STARTSCHOT
TITEL

MAVO - HAVO

2020-2021

S C A L A

M A A K T

D E E L

U I T

V A N

S C H O L E N G R O E P

P E N T A

TITEL

Welkom op Scala Rietvelden!
Nog een paar maanden en dan gaat het echt beginnen: je bent dan brugklasser op Scala! De eerste
kennismaking heb je inmiddels gehad. Hopelijk
voel je je bij ons op school snel thuis. In het begin
zul je misschien even moeten wennen, maar samen met de andere medewerkers gaan je leraren
ervoor zorgen dat het je op Scala aan niets zal
ontbreken.
Er is door het coronavirus veel veranderd en de
laatste maanden op de basisschool zien er (helaas)
anders uit dan je je had voorgesteld. Dat is jammer,
maar wij hopen dat je straks toch met veel plezier
terugdenkt aan de school waar je misschien wel 6
of 8 jaar hebt gezeten.
Met behulp van de informatie die in dit boekje
staat, maken we jou alvast een beetje wegwijs in
de school. Er staan allerlei zaken in die belangrijk
zijn om weten. Ze komen tijdens de eerste mentorlessen aan de orde, maar het is goed om dit boekje
bijvoorbeeld in de zomervakantie samen met je
ouders alvast eens door te lezen.
We hopen dat je een fijne tijd op onze school zult
hebben en dat je je snel thuis zult voelen op Scala
Rietvelden.
Jullie afdelingsleiders,

3

Mevrouw T. Kuller
Meneer A.J. van Dijk
(mavo)			(havo)

TITEL
ENKELE BELANGRIJKE DATA
Op vrijdag 28 augustus a.s. worden de schoolboeken uitgereikt in gymzaal B. Op de website van de school kun
je uiterlijk woensdag 26 augustus zien hoe laat jij je boeken op moet komen halen.
De tas met het boekenpakket is zwaar, dus misschien wil een van je ouders/verzorgers je wel helpen met tillen!
Mocht je vanwege vakantie of andere dringende omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om het boekenpakket op het genoemde tijdstip in ontvangst te nemen, dan bestaat de mogelijkheid om de boeken op
maandag 31 augustus op te halen. Dit kan alleen na telefonisch overleg vóór de zomervakantie met onze boekenfondsmedewerkster mevrouw A. Louer, telefoon 0181-616722.
Op dinsdagochtend 1 september start jouw schooljaar met een jaaropening gevolgd door een kennismaking
met je mentor. In de middag ben je vrij.
Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 september zijn er introductiedagen. Uiterlijk vrijdag 28 augustus
krijgen je ouders een e-mail met meer informatie over deze introductiedagen.
Maandag 7 september ga je echt beginnen en starten de lessen volgens rooster.
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AFKORTINGEN
We gebruiken op school afkortingen voor de vakken en voor de docenten. Deze afkortingen worden
gebruikt in het rooster en bij roosterwijzigingen.
Dat lijkt in het begin lastig, maar later zul je merken
dat je daar juist veel voordeel van hebt. Je hoeft
dan minder in je agenda te schrijven! De afkortingen voor de vakken die je in de eerste klas krijgt,

gangen. Je kunt de dagelijkse roosterwijzigingen en
je rooster ook via het leerlingportaal raadplegen
LESSEN
Op onze school werken we met een flexrooster. Je
mentor zal je uitleggen hoe het werkt.
LESTIJDEN

zijn:

lbs

levensbeschouwing

ne

Nederlands

en

Engels

fa

Frans

du

Duits

gs

geschiedenis

ak

aardrijkskunde

bi

biologie

wi/re

wiskunde/rekenen

mu

muziek

bv

beeldende vorming

chpr

challenge programme (kunst en bèta)

