWERKBEGELEIDING
Op 2 dagen in de week is er voor brugklassers huiswerkbegeleiding. De huiswerkbegeleiding start in november en vindt aan het
einde van de dag plaats.

IEDEREEN HOORT ERBIJ
Pestgedrag wordt op de Pieter Nieuwland niet getolereerd! Samen spreken we de regels af waar we ons allemaal aan moeten
houden. Als er gepest wordt doen we er ook echt iets aan. Iedereen hoort erbij, niemand valt buiten de boot en iedereen moet de
ruimte hebben zichzelf te zijn.

VERTROUWENSDOCENTEN
Het komt voor dat je met iets rondloopt dat je liever niet met een mentor of een leerling-mentor wilt bespreken. Het kan soms zó
gevoelig liggen, dat het alleen bespreekbaar is met iemand die heel vertrouwelijk met informatie omgaat; iemand die luistert en
goede adviezen geeft. Hiervoor zijn de vertrouwensdocenten.

-
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JE VEILIG EN PRETTIG VOELEN OP SCHOOL
Op het Pieter Nieuwland College horen alle leerlingen erbij, niemand wordt buitengesloten. We schenken veel aandacht aan een
goed schoolklimaat. Het Pieter Nieuwland College wil een omgeving zijn waarin niet wordt gepest en waarin iedereen zich
gewaardeerd en veilig voelt. Natuurlijk spreken de leerlingen zelf de regels af waaraan zij zich houden, het omgangscontract, en op
de naleving daarvan zien we echt toe. Voor alle leerlingen geldt bovendien dat we “aardig, waardig en vaardig” naar en voor elkaar
zijn.
Wij vinden dat veiligheid een zaak is van alle medewerkers én leerlingen. In de werkgroep schoolklimaat & veiligheid werkt de
veiligheidscoördinator samen met vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders aan zaken die met veiligheid hebben te
maken. Ze doen bijvoorbeeld voorstellen over schoolregels (school in, pet af). Ook geeft de veiligheidscoördinator lessen over veilig
gebruik van de ‘social media’. Binnen en rondom school is er cameratoezicht.

ZORG DAT JE ER BENT! ONS VERZUIMBELEID
Als je afwezig bent zonder dat een geldige reden bekend is, dan worden je ouders geïnformeerd. Vaak gebeurt dit door middel van
een telefoontje door de conciërges. In de eerste klas heb je geen tussenuren. Als een leraar afwezig is, ga je naar het opvanglokaal
waar je onder begeleiding aan je opdrachten of huiswerk gaat werken.
Onze school houdt zich aan de leerplichtwet die voorschrijft een melding te doen bij ongeoorloofd verzuim. Hieronder valt
spijbelen, maar ook vaak te laat komen of regelmatig ziekmelden zonder dat wij op de hoogte van de oorzaak zijn. Als school
hebben wij ook een signalerende functie. We werken nauw samen met de leerplichtambtenaar en de schoolarts.

