Mini-gids 2018-2019

Welkom
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Terwijl ik dit schrijf, zit ons tweede jaar er bijna op. We kijken vooruit
naar een derde lichting Vox-leerlingen. Eerst nog een aantal weken
zomervakantie en dan gaan we met zijn allen weer met heel veel energie
en enthousiasme van start. Wij hebben er enorm veel zin in!
De mini-gids die je nu in handen hebt, bevat handige informatie die
jij en je ouders vast en zeker paraat willen hebben. Bijvoorbeeld de
schooltijden, Vox-afspraken, vakantiedata of wat je meeneemt naar school.
De volledige informatiegids vind je op onze website: www.vox-klassen.nl.

Naam
Mentor
Schooltijden
Bij Vox, maak je het beste wat je kan.
Dat betekent dat de schooldag soms
langer duurt. Dat kan zijn, omdat je
met je groep nog wat moet afmaken,
we naar een museum zijn, of omdat je
wat minder goed werk hebt geleverd.
Je maakt je werk dan die dag nog
beter. Onderstaande tijden zijn dus
een richtlijn.

Als nieuw onderwijsinitiatief is Vox-klassen volop in ontwikkeling. Daarom
kan het zijn dat bepaalde zaken zoals beschreven in de gids 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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09.00 - 15.15 uur
09.00 - 16.00 uur
09.00 - 13.15 uur
09.00 - 16.00 uur
09.00 - 15.15 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
Elke leerling heeft eigen talenten en eigen mogelijkheden. Vox-klassen is
er helemaal op gericht om je te helpen jouw mogelijkheden te ontdekken
en je verder te ontwikkelen. Dat doe je door aan uitdagende projecten
te werken, samen met andere leerlingen, die allemaal verschillende
achtergronden en niveaus hebben. Samenwerken aan projecten die
uit de echte wereld komen. Die niet bij één vak horen, maar bij de
hele samenleving. Zo doe je kennis en ervaring op waar je nu en in de
toekomst echt iets aan hebt. Je ontdekt wat jouw eigen inbreng kan zijn,
en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Stap voor stap werk je naar het
voor jou hoogst haalbare eindexamen. En daar begeleiden we jou goed
bij.

Over onze naam
Onze naam bestaat uit drie letters: VO (Voortgezet onderwijs) en X. Die
laatste letter vinden wij heel belangrijk. X staat voor mixen van talenten,
niveaus en vakken. Want wij denken dat mixen beter onderwijs oplevert
en meer kansen voor iedereen. Verder betekent `vox’ in het Latijn ‘stem’.
Daarmee willen we aangeven dat elke leerling bij ons een stem heeft en
zijn mening mag geven.

Project Based Learning (PBL)
Bij Vox-klassen leer je via de methode Project Based Learning (PBL). Dat
is een onderwijsvorm waarbij leerlingen samenwerken aan projecten om
iets op te lossen of te maken. De vragen en de problemen zijn echt en
komen uit de samenleving, waardoor je ze beter begrijpt, en waardoor
je de oplossingen ook in andere situaties weer opnieuw kunt toepassen.
Ons onderwijs is niet verdeeld in vakken, want jouw mogelijkheden zijn
dat ook niet. Juist door geïntegreerd te denken en te doen kun je nieuwe
oplossingen bedenken en zo kom je steeds weer verder.

Vox-afspraken

Verzuimregels

Bij Vox leren we samen in projecten, waarbij ik het beste laat zien

Wanneer een leerling zonder bericht niet om 9.00 uur aanwezig is, wordt
door de school contact opgenomen met de ouders.

