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Ruimte voor jouw talent 
 
 
Het Kaj Munk College, maakt deel uit van stichting IRIS, is een ambitieuze groep van zeven 
VO-scholen in Haarlemmermeer, Amstelland en Zuid-Kennemerland. 
 
Met deze schoolgids geven wij jou en je ouders/verzorgers een beeld van het Kaj Munk. Wij 
vertellen over de schoolorganisatie, het schoolleven en onze ideeën over goed onderwijs. In 
deze gids vind je ook informatie over belangrijke praktische zaken: lestabellen, richtlijnen 
voor bevordering naar een volgende klas, schoolregels, ouderbijdragen en nog veel meer. Er 
gebeurt natuurlijk binnen het Kaj Munk College veel meer dan hier in deze gids beschreven 
staat. Een aantal zaken wordt regelmatig geüpdatet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
jaarplanning, of aan een andere inrichting van ons onderwijs, ten gevolge van mogelijke 
nieuwe coronamaatregelen. Deze informatie is te vinden op de website. 
  
Het Kaj Munk College (mavo, havo, vwo) is een energieke, vernieuwende, leergierige school 
met uitgesproken profielen, zoals Bèta-design op de mavo, Technasium op de havo en 
Science-Technasium op het vwo. Het profiel Kunst, Media & Cultuur wordt schoolbreed 
aangeboden en biedt veel kansen om je creativiteit te ontplooien. Leerlingen, ouders en 
medewerkers noemen de sfeer de kracht van de school: warm, je voelt je thuis, je kunt jezelf 
zijn, collegiaal en uitnodigend. 
 
Als je rondloopt op het Kaj Munk College, zie je ook dat de school volop in beweging is. 
Leerlingen doen mee aan projecten, maken presentaties met en voor andere leerlingen doen 
onderzoek, nemen proeven in het laboratorium, gaan op allerlei excursies, dansen, spelen 
toneel, zingen, maken muziek, pauzeren in de aula’s of met mooi weer buiten op de pleinen.  
 
Wij zijn een bijzondere school en dat uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan. 
Elke dag opnieuw bewijzen en beleven onze leerlingen en ons personeel dat. Dat doen we in 
onze doelmatige en sfeervolle schoolgebouwen: het Paviljoen (met een Technasium-
werkplaats), het Capitool met de groene koepel en de Piramide met multifunctionele leer- en 
ontmoetingsplaatsen. Samen met de buitenterreinen spreken wij van een heuse campus.  
 
Vanaf het moment dat je binnenkomt als brugklasleerling krijg je ruimte om je talenten te 
ontplooien. Maar dat gaat nooit ten koste van anderen. Wij verwachten van Kaj Munk-
leerlingen dat ze zelfstandig zijn, maar we helpen je ook als je begeleiding nodig hebt om dat 
te leren. Schoolprestaties en het diploma tellen, maar allereerst tel je op het Kaj Munk om 
wie je bent.  
 
Overigens heeft Kaj Munk de persoon naar wie de school is 
vernoemd, dat prachtig voorgeleefd. Hij is de metafoor voor ons 
allen: “Wij doen wat wij beloven”. Als je deze schoolgids hebt 
gelezen en onze website kajmunk.nl hebt bezocht, dan hebben 
jij en je ouders/verzorgers al een aardig beeld van de school. 
 
Aarzel niet om ons aan te spreken. Wij willen jou en je ouders 
graag laten zien hoe wij in een veilig, uitdagend, creatief en 
inspirerend klimaat onderwijs geven waar je wijzer van wordt. 
 
Iris Eshel 
Rector 
 

  

https://www.kajmunk.nl/corona-update/
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Een inspirerend voorbeeld 
 
 
Kaj Munk (1898–1944) was predikant in het Deense plaatsje Vedersö in West-Jutland. 
Behalve predikant was hij journalist, schrijver en dichter. Hij is bekend geworden vanwege 
zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. 
 
Kaj Munk keerde zich tegen het opkomend antisemitisme en met name 
tegen de Jodenvervolging in zijn land nadat de nazi’s ook Denemarken 
hadden bezet. Vanwege zijn houding en activiteiten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd hij op 4 januari 1944 door de Gestapo vermoord. Kaj 
Munk werd 46 jaar. 
 
Door de wijze waarop Kaj Munk consequent voor zijn mening uitkwam en 
opkwam voor de medemens, is hij voor ons een inspirerend voorbeeld. In 
onze mediatheek is een kleine tentoonstelling ingericht over Kaj Munk. 
 
 

Impressie 
 
 

 De school staat in de Hoofddorpse wijk Pax. 

 We leiden op voor de diploma’s mavo, havo en vwo. 

 Enthousiast, professioneel en vernieuwend docententeam dat wordt bijgestaan door 
een evenzo enthousiast en professioneel team van ondersteuners. 

 Je wordt uitgedaagd actief en zelfstandig te leren. 

 We hebben goede doorstroom- en slagingspercentages. 

 De school telt ca. 1420 leerlingen en ca. 180 medewerkers. 

 We hebben een mooie schoolcampus met goede voorzieningen in de drie gebouwen, 
het Capitool, het Paviljoen en de Piramide (computers, touch screens, laboratorium, 
Technasium-werkplaats, ruimten voor kunst en cultuur etc.). 

 De school profileert zich met bètaonderwijs: in de mavo met het profiel Bètadesign, in 
de havo met aparte Technasium–klassen en in het vwo met Science-Technasium. 

