Informatiegids 2016-2017

Welkom

Naam
Mentor

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Terwijl ik dit schrijf, is de zomervakantie bijna begonnen. Nu gaan we eerst
een paar weken uitrusten, daarna starten we met ons spannende nieuwe
initiatief. Wij hebben er enorm veel zin in!
Als nieuw onderwijsinitiatief is Vox-klassen volop in ontwikkeling. Daarom
kan het zijn dat bepaalde zaken zoals beschreven in deze informatiegids er
in de loop van het schooljaar anders voor staan. Wij vragen hiervoor jullie
begrip.
Voor algemene vragen kun je contact met ons opnemen via
info@vox.vova.nl of via 020 - 579 72 70. Voor de meest recente informatie
kun je terecht op onze website: www.vox-klassen.nl.
We wensen je dit schooljaar heel veel plezier en succes.
Namens het hele team van Vox-klassen,
Anneke Volp
Teamleider

Lestijden

Lestijden onder voorbehoud

Maandag 		
Dinsdag 		
Woensdag 		
Donderdag		
Vrijdag 		

09.00 - 15.00 uur
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 15.00 uur

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, dan moeten je ouders dit voor
09.00 uur telefonisch melden op (020) 579 72 70.

Vox-klassen
Vox-klassen is het nieuwste onderwijsinitiatief van de scholengroep
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam. In dit gezamenlijke project van de
vier VOvA-scholen in Noord - Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, De
nieuwe Havo en Hyperion Lyceum - werken leerlingen van vmbo t/m vwo
samen aan uitdagende leerprojecten. De basis van ons onderwijsinitiatief
bestaat uit 3 bouwstenen: 1) Het eigen leerpad, 2) Samen en 3) De
samenleving.

Het eigen leerpad

Iedere leerling volgt een individueel leerpad, maar doet dat samen met
anderen. De eigen ontwikkeling van de leerling staat centraal. Er zijn
leerlingen die behoefte hebben aan het loslaten van structuur, die gedijen
bij vrijheid, die gelijk het diepe in willen, zelf willen experimenteren en
ontdekken. Onze leerlingen zijn kritisch en creatief, zij zien dat er meer
oplossingen voor problemen mogelijk zijn. Leerlingen zijn autonoom in het
eigen leerpad en kunnen dit alleen realiseren door samen te werken. Ze
organiseren zelf en met anderen hun leerproces en leerinhoud, dus hoe en
wat ze vinden dat ze moeten leren. Zo stimuleren en inspireren ze elkaar.

Samen

Bij Vox-klassen zitten leerlingen van alle onderwijsniveaus samen, dus
vmbo t/m vwo. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Door verschillende
talenten en achtergronden samen te laten komen, ontstaat er innovatie.

De wereld is niet onderverdeeld in schoolvakken; er wordt immers in
het dagelijkse leven van burgers verwacht informatie te integreren tot
kennis en handelen. Tenslotte geloven wij dat het onderwijs vooral moet
voorbereiden op het echte leven. Wij begeleiden leerlingen naar het
hoogst mogelijke eindexamen binnen de kaders van de Nederlandse
wetgeving.
Het mixen doen we overigens ook in de vakken, waardoor er samenhang
in inhoud ontstaat. De manier waarop we dat doen, is via de methode van
Project Based Learning (PBL). PBL is een onderwijsvorm waarbij leerlingen
samenwerken om iets op te lossen of te maken, vooral door te doen. De
vragen en problemen zijn echt en komen uit de samenleving, waardoor
ze én beter worden begrepen én leerlingen vinden het eenvoudiger ze in
andere situaties opnieuw toe te passen. Nieuwsgierigheid en creativiteit
worden daarmee geprikkeld.

De samenleving

De complexer wordende samenleving stelt steeds meer en andere
eisen aan de burger, en daarmee aan de leerling. Bij Vox-klassen staan
daarom het aanleren van vaardigheden voor het leven centraal, inclusief
burgerschapsontwikkeling. Het eigen leerpad kunnen volgen en dit in
samenhang met anderen, wordt altijd afgezet tegen de ontwikkelingen en
de dynamiek in de samenleving, dus de wereld buiten de school.

Waarom de naam Vox?
Vox is afgeleid van Voortgezet Onderwijs met een X. De X is voor ons een hele
belangrijke letter.