lo

lichamelijke opvoeding

mr

mentorles

08.30 - 09.10 uur

(V)SWT

09.15 - 10.35 uur

Les 1

10.35 - 10.55 uur

Pauze

10.55 - 12.15 uur

Les 2

12.15 - 12.45 uur

Pauze

12.45 - 14.05 uur

Les 3

14.05 -- 14.15
14.05
14.20 uur
uur

Pauze
- HWK

14.15 - 14.55 uur

Aan het begin van de introductie krijg je van je
mentor je rooster. Op dit rooster kun je zien wanneer je welke vakken hebt. Soms wordt het rooster
van een bepaalde dag gewijzigd, bijvoorbeeld
omdat een docent ziek is. Er komen dan roosterwijzigingen. Deze roosterwijzigingen worden bekendgemaakt via de monitoren in de

HWK4
-- Les

(klas
1 en 2)
(bovenbouw)

- (V)SWT (overige leerlingen)

14.20 - 15.00 uur
ROOSTER EN ROOSTERWIJZIGINGEN

(klas 1 en 2)

- (V)SWT (overige leerlingen)

14.55 - 15.35 uur

Les 4
(bovenbouw)
-- (V)SWT
(alle leerlingen)
- Les 4

(bovenbouw)

- Les 4

(bovenbouw)

- (V)SWT (alle leerlingen)

We verwachten van je dat je geen vaste activiteiten
buiten school plant tussen 8.15 en 16.00 uur, ook
al heb je volgens je eigen lesrooster geen lessen op
bepaalde tijdstippen. Als het in verband met het
lesprogramma nodig is, kunnen lessen en activiteiten worden ingeroosterd op andere dan de gebruikelijke momenten.
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TITEL
SCHOOLGEBOUW

AGENDA

Het gebouw van Scala Rietvelden is best groot.
Inmiddels heb je het gebouw al een paar keer gezien en zul je er niet direct meer verdwalen. En ook
hier geldt dat de mentor je tijdens de introductie
wegwijs zal maken in de school.

Op de middelbare school heb je veel vakken, en
voor de meeste vakken krijg je ook huiswerk. Het
is heel belangrijk om goed zicht te houden op dat
huiswerk. Op Scala werken we daarom met een
speciale Planagenda waarin veel ruimte is om je
huiswerk op te schrijven. Het gebruik van deze
agenda is verplicht; je hoeft dus niet zelf een agenda te kopen. Aan het begin van het schooljaar krijg
je van je mentor te horen hoe je je agenda moet
invullen.

KLUISJE
Alle leerlingen hebben een eigen kluisje bij ons op
school. In dit kluisje kun je waardevolle dingen bewaren, zoals je mobiele telefoon. Als je gym hebt,
kun je er ook bijvoorbeeld je horloge in opbergen.
Aan het begin van het schooljaar krijg je de sleutel
van dit kluisje. Bewaar deze sleutel goed en zorg
ervoor dat je hem elke dag bij je hebt.

SCHOOLPASJE
Aan het begin van het schooljaar krijg je een persoonlijk schoolpasje. Dit pasje heb je nodig als je
in een van de studielokalen achter een computer
wilt werken. Maar het is ook je toegangsbewijs op
schoolavonden. Wees heel zuinig op je pasje en
zorg ervoor dat je het altijd bij je hebt.
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DAGOPENING
Elke lesdag bij ons op school begint met een dagopening. Hierbij leest de docent meestal een verhaal, een gedicht of een andere tekst voor. Zo’n
dagopening biedt de gelegenheid om met elkaar
in gesprek te zijn over andere dingen dan alleen de
lesstof.

LEERLINGPORTAAL
Belangrijke zaken als roosterwijzigingen en cijfers
kun je op het beveiligde gedeelte van onze website
vinden, het zogenaamde leerlingportaal. De link
naar dit leerlingportaal vind je rechts bovenaan
op onze website. Aan het begin van het schooljaar
krijg je codes om op dit webportaal in te loggen.
Zorg ervoor dat je die codes snel uit je hoofd leert
en echt alleen voor jezelf houdt!