-
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7 EEN GEWONE SCHOOLDAG
‘s Ochtends kom je met de metro, bus of fiets naar school. Kom je met de fiets dan zet je die binnen in de overdekte fietsenstalling.
Hoe ziet een schooldag eruit op het PNC? Je hangt je jas op, pakt je schoolpasje waarmee je je kluisje opent en je haalt er nog een
paar boeken uit. Je pet doe je in je kluisje en je mobieltje zet je uit. Natuurlijk ben jij mooi op tijd in de les, maar helaas een paar
leerlingen zijn te laat! De bel van 8.25 uur is al gegaan. Dus zij moeten een “te-laat-briefje” halen bij de conciërge. Die houdt bij hoe
vaak je te laat komt. Met het briefje word je in de les toegelaten.
Voor het ontbijt heb je nog even op de roosterapp Zermelo gekeken of er die dag voor jouw klas roosterwijzigingen zijn. Ook heb je
thuis nog gecontroleerd of je je iPad bij je hebt en of je genoeg stroom hebt om de hele dag ermee te kunnen werken.
Als een docent ziek is, kan er een les uitvallen. Is dat een eerste of laatste uur dan vervalt dat uur. Op de andere uren ga je naar het
opvanglokaal waar je onder begeleiding aan je huiswerk werkt, je zet je iPad aan, pakt je boeken en gaat de opdrachten maken die
in de elektronische leeromgeving staan.
Het eerste uur staat aardrijkskunde op je rooster. Het is een vak
waar je boeken voor gebruikt en met de iPad werkt. In de klas
hangt een smartboard. Je docent vraagt of je je iPad wilt
aanzetten. Eerst laat hij op het smartboard zien wat in de vorige
les behandeld is en welke taken je deze week af moet hebben.
Drie leerlingen zijn al klaar met hun taak en de docent klikt op
hun naam waardoor hun werk op het bord te zien is. De docent
bespreekt wat er goed en fout is. Je let nu extra goed op, want
van fouten kun je leren. Je werkt met je iPad aan je opdracht die
je voor zondagmiddag om 6 uur moet uploaden. Door het
draadloos netwerk kun je je iPad overal in het schoolgebouw
gebruiken.

-
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Als je ziek bent, dan moet één van je ouders/verzorgers dit melden vóór 8.25 uur via Magister. Wanneer je ziek wordt op school en
je wilt naar huis, dan meld je je bij de afdelingsleider. De docent registreert in Magister of je aanwezig bent. Wanneer je afwezig
bent zonder dat wij weten waar je bent, dan wordt er contact opgenomen met één van je ouder(s), verzorger(s) of er wordt een
bericht verstuurd.
Als je weer beter bent, neem je een door je ouders ingevulde absentiekaart mee naar school. Ben je zonder toestemming niet bij
een les, dan moet je je de volgende dag 7.30 melden. Ieder verzuim, geoorloofd en ongeoorloofd, registreren wij.
Na schooltijd blijf je nog even werken in de mediatheek, want je wilt nog wat informatie opzoeken voor je werkstuk geschiedenis. Je
hebt altijd je schoolpasje bij je, anders mag je niet in de mediatheek werken. Je zet je tas in het rek en kostbare zaken als je
mobieltje, je rekenmachine of je iPad neem je mee. Met je schoolpas reserveer je een computer of je gaat werken op je eigen iPad.
Informatie die je verzameld hebt, print je tegen een lage prijs uit.
Gemiddeld heb je in de eerste klas anderhalf uur huiswerk per dag; dat is ongeveer een kwartier per gevolgde les. Vanaf de tweede
klas is dat natuurlijk meer: zo’n twee uur per dag. De docenten geven proefwerken tenminste 2 weken van tevoren op, dus je kunt
je leerwerk plannen. Maar ieder kind werkt anders. Op de ouderavonden praten we vaak over wat de school van thuis verwacht en
wat de ouders van de school verwachten, zodat we kunnen samenwerken om jou zo goed en prettig mogelijk te laten leren.
In klas 1 organiseren we een speciale thema-avond voor ouders over het thuis begeleiden van het huiswerk en het plannen.

-
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URENTABEL LEERJAAR 1
Vakken

vwo+

vwo 1

Levensbeschouwelijke vorming
Nederlands
Frans
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Wiskunde
Biologie
Wetenschap en Techniek
Art/Science (vwo+)
Film & Media
Kunst Beeldende Vorming
Muziek
Lichamelijke oefening
Leerlab
Mentor- en studieles

1
4
3
3
2
2
3
2
0
2
0
2
1
3
3
1

1
4
3
3
2
2
4
2
3
1
2
1
3
0
2

havo/
vwo 1
1
4
3
3
2
2
4
2
2
1
2
1
4
0
2

Alle leerlingen kunnen kiezen voor Fast Lane English (FLE). Leerlingen die hiervoor kiezen, hebben 2 lesuren extra op hun rooster.

