VOORSPRONG
MAGAZINE
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

Locatie Molenwatering

havo/atheneum - atheneum - gymnasium
Curieweg 25
3208 KJ Spijkenisse
T 0181-617588

Locatie Rietvelden
mavo - havo
J.A. Heijwegenlaan 2
3201 KH Spijkenisse
T 0181-616722

SCALA

SCALA MAAKT DEEL UIT VAN SCHOLENGROEP PENTA
http://scala.penta.nl
E-mail: scala@penta.nl

INHOUDS
OPGAVE
ONDERWIJS								

7

STARTEN OP HET NIVEAU DAT HET BESTE BIJ JE PAST		

9

KENNIS EN KUNDE OP NIVEAU			

11

IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER 		

17

JEZELF LEREN KENNEN						

19

VOOR JE OUDERS							

23

AANMELDING EN TOELATING					

25

INFORMATIE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

27

		

VOORSPRONGMAGAZINE 2021

3

Beste jongens en meisjes
van groep 7 en 8
Je staat op het punt om te kiezen voor een nieuwe
school. Sommige klasgenoten hebben misschien
hun keuze al gemaakt. En jij ... ben jij er al uit?
Bij Scala maken we deze keuze graag een beetje
makkelijker voor je. Dat doen we door je zo goed
mogelijk te informeren over onze school. Dit
Voorsprongmagazine staat boordevol informatie
over Scala. Wil je nog meer weten? Kijk dan ook
eens op www.zetjeopvoorsprong.nl. Daar vind je
bijvoorbeeld onze schoolgids.
Wil je zelf een kijkje komen nemen op onze school?
Houd dan onze website in de gaten. Daar kun je
vinden wanneer je onze school kunt bezoeken!

Zet jezelf op voorsprong en kom langs!
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ONDERWIJS
Scala is één school met twee locaties: Rietvelden en Molenwatering. Op beide locaties
heerst een gezellige sfeer en voelt iedereen zich snel thuis.
ONZE OPLEIDINGEN
mavo - middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
havo - hoger algemeen voortgezet onderwijs
vwo - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (atheneum en gymnasium)
Op de locatie Rietvelden vind je de mavo en de havo en op de locatie Molenwatering het
havo/vwo en het vwo (atheneum en gymnasium).

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK
Op Scala gaan wij uit van drie kernwaarden:
•
Kennis en kunde op niveau
•
Jezelf leren kennen
•
Iets betekenen voor een ander
Oftewel: Scala is een school waar je veel leert, waar je de ruimte krijgt om jezelf te zijn
en om te groeien en waar van jou gevraagd wordt om jouw steentje bij te dragen aan
een betere wereld.
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STARTEN

OP HET NIVEAU DAT HET BESTE BIJ JOU PAST
Scala heeft brugklassen van één en van twee niveaus. We plaatsen je in een brugklas
met het niveau dat het beste bij je past en waar de kans het grootst is dat je zonder
vertraging en zonder dat je op je tenen hoeft te lopen een diploma kunt halen. Bij
voorkeur is dat een brugklas van één niveau. Het uitgangspunt daarbij is het advies
van jouw basisschool. Mocht er bij zowel de basisschool als Scala nog twijfel zijn welk
niveau het beste bij je past, dan plaatsen we je in een dubbelniveauklas. In deze klas
wordt op het hoogste niveau lesgegeven en je krijgt op beide niveaus cijfers.
In de brugklas kijken we of het niveau waarop je gestart bent, ook echt het juiste
niveau voor jou is. Het kan best zijn dat je in klas 2 op een ander niveau verdergaat.
Als je bijvoorbeeld in de mavobrugklas hebt laten zien dat je meer kunt, dan kun je
overstappen naar de tweede klas havo. Als het nodig is, helpen we je met een speciaal
opstroomprogramma. Daarmee kun je zonder achterstanden op het hogere niveau
verder.
Om op Scala aangenomen te worden, moet je van de basisschool een van de volgende
adviezen hebben meegekregen: mavo, mavo-havo, havo, havo-vwo en vwo.
Als je een vwo-advies hebt gekregen, kun je de keuze maken tussen atheneum en
gymnasium. Daarover lees je verderop meer.
Als je op Molenwatering in een havo/vwo-brugklas gestart bent en het blijkt dat een
havo-opleiding beter bij je past, dan kun je in 2 havo en 3 havo op Molenwatering
blijven. Daarna stap je voor 4 havo over naar Rietvelden.
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KENNIS EN
KUNDE
OP NIVEAU