TITEL
OUDERPORTAAL

SCHOOLLEIDING

Ook voor je ouders is er een afgeschermd gedeelte
op onze website: het ouderportaal. Je ouders kunnen daar, net als jij, je rooster, het huiswerk, je
aan-/afwezigheid en je cijfers zien.

De schoolleiding van Scala bestaat uit een
directeur, een conrectoren onderwijs en drie
afdelingsleiders. De afdelingsleider van de brugklas mavo is mevrouw Kuller, de afdelingsleider
van de brugklas havo en havo/mavo is meneer Van
Dijk. Samen met de mentoren, de docenten en de
leerlingcoördinatoren zorgen zij ervoor dat alles
goed verloopt op school.

MENTOR
Elke klas of groep heeft een leraar die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de leerlingen van
zijn of haar klas. Zo iemand noemen we de mentor
(of mentrix, als het een lerares is).Je ziet je mentor
op school niet alleen tijdens de lessen die hij of zij
geeft, maar ook tijdens de zogenaamde mentorlessen. Tijdens deze lesuren kunnen allerlei zaken
met de mentor worden besproken.

TE LAAT KOMEN
We vinden het op school erg belangrijk dat je op
tijd in de les bent. Als je te laat in de les komt,
haal je eerst een briefje bij de conciërge. Je hebt
hiervoor je schoolpasje nodig. De volgende
ochtend meld je je met dit briefje om 8.00 uur bij
de conciërge.

MENTORLES
Op je rooster staat elke week een mentorles.
Tijdens de mentorles bespreekt de mentor met de
klas allerlei dingen die met het leren op school en
thuis te maken hebben.
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Als je ziek bent en niet naar school kunt komen,
moeten je ouders/verzorgers vóór 8.30 uur naar
school bellen om je ziek te melden. Als je op school
ziek wordt, meld je je af bij de conciërge. De conciërge stelt je ouders/verzorgers op de hoogte.
Hopelijk ben je snel weer beter. De bedoeling is dat
je ouders/verzorgers op de eerste dag dat je weer
naar school gaat, de school bellen om je beter te
melden.

NAAR DE DOKTER OF TANDARTS
Als je een of meer lessen moet verzuimen omdat je
bijvoorbeeld naar de orthodontist moet, is het de
bedoeling dat je ouders dit van tevoren telefonisch
aan de school doorgeven. Dit kan door de melding
in te spreken op ons antwoordapparaat.

BIJZONDER VERLOF
Het kan wel eens gebeuren dat je vrij moet vragen
voor dagen buiten de vakanties, bijvoorbeeld voor
een trouwerij. Op de site van de school staat een
formulier dat je kunt downloaden. Die lever je dan
ingevuld in bij de conciërge. De leerlingcoördinator
of afdelingsleider bekijkt dan of het verlof gegeven kan worden.
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LEERLINGENRAAD
Op school hebben ouders en leerlingen ook inspraak. Zij mogen en kunnen meepraten over bepaalde zaken. Leerlingen kunnen hun stem laten
horen in de leerlingenraad. Hier kunnen zij de
schoolleiding adviseren over bepaalde schoolzaken. De leerlingenraad komt een aantal keer per
jaar bijeen en vergadert regelmatig met de rector.

PESTEN
Daar kunnen we heel kort over zijn: dat doen we
niet bij ons op school. En als het toch gebeurt,
zorgen we er met elkaar voor dat het direct stopt.
Het is dus heel belangrijk dat je het direct bij je
mentor meldt, als je het idee hebt dat iemand gepest wordt.