De X staat voor mengen, mixen

Op ons onderwijsinitiatief denken we niet in afzonderlijke vakken, leerroutes
of niveaus. Juist door al deze zaken te mengen en gezamenlijk aan projecten
te werken, ontstaat een dynamisch onderwijs dat elke leerling de ruimte geeft
op een eigen manier een bijdrage te leveren, zijn eigen unieke talenten te
ontwikkelen en een eigen leerroute vorm te geven.

De X staat voor het onbekende

Wij geloven in onderwijs dat buiten de gebaande paden gaat, dat steeds wil
zoeken naar nieuwe oplossingen, dat ervan uitgaat dat het verwerven van
kennis altijd begint met het stellen van vragen; onderwijs dat appelleert aan de
nieuwsgierigheid en een open en niet vooringenomen instelling bij leerlingen.

Vox betekent ‘Stem’ in het Latijn
Ons onderwijsinitiatief zorgt ervoor dat elke leerling diens eigen, unieke stem
kan ontwikkelen. ‘Stem’ slaat daarbij natuurlijk op de identiteit van een leerling,
maar ook op de manier waarop een leerling communiceert en betrokken is met
de wereld om hem heen (‘je stem laten horen, een stem in iets hebben’). Ons
onderwijs gaat veel verder dan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
binnen de traditionele vakgebieden, het richt zich op de integrale ontwikkeling
van elk individu op basis van diens kwaliteiten en motivaties.

Vox-afspraken
Binnen het Vox vinden we respect, een positieve leer- en werkhouding en
sociaal vaardig gedrag belangrijk. Wij hopen dat je met plezier naar school
gaat en dat je door je gedrag bijdraagt aan een prettige sfeer.
De uitgebreide regels zullen we aan het begin van het schooljaar in
samenspraak met het team en de leerlingen gaan opstellen. Deze worden
dan uitgedeeld en met elkaar besproken. Ook worden ze op onze website
gepubliceerd.

Wie is wie?
Teamleider
Mentor/docent
Mentor/docent

Anneke Volp
Bas Huibers
Michiel Houniet

Hulp nodig?
Je mentor is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen die jij en je ouders
hebben. We zijn druk bezig om de leerlingbegeleiding verder vorm te
geven. Mocht er iets zijn dat je echt niet met de mentor of teamleider kunt
bespreken, dan heeft het VOvA een speciale vertrouwenspersoon voor alle
leerlingen. De vertrouwenspersoon behandelt persoonlijke en vertrouwelijke
zaken, zoals pesten en andere vormen van ongewenst gedrag. De
contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan op onze website.

Praktische info
Wat neem ik mee?
•
•
•
•
•
•
•

Kluissleutel
Etui met pennen, potloden, schaar, lijm en puntenslijper
Rekenmachine (niet grafisch)
Notitieblok
Laptop
Agenda (mag ook op laptop)
Gymkleding: broek, shirt en indoorschoenen

Eigen laptop
In de Vox-klassen wordt een groot deel van het lesmateriaal digitaal
aangeboden. Leerlingen hebben daarom een laptop nodig om daar op een
goede manier gebruik van te kunnen maken. Wij schrijven niet voor welke
laptop dat moet zijn. Het hoeft ook geen nieuw apparaat te zijn. We hebben
wel een aantal minimale eisen die hiernaast beschreven staan.
De laptop kan zelf worden aangeschaft bij een leverancier naar keuze.
Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijk gebruik van zijn
of haar laptop. De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of breuk.
Wij raden daarom aan een verzekering af te sluiten. Indien er om (financiële)
redenen geen laptop aangeschaft kan worden, graag het verzoek contact
met ons op te nemen.

Minimale eisen:
• een Wifi-aansluiting 802.11n
• Tekstverwerker/spreadsheet/presentatie en anti virus software. Freeware,
Open source software of open webapplicaties volstaan hierbij. Het
Windows office pakket kan ook tegen sterk gereduceerde prijs worden
aangeschaft bij Slim (www.slim.nl) zodra de leerling in bezit is van het
school e-mailadres.
• Een tablet is niet geschikt om op school als device te gebruiken.
Voor Windows:
• Bij voorkeur een i3 of i5 processor.
• Microsoft Windows vanaf versie 7 met Service Pack 1
• 4 GB geheugen (RAM), bij voorkeur 8GB
Voor Mac OS:
• Multicore Intel processor met 64-bit support
• Mac OS X versie vanaf 10.9
• 4 GB geheugen (RAM), bij voorkeur 8GB

Kluisje
In ons schoolgebouw zijn er kluisjes die je kunt gebruiken voor het opbergen
van persoonlijke spullen. Informatie hierover kun je krijgen bij je mentor.