Op Scala vinden we het heel belangrijk dat je veel leert. We willen graag dat je het
beste uit jezelf haalt en jezelf op voorsprong zet. Vanuit die gedachte bieden we je
op Scala veel extra’s aan.
GYMNASIUM
Het vwo kent twee vormen: atheneum en gymnasium. De opleidingen hebben
hetzelfde niveau, maar op het gymnasium krijg je een bredere opleiding. Naast de
standaardvakken krijg je ook Latijn en Grieks en als je in een van deze talen eindexamen doet, krijg je een officieel gymnasiumdiploma. Op het gymnasium bieden
we je een programma met interessante onderdelen, zoals een toneelvoorstelling
over de Griekse goden en een bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden. Je zet jezelf op voorsprong door voor het gymnasium te kiezen, maar je
moet er dus wel wat meer voor doen.
Voor de gymnasiumopleiding heb je een vwo-, atheneum- of gymnasiumadvies
nodig. Behalve een gezond verstand moet je doorzettingsvermogen hebben en
moet je het leuk vinden om te leren en creatief te denken.

CAMBRIDGE & ANGLIA
Op Scala zet je jezelf op voorsprong met versterkt Engels. Op de havo en het vwo
krijg je namelijk Cambridge Engels. De lessen zijn helemaal in het Engels en je hebt
een Engels lesboek. Je bereidt je voor op officiële Cambridge Certificates, waarmee
je toegang krijgt tot vrijwel elke buitenlandse universiteit of opleiding. Op het vwo
leg je sommige van deze examens af aan de universiteit in Cambridge.
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Het niveau van het Cambridge Engels is een stuk hoger dan het gewone niveau
voor Engels. Het is vergelijkbaar met het niveau van het tweetalig onderwijs.
Door het Cambridgeprogramma kun je in het vwo het eindexamen Engels al in
leerjaar 5 afleggen. Op de havo kun je, als je wilt en als je niveau hoog genoeg is,
je examen Engels op vwo-niveau afleggen. Ook op de mavo kun je officiële
certificaten voor Engels halen. In dit geval gaat het om de Anglia Certificates.

VERSTERKT BÈTAONDERWIJS
Op Scala besteden we veel aandacht aan de bètavakken. Samen met andere
scholen organiseren we allerlei activiteiten op het gebied van wetenschap en
techniek. Je doet dan proeven of experimenten en je zoekt naar verklaringen
voor wat je om je heen ziet. Laboratoriumjas aan, veiligheidsbril op: achter de
microscoop!

CHALLENGE PROGRAMMA
Op de mavo en havo krijg je in het eerste en tweede jaar het zogenaamde Scala
Challenge Programma. Dit programma bestaat uit twee onderdelen:
Bèta Challenge en Media & Design. Bij beide onderdelen werk je in groepjes aan
een oplossing voor een vraag die uit het bedrijfsleven komt. Per jaar werk je aan
drie of vier verschillende projecten en maak je kennis met bedrijven uit de
omgeving.

SPORTKLAS
Op Scala vinden we sport heel belangrijk. Daarom kun je bij ons in klas 1 en 2
deelnemen aan een speciaal sportprogramma. Naast je gewone lessen krijg je dan
één lesuur extra sport in de week, waarin je met andere sporten bezig bent dan
bij de gewone lessen lichamelijke opvoeding.
Verder kun je op Scala het vak Sport kiezen als examenvak: een interessant vak
dat verder gaat dan de gewone les lichamelijke opvoeding. Je leert bijvoorbeeld
hoe je sportevenementen organiseert, hoe je als scheidsrechter optreedt en wat
het inhoudt om te assisteren bij sportwedstrijden van andere leerlingen.
VOORSPRONGMAGAZINE 2021
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NATUURKLAS
Op het vwo (en in de havo/vwo-klas) kun je ook kiezen voor de natuurklas. Je gaat
op ontdekking in de natuur, spot vogels en doet onderzoek bij planten en dieren.
Een dagje naar Blijdorp en het helpen in onze schooltuin horen er uiteraard ook
bij.

MUZIEKKLAS
In de mavo en havo kun je in klas 1 en 2 leren om op een muziekinstrument te
spelen, bijvoorbeeld op keyboard, (bas)gitaar of drums. Zangles kan ook en je mag
ook zelf met een idee voor een song komen. Het is zowel voor beginners als voor
gevorderden.