-
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8 ZELFSTANDIG LEREN, LEREN MET EEN IPAD
Op het Pieter Nieuwland besteden we veel aandacht aan ‘leren leren’. Het is de bedoeling dat je steeds beter leert studeren. We
beginnen ermee in de brugklas. Hoe vul je je agenda in? Hoe maak je een planning? Hoe kijk je terug op je schoolwerk; waar ben je
tevreden over en wat moet je verbeteren? Je kunt steeds grotere stukken lesstof zelfstandig bestuderen en verwerken. Natuurlijk
begeleiden je docenten en je mentor je bij dit proces. Daarnaast besteden we op het Pieter Nieuwland veel aandacht aan
onderzoekvaardigheden, zoals het verzamelen van gegevens en het presenteren van de uitkomsten.

LEREN MET EEN IPAD IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING
Alle leerlingen van het Pieter Nieuwland hebben een iPad. Je kunt de iPad via
school bestellen. We sturen je de apps die je in de les nodig hebt en kunnen
ervoor zorgen dat alle leerlingen in het lokaal hetzelfde zien op hun iPad. We
installeren ook software op je iPad zodat docenten kunnen bepalen wat je tijdens
de les met je iPad doet. Je gebruikt de iPad naast de leer- en werkboeken, die je
ook altijd bij je moet hebben.
We vinden het belangrijk dat iedereen een iPad heeft, omdat je daarmee
makkelijk op school en thuis kunt inloggen op de elektronische leeromgeving
(ELO) van het Pieter Nieuwland. De ELO heeft heel veel mogelijkheden,
bijvoorbeeld voor extra ondersteuning bij de lesstof en voor opdrachten voor
leerlingen die meer aankunnen. Maar je vindt er ook PowerPointpresentaties die
in de les zijn gebruikt (handig als je ziek bent geweest, of iets nog een keer wilt
zien), filmpjes van docenten die iets nog een keer uitleggen en de antwoorden
van opdrachten die je moet maken. Voor zelfstandig werken en samenwerken is
de ELO ook heel geschikt. Het betekent natuurlijk niet dat je elke les met de iPad
werkt. De boeken blijven ook belangrijk.

-
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9 EEN GOEDE SCHOOL!
RUIMTE VOOR HET ‘WIJ’- GEVOEL
We bieden goed en uitdagend onderwijs in een duidelijke en veilige omgeving. Het is moeilijk precies vast te stellen, maar diverse
wetenschappers zijn ervan overtuigd dat een school betere resultaten laat zien als de school een duidelijke identiteit heeft. Dan
voelen leerlingen zich thuis en is er ruimte voor een ‘wij’-gevoel. Als je je ergens prettig bij voelt, verhoogt dat je inzet en je
motivatie. Gelukkig voelen veel leerlingen en docenten zich duidelijk met de school verbonden en zeggen zich een echte ‘Pieter
Nieuwlander’ te voelen.
Het Pieter Nieuwland College is een plezierige en fijne school. Maar ook een school met duidelijke regels. We vinden het belangrijk,
omdat ieder kind recht heeft op het beste onderwijs. Leraren hebben oog voor je. Ze dagen je uit nog beter je best te doen, helpen
je als het even minder gaat en spreken je aan als je echt beter kunt.
Als je graag wilt leren en het beste uit jezelf wilt halen, is het Pieter Nieuwland jouw school.

GOED OPGELEIDE DOCENTEN
Nieuwe docenten en docenten in opleiding worden door ervaren docenten van onze school intensief begeleid. Dat gebeurt in
samenwerking met docenten van de Vrije Universiteit. Omdat we academische opleidingsschool zijn, zijn de docenten op het Pieter
Nieuwland College goed op de hoogte van de nieuwste onderwijsmethodes en aanpakken.