wat ik kan. Dit vinden we belangrijk:
•

Ik maak het beste wat ik kan

•

Samen zorgen we voor een veilige en leuke school

Dit zijn onze verkeersregels:
•

Heb respect

•

Kom op tijd

•

Onvoorbereid is eigen tijd

•

Op het plein wordt gewerkt

•

Mobiel en jas in je kluis

•

Foto’s en filmpjes maak je alleen met toestemming

•

Eten in de eetkamer

•

Handen thuis

•

Slopen is kopen

•

Samen zorgen we voor een opgeruimde school

•

We lossen problemen op voor we naar huis gaan

In geval van ziekte

Ouders bellen school op telefoonnummer 020 - 579 72 70.
De daaropvolgende dagen van ziekte doen de ouders iedere dag opnieuw
een ziekmelding. Op het moment dat de school niets van de ouders hoort
en een leerling niet op school is, dan moet de school de ouders bellen.
Wij ontvangen graag een betermelding via de mail aan de administratie
info@vox.vova.nl, zodat we weten dat de leerling weer naar school komt.
Op die manier weet de school van elke leerling of hij of zij op school zou
moeten zijn en kan spijbelen tegen gegaan worden.
Bij ziekte die optreedt gedurende de lesdag, wordt eerst contact gezocht
door school met een van de ouders voordat de leerling naar huis kan gaan.
Bij thuiskomst horen wij graag telefonisch dat de leerling thuis is gearriveerd.

Verzuim vanwege medische handelingen

Wij verzoeken ouders dringend om afspraken tijdens schooltijd tot een
minimum te beperken en zoveel mogelijk in vakanties of buiten schooltijd te
plannen. Afspraken tijdens schooltijd vanwege medische bezoeken worden
door ouders schriftelijk of via de mail zo vroeg mogelijk van tevoren gemeld
bij de conciërge.

Verzuim vanwege te laat komen

Wanneer een leerling te laat komt, dient deze zich de volgende dag om 8.30
uur te melden op school.

Verzuim Lichamelijk Opvoeding

Mocht een leerling een blessure hebben, die het onmogelijk maakt aanwezig
te zijn of te komen naar de gymzaal, dan wordt hier overleg over gevoerd
met de gymdocent. Samen met de gymdocent wordt naar een oplossing
gezocht. Geblesseerde leerlingen dienen aanwezig te zijn in de les. De
docent L.O. zorgt voor vervangende opdrachten voor de leerling.

Wie is wie?
Teamleider			
Administratie
Coach jaar 1, Maatschappijleer		
Coach jaar 1, Nederlands
Coach jaar 1, Kunst
Coach jaar 1, Wiskunde
Coach jaar 2, Biologie
Coach jaar 2, Engels
Coach jaar 2, Natuurkunde en Scheikunde
Kris Van den Heijkant Coach jaar 3, Geschiedenis
Colin Bakker

Coach jaar 3, Nederlands en Engels

Levina van Lith

Pedagoog/orthopedagoog

Anne de Hoop

Pedagoog/orthopedagoog

Roshni Nanda

Economie

Berni Jonker

Eindexamensecretaris, Dienstverlening en Product

Wil je weten wie wie is? Aan het begin van het schooljaar zullen wij een
smoelenboekje op onze site plaatsen.

Hulp nodig?
Je coach is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen die jij en je ouders
hebben. De coach opent de dag met zijn groep leerlingen. Daarnaast is de
coach 3-4 dagen in de week de hele dag aanwezig op het werkplein. 3x per
jaar is er een gesprek met jou, je coach en je ouders. We zijn druk bezig om
de leerlingbegeleiding verder vorm te geven.
Het kan met uiteenlopende redenen zijn dat je belemmeringen ervaart om
goed te kunnen leren. Dat kan zijn omdat je achter loopt, dat er thuis iets
speelt, dat je niet lekker in zijn vel zit, of veel ziek bent. Dus als er iets is,
meld het dan ook echt bij je coach! Wanneer jullie er niet samen uitkomen,
dan kunnen wij gebruikmaken van een van onze samenwerkingspartners.
Meer hierover lees je in de informatiegids op onze website.

Praktische info
Wat neem ik mee?