KUNST & CULTUUR
Ook op het gebied van kunst & cultuur heeft Scala jou veel te bieden. Je kunt op
Scala examen doen in de vakken beeldende vorming en muziek. Verder organiseren we regelmatig activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, zoals een
bezoek aan een theater of museum. Zet jezelf op voorsprong en doe mee!

EN NOG HEEL VEEL MEER...
Op de twee locaties van Scala worden regelmatig extra activiteiten aangeboden,
waaraan je (tegen een geringe vergoeding) kunt meedoen. Denk aan het
deelnemen aan een debatwedstrijd, aan het volgen van een paar lessen over
fotobewerking, fotograferen met je smartphone, maar ook aan het organiseren
van bijvoorbeeld een disco of het schrijven van stukjes voor de schoolkrant.
Heb jij een leuk idee? Bespreek het met ons, dan kijken we wat we kunnen doen!
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IETS BETEKENEN
VOOR EEN ANDER
Scala is een school voor christelijk voortgezet onderwijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat
je bij ons het vak levensbeschouwing krijgt. Ook besteden we aandacht aan het kerstfeest en aan Pasen. Maar we vinden het vooral ook belangrijk dat we iets voor een
ander leren betekenen.
MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Op Scala volg je tijdens je schoolloopbaan een maatschappelijke stage. Je krijgt veel
ruimte om zelf een stageplek te vinden. Lukt het je niet om er een te vinden, dan
helpen we je uiteraard. In de bovenbouw van havo en vwo kun je er ook voor kiezen
om jongere leerlingen te begeleiden. Daarnaast kun je lid worden van de leerlingenraad of meehelpen om gezellige avonden voor de leerlingen te organiseren.

GOEDE DOELEN
Iets voor een ander betekenen maken we ook zichtbaar door mee te doen aan acties
die door leerlingen of docenten worden georganiseerd. Zo hebben we afgelopen
schooljaar geld ingezameld om bijen- en vlinderstruiken te kopen, doen we mee aan
acties van de Voedselbank en World Cleanup Day en maken we schoenendozen met
kleine cadeautjes voor kinderen die het niet zo goed hebben als wij.

EEN FIJNE SCHOOLTIJD
Leren gaat alleen goed als je je prettig voelt. Een fijne school maak je samen,
leerlingen en personeel: samen zorgen we ervoor dat iedereen zich op zijn gemak
voelt door elkaar de ruimte te geven en naar elkaar om te kijken.
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JEZELF LEREN
KENNEN
LESSEN, BEGELEIDINGSUREN EN FLEXUREN
De lessen op Scala duren 80 minuten. Het voordeel hiervan is dat we dieper op de
stof in kunnen gaan en dat er meer ruimte is voor vragen. Zo kun je betere resultaten halen. Een ander voordeel is dat er minder leswisselingen zijn en dat je per
dag minder verschillende vakken hebt (en dus minder boeken hoeft mee te slepen).
Naast de lessen zijn er begeleidingsuren (havo/vwo en vwo) of flexuren (havo en
mavo). Dit zijn uren waarin je extra uitleg of ondersteuning kunt krijgen. Je mag
voor een deel zelf bepalen hoe je deze uren invult.
Op de mavo en havo heb je elke week minimaal vier flexuren en er is bovendien in
de onderbouw elke dag (behalve vrijdag) een huiswerkuur, waardoor je een groot
deel van je huiswerk al op school kunt maken. Op het vwo bepaal je voor een groot
deel zelf hoeveel begeleidingsuren je volgt. Ook daar kun je op een aantal vaste
middagen in de week gebruikmaken van een huiswerkuur.
Ons lesrooster kun je vinden op www.zetjeopvoorsprong.nl.
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DE MENTOR
Iedere klas heeft zijn eigen mentor. Je mentor houdt jouw vorderingen in de gaten
en is de contactpersoon tussen school en thuis.
In het eerste jaar helpt je mentor je ook om je thuis te voelen op school. In het
rooster heb je daarvoor een mentoruur. Je mentor besteedt in deze uren onder
andere aandacht aan studievaardigheden. Hoe plan je bijvoorbeeld je huiswerk?
Hoe leer je voor een proefwerk? Ook is er in deze lessen veel aandacht voor sociale
vaardigheden. Hoe kun je bijvoorbeeld pesten voorkomen?
Tijdens deze lessen kan je mentor met de hele klas in gesprek gaan. Het kan ook zijn
dat een bepaald onderwerp alleen met jou of met een kleine groep leerlingen
besproken wordt. Soms helpen leerlingen uit de bovenbouw bij de mentorlessen.