Verzuimregels
De dagelijkse gang van zaken omtrent verzuim (ziekte, te laat komen,
lesuitval) zal gedurende het jaar meer vaste vorm krijgen. Omdat Vox het
komend jaar uit 1 klas bestaat, kunnen de mentoren deze zaken gemakkelijk
bijhouden en indien nodig contact opnemen met de ouders. Na de
zomervakantie krijgen de leerlingen en ouders een lijst met rechten en
plichten omtrent verzuim, verlof en lesuitval. Een leerling kan ziek gemeld
worden via telefoonnummer 020 - 579 72 70.

Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB)
Het volgen van voortgezet onderwijs is gratis. Wel kan er om een Vrijwillige
Ouderbijdrage (VOB) worden gevraagd voor zaken als aanvullende
leermiddelen, sportkleding, excursies. Voor komend schooljaar vragen wij
om een vrijwillige ouderbijdrage van € 200,- . Bij de start van het schooljaar
worden alle ouders geïnformeerd over de wijze van betaling van de VOB.

Ouderbetrokkenheid
Meepraten en meebeslissen over ons nieuwe initiatief en onderwijszaken
is belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. Wij zien onze eerste lichting
Vox-leerlingen en ouders als klankbord en ware pioniers om samen
Vox-klassen tot een succes te brengen. Ook hechten wij veel waarde
aan goede communicatie met ouders en leerlingen. De communicatie
verloopt doorgaans per e-mail of via de post, alle kinderen krijgen aan het
begin van het schooljaar bezoek van hun mentor. Mentoren hebben vaak
ook telefonisch contact met ouders. Op de website worden regelmatig
veranderingen, korte mededelingen en updates kenbaar gemaakt.

Toestemming beeldmateriaal
Voor intern gebruik kunnen foto’s en video-opnames gemaakt worden.
Foto’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze
website, social media, in onze brochures, de informatiegids etc. Voor deze
informatiegids zijn de foto’s van de kennismakingsdagen gebruikt. Daarvoor
hebben we toestemming aan jullie gevraagd. Voor het nieuwe schooljaar
zijn we verplicht dat opnieuw te doen. Mochten jij en je ouders er bezwaar
tegen hebben dat je herkenbaar op beeldmateriaal van ons initiatief te zien
bent, dan vragen wij dit uiterlijk 1 oktober 2016 kenbaar te maken. Hierover
ontvang je bij deze gids een brief.

Vakanties en andere
belangrijke data
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

Pasen
maandag 17 april 2017

Meivakantie
maandag 24 april 2017 t/m vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart
donderdag 25 mei 2017 t/m vrijdag 26 mei 2017

Pinksteren
maandag 5 juni 2017

Zomervakantie
maandag 24 juli 2017 t/m vrijdag 1 september 2017
Op onze website vind je de volledige jaaragenda, met onder andere alle ouderavonden en
lesvrije dagen. De jaaragenda is aan verandering onderhevig.

Check de website
Onze informatiegids is ook online te vinden op: www.vox-klassen.nl/informatie.
In de loop van het schooljaar zullen we hier nog meer aanvullende informatie
publiceren. Onderwerpen als vertegenwoordiging en inspraak, klachtenregeling,
etc. zijn bovenschools vastgelegd in het VOvA. Ook hierover is informatie te
vinden op onze website.
Ons onderwijsinitiatief maakt deel uit van de scholengroep Voortgezet
Onderwijs van Amsterdam (hierna: VOvA). Het VOvA heeft een
volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven
op meerdere schoollocaties, verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het
VOvA telt ongeveer 3000 leerlingen. Op www.vova.nl staat een overzicht van
de locaties met hun aanbod, evenals de contactgegevens.

Notities

Fotografie: Martijn Buskermolen en Bas Huibers

Vox-klassen
bezoekadres: Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam
postadres: Postbus 37606, 1030 BB Amsterdam
T (020) 579 72 70
E info@vox.vova.nl
I www.vox-klassen.nl
Facebook voxklassen
Twitter @vox_klassen