TITEL
REGELS
Om ervoor te zorgen dat zaken ordelijk verlopen
en iedereen zich op school veilig voelt, zijn er
ook regels in de school. Je mentor zal tijdens de
introductie aandacht besteden aan die regels. De
meeste van die regels spreken voor zich. Zo mag
je bijvoorbeeld geen wapen bij je dragen of drugs
gebruiken. Maar er zijn ook een paar regels waar
je misschien niet direct zelf op zou komen. We
noemen er een paar:
•

In de pauzes mag je niet in de gangen zijn.

•

Op school wordt niet gerookt; ook niet op het
schoolplein.

•

Tijdens de les mag je geen mobiele telefoon
gebruiken (behalve in opdracht van de docent). Je telefoon staat uit en zit in je tas.

•

Je fiets moet je in de daartoe bestemde fietsvakken zetten.

Een uitgebreide versie van de schoolregels is te
vinden op onze website.

waar een ander juist lang met zijn wiskunde bezig
is. Gemiddeld kunnen we zeggen dat je in de brugklas per dag ongeveer anderhalf à twee uur bezig
zult zijn met huiswerk.
Door het flexrooster kan je het grootste deel van je
huiswerk in het huiswerkuur of tijdens de flexuren
maken.

TOETSEN EN TOETSWEKEN
Op Scala zijn er in een schooljaar vier toetsweken.
Tijdens een toetsweek heb je in de brugklas één of
twee toetsen per dag. Voorafgaand aan elke toets
is er een studieles, waarin je nog kunt leren voor
de volgende toets. De middag is zoveel mogelijk
vrijgehouden, zodat je je goed kunt voorbereiden
op de toetsen die voor de rest van de toetsweek
gepland staan. Ook buiten de toetsweken worden
er toetsen afgenomen. Soms zijn dat kleine mondelinge of schriftelijke overhoringen, soms ook
grotere toetsen. Juist die wat grotere toetsen hebben vaak ook als doel je goed voor te bereiden op
de toetsweek.

HUISWERK
Het is de meest gehoorde vraag van leerlingen die
naar het middelbaar onderwijs gaan: hoeveel tijd
ben je kwijt aan je huiswerk? En zoals je ongetwijfeld al gemerkt zult hebben, krijg je geen eensluidende antwoorden. Elke leerling is anders, elke les
is anders en elke dag is anders. Soms heb je een
paar repetities in één week, soms helemaal geen.
Misschien heb jij meer tijd nodig voor biologie,
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BUITENROOSTERACTIVITEITEN (BRA)
Naast de lessen worden er speciaal voor jullie allerlei activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan
sporttoernooien en muziekavonden, maar ook
aan activiteiten buiten de school, zoals excursies.
Al dit soort activiteiten noemen we ‘buitenroosteractiviteiten’.

GYMKLEDING
In de gymnastieklessen is de schoolsportkleding
verplicht. In de gymzaal mag je geen straatschoenen of sportschoenen met zwarte zolen
dragen. Na de gymles kun je douchen. Daarvoor
moet je natuurlijk wel een handdoek meebrengen.

CATERING
Tijdens de pauzes kun je bij de catering van de
school allerlei lekkere (en gezonde) dingen kopen. De meeste leerlingen nemen trouwens eten
en drinken van thuis mee.
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Informatie ouders/verzorgers
DE SCHOOLBOEKEN

ANDERE BENODIGDHEDEN

Het boekenpakket wordt via de school verstrekt.
Het bestaat uit twee delen: werkboeken en leerboeken. Alle leerboeken moeten aan het eind van
het schooljaar weer worden ingeleverd. De kosten
voor de schoolboeken zijn voor rekening van de
school. U zult van ons dan ook geen rekening ontvangen voor het boekenpakket. Mocht uw zoon of
dochter echter een boek kwijtraken of door slordige behandeling beschadigen, dan zullen er vanzelfsprekend kosten in rekening worden gebracht.
Als er boeken zijn die bij ontvangst al beschadigd
zijn, wilt u uw zoon of dochter dan zo snel mogelijk langs het boekenspreekuur sturen om dit te
melden? Uw zoon of dochter krijgt informatie over
dit boekenspreekuur tijdens de introductie.