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 welke laptop
dat moet zijn. Het hoeft ook geen nieuw apparaat te zijn. We hebben wel
een aantal minimale eisen die hieronder 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 u daarom aan een verzekering af te sluiten. Indien er om (financiële)
redenen geen laptop aangeschaft kan worden, graag het verzoek om contact
met ons op te nemen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevulde etui
Rekenmachine Casio fx-82 ex (dit is de nieuwste uitvoering en is ook in
andere kleur te krijgen)
Geodriehoek
Passer
Potlood
Ruitjesschrift A4 voor wiskunde
Lijntjesschrift voor aantekeningen
Oortjes (koptelefoon)
Laptop
Kluissleutel (die krijg je van ons)
Agenda (die krijg je van ons)

Gymspullen

De software, zoals windows office-pakket krijg je via school. Het enige dat
kinderen zelf moeten installeren en aanschaffen, is een productiviteitsprogramma. Meer hierover is te lezen in onze informatiegids.

In de winter sporten we binnen en in de warmere maanden buiten als
het kan. Voor binnen heb je gymschoenen (geen zwarte zool) nodig en
gymkleding waar jij je lekker in voelt en lekker in kan bewegen.
Voor buiten: Gymschoenen met profiel (hardloopschoenen of
kunstgrasschoenen). Kijk samen met je ouders goed naar het weerbericht en
neem korte of lange gymkleding of een vestje mee.

Minimale eisen:
• een Wifi-aansluiting 802.11n
• Een tablet of Chromebook is niet geschikt om op school als device te
gebruiken.
• VGA/HDMI aansluiting, zodat leerling snel hun presentatie kunnen geven
(mocht de laptop dat niet hebben; zorg dan voor een verloopstukje).

Kluisje

Voor Windows:
• Bij voorkeur een i3 of i5 processor
• Microsoft Windows vanaf versie 7 met Service Pack 1
• 4 GB (RAM), bij voorkeur 8GB

In ons schoolgebouw zijn er kluisjes die je kunt gebruiken voor het opbergen
van persoonlijke spullen. Iedere leerling krijgt zijn eigen kluisje. Bij verlies van
de sleutel zijn de kosten voor het vervangen voor de leerling.

Voor Mac OS:
• Multicore Intel processor met 64-bit support
• Mac OS X versie vanaf 10.9
• 4 GB geheugen (RAM), bij voorkeur 8 GB

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,- (leerjaar 1), € 50,- (leerjaar 2)
en € 500,- (leerjaar 3, reis). 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 Voxklassen 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 nieuwe kinderen krijgen aan het
begin van het schooljaar bezoek van hun coach. Coaches hebben vaak
ook telefonisch contact met ouders. Per periode wordt er een nieuwsbrief
gemaakt. Op de website worden regelmatig veranderingen, korte
mededelingen en updates kenbaar gemaakt.

Vakanties en andere
belangrijke data
Herfstvakantie
maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie
maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019

Meivakantie
maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren
maandag 10 juni 2019

Zomervakantie
maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019

Check de website

Onze informatiegids is te bekijken op: www.vox-klassen.nl/informatie. In
deze gids vind je nog veel meer informatie over ons onderwijsinitiatief.
Hieronder een overzicht met de verschillende hoofdstukken.

1.

Voorwoord

2.

Onze school

3.

De dagelijkse schoolpraktijk

4.

Zorg voor onze leerlingen

5.

Communicatie

6.

Financiën

7.

Schoolvakanties en overige belangrijke data

8.

Contact met onze school

9.

Onze scholengroep

Mochten leerlingen en/of ouders om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om
de informatiegids online te bekijken, dan kan een papieren versie worden aangevraagd bij de
afdeling Communicatie & PR van onze scholengroep, via e-mail: info@vova.nl of per post: VOvA,
afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1008 BA Amsterdam. Vermeld duidelijk schoolnaam,
naam leerling en adresgegevens.

Notities

Fotografie: Martijn Buskermolen en schoolarchief

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