GESLAAGDE LEERLINGEN PER AFDELING
Schooljaar
havo
atheneum
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2015/2016
90%
89%

2016/2017
89%
90%

2017/2018
87%
85%
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2018/2019
84%
93%

10 VOORZIENINGEN
WUBBO OCKELS LAB
Op de tweede etage kun je ruimteonderzoek doen voor natuurkunde, scheikunde,
aardrijkskunde en biologie. Dat kan in je eentje of in een groep. In de stroombak kun
je geofysische experimenten doen en in een geluiddichte ruimte gehooronderzoek of
experimenteren met geluid. In de speciale lichtdichte ruimte kun je zelf hologrammen
maken of de werking van het oog bestuderen. En onderzoek doen op het dak is ook
mogelijk: er is een plantenkas en er zijn zonnecellen. Waarnemingen tijdens
langdurige experimenten kun je online doen, zodat je bijvoorbeeld niet elke dag de
lengte van een plantje hoeft te meten.

MEDIATHEEK: STUDEREN IN EEN AANGENAME OMGEVING
De mediatheek is dé plek op school waar je in alle rust kunt werken aan je werkstuk
of je opdracht of waar je in een lekkere hangstoel een boek kunt lezen. Er staan ook
computers om met anderen bijvoorbeeld aan een groepsopdracht te werken. Je
kunt er tijdschriften inzien, boeken lenen of gewoon je huiswerk maken. Het is een
omgeving waar je in alle rust je kunt concentreren op je schoolzaken. De
mediatheek is iedere dag open van 8.30 tot 17.00 uur.

THEATERZAAL
In onze theaterzaal zijn al veel optredens geweest: musicals, dans- en
theatervoorstellingen, muziekoptredens en een echt spetterend filmfestival! Onze
prachtige theaterzaal kent vele mogelijkheden. Je kunt op het grote verhoogde
podium spelen of gewoon op de grond in de grote zaal.
Aan het plafond hangen lampen met verschillende kleuren. Zo kan er een lichtplan
gemaakt worden dat precies bij de voorstelling past. Een donker bos heeft dan bijvoorbeeld groen licht en als er in een disco

-

25

10 Voorzieningen | Pieter Nieuwland College

gespeeld wordt, kunnen alle lampen om de beurt aan! Zelfs overdag kun je het helemaal donker maken in het theater, met de grote
zwarte gordijnen. Als er veel publiek is, vergroten we het theater en kunnen er ook mensen op de tribune zitten die normaal
gesproken het auditorium is. Decors kun je zelf maken met de verschillende maten grote houten blokken die er zijn, deze blokken
kun je stapelen en kleuren precies zoals je wilt. De theaterzaal heeft een heel grote projector en een groot scherm, je kunt dus ook
een mooie achtergrondfilm maken die als decor kan dienen voor je toneelstuk.
Speel je met z’n tweeën of met vijftig leerlingen? In het licht of in het donker? Met of zonder muziek? Het kan allemaal!

-
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11 CONTACT EN COMMUNICATIE
MENTOR
Persoonlijk contact met de mentor of afdelingsleider is altijd mogelijk. Sterker nog, we stellen het zeer op prijs. Na de ouderavond in
september maakt de mentor met iedere ouder een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Daarna zal de mentor, ook
als er weinig aanleiding is, je ouders uitnodigen voor een gesprek. In de hogere leerjaren zal de mentor vooral de aandacht op de
leerling zelf richten. Voor het goed functioneren van de leerlingen vinden wij goede en regelmatige contacten met de ouders heel
belangrijk.

10-MINUTENGESPREKKEN OVER RAPPORTEN
Twee keer per jaar is er een ouderavond waarop ouders met vakdocenten over de resultaten van hun kind kunnen praten. Dit zijn
de 10-minutengesprekken. Daarnaast zijn de vakdocenten natuurlijk altijd via school of via de mentor te bereiken. U kunt hen ook
tussendoor op school spreken. En mailen kan natuurlijk altijd!