Achterin dit boekje staat een ‘boodschappenlijstje’, een handig overzichtje van alle dingen die uw
zoon of dochter aan moet schaffen voor school.
Niet vermeld op dit overzichtje staat de speciale
tekenetui met materialen die de leerlingen nodig
hebben voor het vak beeldende vorming. De vakgroep beeldende vormgeving heeft een etui samengesteld met materialen die de vereiste kwaliteit hebben. Wij adviseren u dit etui via school aan
te schaffen. Op deze manier werken alle leerlingen
met de juiste materialen en daarnaast bent u voordeliger uit dan wanneer u zelf alle materialen los
zou aanschaffen.

Verdere informatie treft u aan in het Reglement
boekenfonds dat u kunt vinden in het ouderportaal.

In het eerste leerjaar maken leerlingen (verplicht!)
gebruik van een speciale planagenda. Deze agenda krijgen de leerlingen aan het begin van het
schooljaar uitgereikt. U hoeft dus geen agenda
aan te schaffen!
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TITEL
SCHOOLKOSTEN

SCHOOLGIDS

De schoolkosten vallen uiteen in specifieke
schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.
Tot de specifieke schoolkosten horen zaken
als excursies, gymkleding, en de huur van een
kluisje. Een overzicht van deze kosten vindt u
(uiterlijk vanaf 1 augustus) op de website van
de school onder Algemene informatie > Ouderbijdrage.

In onze digitale schoolgids vindt u veel informatie over
onze school. In september is de nieuwe schoolgids beschikbaar. We gaan er op voorhand van uit dat u met
de uitgangspunten van de school en de schoolregels
instemt. Als u wilt weten wat deze uitgangspunten zijn,
welke gedragsregels er gelden of wat wij verwachten
van u en uw zoon of dochter, dan verwijzen wij u naar
de schoolgids van het huidige schooljaar op onze website (scalarv.penta.nl). Op de website kunt u ook een
uitwerking van de meer algemene regels vinden die van
toepassing zijn voor Scala
Rietvelden.

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het mogelijk
om het onderwijs aan uw kind juist dat extraa
tje te geven dat met alleen de bekostiging door
het ministerie niet mogelijk is.
U ontvangt van ons eind augustus een e-mail
met een persoonlijke link naar de ouderbijdrage. Daarin kunt u de afzonderlijke posten van
de bijdrage inzien en aangeven of u hiermee
akkoord gaat. Denkt u hierbij o.a. aan de werkweken en excursies.
Indien u bepaalde bijdragen niet kunt betalen,
kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de
kwijtscheldings- regeling. Deze regeling kunt
u vinden op onze website onder Algemene
Informatie > Ouderbijdrage. Een aanvraag voor
kwijtschelding dient vóór 1 oktober a.s. te worden ingediend.
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Tot slot wijzen wij u op het zgn. kindgebonden
budget van de Belastingdienst. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van
kinderen tot 18 jaar. Dit budget hoeft u in de
meeste gevallen niet aan te vragen. U krijgt dit
automatisch van de Belastingdienst. Verdere
informatie kunt u vinden op www.toeslagen.
nl en op de website van de Dienst Uitvoering
Onderwijs.