EXTRA BEGELEIDING
Natuurlijk willen we op Scala goed onderwijs geven. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat jij je goed en prettig voelt op school. Goed leren lukt namelijk
alleen als je goed in je vel zit. Als het even niet zo goed met je gaat, helpen we je
dus graag.
De eerste die jou in zo’n geval kan helpen, is je mentor. Daarnaast hebben we
persoonlijke begeleiders of leerlingcoördinatoren die je in bijzondere gevallen
kunnen ondersteunen. Als het nodig is, kunnen we je extra ondersteunen bij
bijvoorbeeld dyslexie of faalangst.
Ook komt er regelmatig een schoolverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk
werker op school. Zij helpen je verder als je gezondheidsklachten hebt of wanneer
het even niet zo lekker loopt.
Sommige problemen zijn te ingewikkeld om binnen school op te lossen. We hopen
natuurlijk dat het niet nodig is, maar mocht dat toch zo zijn, dan zijn er ook deskundigen van buiten de school beschikbaar. Als je ouders ermee instemmen, kunnen we
in een team van deskundigen van binnen en buiten de school, oplossingen zoeken
voor grotere problemen.
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VOOR JE
OUDERS
C O M M U N I C AT I E
Via het ouderportaal van onze website hebben je ouders toegang tot veel
informatie. Hier kunnen ze je rooster, cijfers en absenties zien, maar ook brieven
en andere publicaties. Brieven aan je ouders sturen we ook altijd per mail. Op
geregelde basis versturen we ook een digitale nieuwsbrief, waarin we je ouders
op de hoogte houden van wat er op school speelt.

OUDERBIJDRAGE
We vragen een vrijwillige ouderbijdrage aan je ouders als tegemoetkoming in de
kosten voor een aantal voorzieningen. Voor sommige extra activiteiten, zoals een
excursie of werkweek, is ook een bijdrage nodig.
Als je deelneemt aan officiële Cambridge-examens, vragen we je ouders bij te
dragen aan de examenkosten.
Kies je voor het gymnasium, dan is de extra vrijwillige bijdrage in de onderbouw
€ 50,- per jaar.
Als je ouders meer willen weten over de ouderbijdrage, kunnen ze kijken op
www.zetjeopvoorsprong.nl.
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AANMELDING
EN TOELATING
Sommige basisscholen regelen de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Op
andere basisscholen moeten de ouders dit zelf doen. Vraag dus goed na hoe dit op
jouw school geregeld is.
Regelt jouw basisschool de aanmelding niet of doen je ouders dit toch liever zelf?
Kijk op www.zetjeopvoorsprong.nl.
Zorg ervoor dat je je uiterlijk 15 maart 2021 bij ons hebt aangemeld. Je kunt je aanmelden via een inschrijfformulier op de website van Scala, www.scala.penta.nl. Nog
voor de meivakantie krijg je definitief bericht of je geplaatst bent en op welk niveau.

KENNISMAKINGSMIDDAG
Voor de zomervakantie organiseren we een middag waarop je alvast kennis kunt
maken met je nieuwe school en je klasgenoten. Daarvoor ontvang je een uitnodiging.
Bij die uitnodiging krijg je ook een lijst met de namen van je nieuwe klasgenoten.
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INFORMATIE
VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

SCHOOLBEZOEK
Elk jaar bieden we de leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers verschillende
mogelijkheden om kennis te maken met Scala. We begrijpen heel goed dat jullie je
afvragen of dit gezien het coronavirus wel veilig kan.
Op dit moment zijn wij druk bezig om het programma aan te passen, want ook voor ons
staat de veiligheid en het voorkomen van het verder verspreiden van het coronavirus
voorop.
Wij vragen jullie om onze website goed in de gaten te houden. Binnenkort publiceren
wij alle mogelijkheden waarop wij jullie kennis willen laten maken met Scala.
Ondanks deze bijzondere tijd kijken wij ernaar uit om jullie te ontmoeten!
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atheneum - gymnasium
mavo - havo

Locatie Molenwatering
Curieweg 25		
3208 KJ Spijkenisse		

Locatie Rietvelden
J.A. Heijwegenlaan 2
3201 KH Spijkenisse

Wil je informatie over
een bezoek aan Scala?
Kijk op: zetjeopvoorsprong.nl