OUDER- EN THEMA-AVONDEN
Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk leerjaar een ouderavond georganiseerd. Op deze avond maakt u kennis met de
mentor en krijgt u uitleg over de opzet van het betreffende leerjaar. In leerjaar 1 worden de ouders ook voor thema-avonden
uitgenodigd over bijvoorbeeld ‘huiswerk’. Voor andere leerjaren zijn er ouderavonden over profielkeuze, voorlichting over social
media of een ander onderwerp dat op dat moment actueel is.

DE WEBSITE WWW.PIETERNIEUWLAND.NL
De website is een belangrijke informatiebron voor ouders. Hier is actuele informatie te vinden over activiteiten op school, de
jaaragenda en andere actuele zaken. Neem regelmatig een kijkje!

-
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12 LEERLINGEN EN OUDERS DOEN MEE!
ACTIEVE LEERLINGEN
Betrokkenheid van de leerlingen vinden we heel belangrijk. We willen niet alleen over de leerlingen praten, maar vooral ook mét
hen. Samen maken we een school. We verwachten veel van de leerlingen, hun invloed moet merkbaar en herkenbaar zijn. Samen
zijn we verantwoordelijk voor het schoolklimaat en de ontwikkeling van ons onderwijs. De aanwezigheid van leerlingen doet er dus
werkelijk toe. Ze hebben ideeën voor de school en die kunnen ze aan ons voorleggen. Wij luisteren goed naar de leerlingen en
proberen samen met hen ons onderwijs vorm te geven. Leerlingen zijn betrokken bij sollicitaties van managementfuncties en bij
beoordeling van docenten.

DE LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad overlegt met de schoolleiding, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de werkgroep veiligheid. Ook is de
leerlingenraad betrokken bij de organisatie van activiteiten voor leerlingen.

ACTIEVE OUDERS
Vanzelfsprekend vinden ouders het heel belangrijk dat ze betrokken worden bij de school van hun kind. Wij als school hebben u als
ouder ook nodig. Een goede samenwerking tussen ouders en school zorgt ervoor dat wij schoolzaken nog beter kunnen vormgeven.
Daar heeft iedere ouder belang bij.

OUDERRAAD
De ouderraad adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding. De schoolleiding en de ouderraad dragen de onderwerpen aan.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Overleg tussen alle geledingen van een school – personeel, ouders en leerlingen – is van groot belang. Het beleid op gebied van
onderwijs, personeel, financiën en organisatie wordt in deze raad besproken met de schoolleiding.

-
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DE WERKGROEP VEILIGHEID & SCHOOLKLIMAAT
Ouders en leerlingen hebben ook zitting in de werkgroep schoolklimaat. Samen met de schoolleiding en de veiligheidscoördinator
werken zij aan een actief veiligheidsbeleid.
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13 WIE IS WIE?
Het Pieter Nieuwland College valt onder ZAAM. Samen met 20 andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad en
Amsterdam vormen we de bestuursorganisatie ‘interconfessionele scholengroep ZAAM voor voortgezet onderwijs’.

ADRES VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR
Dubbelink 1
1102 AL Amsterdam
Postbus 12426
1100 AK Amsterdam
T 020 660 32 70

interconfessioneel
voortgezet onderwijs

SAMENWERKINGSVERBAND VO AMSTERDAM
Het Pieter Nieuwland College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
Directeur: mevrouw A. de Ruijter
Buiksloterweg 85
1031 CG Amsterdam
020-8119921
www.swvadam.nl

SCHOOLLEIDING
- dhr. drs. P.W.L. Delsing, rector p.delsing@pieternieuwland.nl
- mw. drs. A. Weerts, afdelingsleider brugklas 1, vwo(+) 2 en 3 a.weerts@pieternieuwland.nl
- mw. drs. W. Middelkamp, afdelingsleider brugklas 2, havo 2 en 3 w.middelkamp@pieternieuwland.nl
- mw. drs. V. van Paridon MA, afdelingsleider havo 4 en 5 v.van.paridon@pieternieuwland.nl
- mw. P.H. de Jong, afdelingsleider vwo 4, 5 en 6 el.de.jong@pieternieuwland.nl

-
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De afdelingsleiders coördineren de dagelijkse gang van zaken binnen hun afdeling. Zij doen dit samen met de mentoren en het
ondersteunend personeel. Via de mail kunnen ouders een afspraak maken met een lid van de schoolleiding.