TITEL
LAPTOP OP SCHOOL
Op Scala Rietvelden maken we gebruik van verschillende online platforms. Dit gebruiken we voor
het rooster, cijfers, huiswerk en het inschrijven voor
flexuren. Daarnaast werken we met een digitale
leeromgeving (Itslearning) waar je bijvoorbeeld
extra lesstof kunt vinden of toetsen kunt maken.
Het is daarom erg fijn als je op school beschikt over
een eigen laptop. Deze gebruik je in een deel van
de lessen en tijdens de flexuren.
Hoe kom ik aan een laptop?
Dat kan op twee manieren. Misschien heb je al een
laptop of zijn je ouders van plan er een voor je te
kopen. Je ouders kunnen er ook voor kiezen om
via The Rent Company een laptop aan te schaffen. Dat hebben wij het liefst. Iedereen heeft dan
dezelfde laptop waarvan we zeker weten dat je
ermee kan doen wat nodig is op onze school.
Je krijgt hierbij ook service en ondersteuning die
een gewone winkel je niet kan bieden. Is tijdens
de les je laptop defect of krijg je hem niet aan de
praat? Dan kan je hem op school direct omruilen
voor een werkend exemplaar. Jouw eigen laptop
wordt ter plekke gerepareerd of opgestuurd.
Uiteraard mag je de laptop die je tijdelijk leent,
net als je eigen laptop gewoon mee naar huis
nemen. Heb je geen laptop als je bij ons in de
brugklas komt? Geen probleem, we hebben er een
paar op voorraad die je op school kan gebruiken
tijdens de lessen. Je mag deze laptop alleen niet
meenemen naar huis.

Is het hebben van een eigen laptop verplicht?
Nee, het is niet verplicht. Wel vinden het fijn als
je er eentje hebt, omdat in het onderwijs steeds
meer online gebeurt. Je kunt het vergelijken met
een rekenmachine, woordenboeken voor Duits of
Frans, of een atlas bij aardrijkskunde. Ze horen bij
het onderwijs. Je kan ook zelf een laptop kopen,
misschien wil je per se een MacBook of heb je een
goede laptop thuis. Die mag uiteraard gewoon
mee. Let er wel op dat de specificaties overeenkomen met onze eisen. Ook is het goed om te
weten dat je met een eigen laptop geen ondersteuning van systeembeheer kan krijgen.
Hoe koop ik een laptop via The Rent Company?
Hierover krijgen je ouders binnenkort een bericht
met uitleg hoe zij een laptop kunnen aanschaffen.
Bij The Rent Company betaal je maandelijks een
vast bedrag (afhankelijk van het model 11 of 14
euro per maand). Je krijgt er dan een servicepakket
bij zodat je laptop altijd verzekerd is en je nooit
zonder werkende laptop komt te zitten.
Na het einde van de looptijd is de laptop van jou.
Uiteraard kan de laptop ook in één keer worden
betaald.
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BOODSCHAPPENLIJSTJE SCALA RIETVELDEN - KLAS 1
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O

1 x A4 lijntjesschrift met minimaal vier tabbladen (Action of Hema)

cam

O

Minimaal 5x A4 lijntjesschriften

du, fa, ne, gs

O

Minimaal 2x A4 ruitjesschriften (grote ruitjes, 1cm x 1cm)

wi

O

Minimaal 4x A5 lijntjesschriften

lbs, bv, mr, ak

O

Snelhechter

ne

O

Gratis lidmaatschap voor bibliotheek De Boekenberg

O

Etui met blauwe of zwarte pen, rode of groene pen, potlood, gum, puntenslijper
tekstmarker en kleurpotloden (minimaal vier kleuren)

O

Geodriehoek

wi

O

Passer

wi

O

Rekenmachine “Texas Instruments 30 XB Multi View”

O

Shirt met Scala logo en zwarte korte broek via www.topsportwear.nl/product/scala
of in de winkel in Spijkenisse (winkelcentrum Akkerhof): € 14,40 + € 8,99

O

Gymschoenen (in de zaal geen zwarte zolen)

O

Pocketwoordenboek Nederlands (bijv. Van Dale, Prisma; één per gezin is voldoende)
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Scala
Locatie Rietvelden
J.A. Heijwegenlaan 2, 3201 KH Spijkenisse

SCALA

MAAKT

DEEL

UIT

VAN

( 0181-616722
www.scala.rv.penta.nl
scala.rv@penta.nl

SCHOL E N G R O E P
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