HET DOCENTENTEAM
Ons team bestaat uit 81 docenten. De laatste jaren is ons team uitgebreid met een groot aantal jonge, enthousiaste docenten.
Nieuwe docenten worden in hun eerste jaar intensief begeleid door ervaren docenten van onze school in samenwerking met
docenten van de Vrije Universiteit.

HET ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL
Een team van 20 medewerkers zorgt ervoor dat onze schooldagen goed kunnen verlopen. Zij hebben de zorg voor de
schooladministratie, de verzuimregistratie, de ontvangst van gasten en het klein onderhoud van het gebouw. Bij vakken met veel
practica zoals natuurkunde, scheikunde of techniek, helpen technisch onderwijsassistenten (TOA’s) de docenten. De
mediatheekmedewerkers, bijgestaan door ouders en vrijwilligers, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de
mediatheek. De systeembeheerder zorgt ervoor dat computers en netwerken goed functioneren.

-

31

13 Wie is wie? | Pieter Nieuwland College

14 FINANCIËN
TOELICHTING
Aan de ouders wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd voor schoolkosten die niet of niet geheel door de overheid worden
vergoed. De hoogte van de bijdrage 2019-2020 heeft de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Iedere leerling huurt een kluisje.
Met de bijdrage leer- en hulpmiddelen dragen ouders bij in de kosten voor kopiëren, proefwerkpapier, software, materiaal voor
tekenen, techniek, natuurkunde, scheikunde, biologie en gymnastiek.
Algemene schoolkosten betreffen kosten in verband met mentoractiviteiten (€ 20,00), kosten voor de schoolpas (€ 10.00) en
kosten voor de mediatheek (€10.00).
De cultuurkaart wordt niet meer door de overheid bekostigd. Dit kost € 10,00 per leerling per kaart voor één jaar.
Alle leerlingen van leerjaar 1 gaan op kamp naar Texel.
Het extra programma voor vwo+ wordt niet vergoed vanuit het ministerie. Dat geldt ook voor Fast Lane English. Hiervoor wordt
een extra bedrag in rekening gebracht.
Stichting ZAAM, waar het Pieter Nieuwland College deel van uitmaakt, volgt de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs.
Zoals de gedragscode voorschrijft is er een regeling restitutie en kwijtschelding.

Leerjaar

kluishuur
leer- en hulpmiddelen
algemene schoolkosten
cultuurkaart
werkweek/excursies
Art/Science (vwo+)
Totaal *, **

-
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vwo+

20,00
85,00
40,00
10,00
160,00
100,00
415,00
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vwo

20,00
85,00
40,00
10,00
160,00

315,00

havo/vwo

20,00
85,00
40,00
10,00
160,00

315,00

* exclusief iPad. Leerlingen werken in een elektronische leeromgeving en hebben een eigen iPad nodig. Deze bestelt u via een
speciale PNC-webshop: via onze website. Op die manier kunnen we de iPad beheren en de educatieve apps centraal doorsturen. Bij
aanmelding ontvangt u meer informatie over hoe u de iPad kunt bestellen.
Koopt u een iPad via een andere leverancier, dan moet deze aan een aantal eisen voldoen. Meer informatie hierover op onze
website.
** Fast Lane English leerjaar 1 € 75,00, Vwo+ leerjaar 1, 2 en 3 € 100. In leerjaar 2 extra kosten voor Spaans € 75, in leerjaar 3 voor
Software Engineering € 100 euro.
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