 Er is veel aandacht voor Kunst, Media & Cultuur (KMC), onze schoolbrede profilering. 
Dit uit zich o.a. in de kleinkunstavonden en het jaarlijkse Lentefeest, extra 
kunstvakken in de onderbouw en verdieping in de kunstvakken in de bovenbouw. En 
natuurlijk een volle culturele activiteitenkalender in combinatie met andere vakken. 

 Waarden en normen vanuit de protestants-christelijke traditie zijn ons vertrekpunt. We 
werken aan een warm en duidelijk school- en leerklimaat met veel persoonlijke 
aandacht, binnen duidelijke kaders en afspraken. 

 Er is intensieve leerlingbegeleiding en extra aandacht voor leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte. 

 We bieden een scala aan gevarieerde buitenlesactiviteiten. 

 Toptalenten in bijvoorbeeld sport en dansen krijgen speciale faciliteiten. 

 Als opleidingsschool bieden we faciliteiten aan docenten-in-opleiding en hebben we 
nauwe banden met verschillende lerarenopleidingen. 

 Het Kaj Munk College is een Jet-Net school, is actief in het netwerk Bètapartners en 
heeft veel contacten met het bedrijfsleven 

 

  



Schoolgids 2021-2022  6 

 

Het Kaj Munk geeft ruimte aan jouw talent 
 
Je gaat naar school om te leren, dat spreekt vanzelf. Op het Kaj Munk College wordt werk 
gemaakt van goed onderwijs. Je doet op school in de eerste plaats de kennis, inzichten en 
vaardigheden op die nodig zijn om je diploma te halen. Want wat je op school leert wordt 
voor een groot deel bepaald door exameneisen. Daarnaast spelen ook je eigen interesses 
en die van de docenten een belangrijke rol, want er valt meer te leren dan alleen dat wat 
nodig is voor het examen. 
 
Hoe je leert is niet voorgeschreven. Want niet iedereen leert op dezelfde manier. Op het Kaj 
Munk College krijg je de ruimte om uit te proberen welke manieren het beste bij je passen. 
We bieden je leertaken in veel verschillende vormen aan: via klassikale lessen, in projecten, 
praktische opdrachten, onderzoeksopdrachten, excursies en ga zo maar door. En wij zijn van 
mening dat kennis pas echt betekenis krijgt als je die kennis ook actief kunt gebruiken. 
Daarvoor krijg je bij ons veel ruimte. 
 
Op die manier krijg je de gelegenheid om jouw 
talent te ontwikkelen. Want wij gaan ervan uit 
dat iedereen talenten heeft en we hebben het 
volste vertrouwen dat ook jij die wilt en kunt 
ontwikkelen. Wij bieden je daartoe alle 
mogelijkheden. Waar liggen jouw talenten en 
wat is voor jou de beste manier om die verder 
ontwikkelen? Waar zou je beter in willen 
worden? We dagen je uit na te denken over 
jezelf, keuzes te maken, verantwoordelijkheid 
te nemen en daarover te communiceren. Dat is 
ook van belang voor je latere studie en beroep. 
Verder vinden we dat de school ook belangrijk 
is omdat je er anderen ontmoet: je 
medeleerlingen en docenten met wie je nauw samenwerkt. 
 
Je maakt actief deel uit van een schoolgemeenschap, waarin mensen een functionele maar 
ook warme relatie met elkaar hebben. Binnen die gemeenschap ontwikkel je de nodige 
sociale en communicatieve vaardigheden, je leert initiatieven nemen en verantwoordelijkheid 
te dragen. Allemaal dingen die belangrijk zijn voor je verdere leven. Het bevordert je welzijn 
en geluk, het brengt je steeds nieuwe mogelijkheden en het geeft je invloed op je eigen leven 
en omstandigheden, om te beginnen op school. Op het Kaj Munk College gaan we ervan uit 
dat iedereen wil leren, iedereen verschillend is en dat iedereen zijn leren zichtbaar maakt. 

 
Natuurlijk is die ruimte begrensd door de normale omgangsregels en de schoolregels. Waar 
grenzen worden overschreden gaan we in gesprek. Waar mogelijk leggen we de bal bij jou. 
Uiteindelijk gaat het er ons om dat we iedereen een veilige en prettige leef- en 
werkomgeving bieden. Alleen in zo’n omgeving kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. 
De school staat open voor alle levensovertuigingen. Zo vinden we het belangrijk dat ieder 
mens zijn mogelijkheden benut en zijn verantwoordelijkheid voor de medemens en de 
natuurlijke omgeving ontwikkelt.  
 
Sleutelwoorden in dit verhaal zijn, zoals je hebt kunnen lezen: talent, relatie, invloed en 
veiligheid. Het zijn deze vier woorden die we als handvat gebruiken bij ons werk, in de 
omgang met elkaar en in wat we willen bereiken. We vragen ook van jou als leerling om 
waar je kunt een actieve bijdrage te leveren aan dit warme en duidelijke school- en 
leerklimaat waar we naar streven.  
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Doelen van het onderwijs 
 
2.1 Warm en Duidelijk 
 
Als leerling voel je je thuis op het Kaj Munk College. Dit blijkt uit onderzoek, maar we horen 
het ook dagelijks. In de brugklas worden de mentoren geassisteerd door twee leerlingen uit 
de bovenbouw, die we leerlingmentoren noemen. Zij bouwen een persoonlijke band op met 
de brugklassers, zodat ook deze zich doorgaans snel thuis voelen. Wij zijn trots op de 
warme, gemoedelijke sfeer. Leerlingen gaan in de regel op een prettige en sociale manier 
met elkaar om. Ook de relatie tussen leerlingen en docenten is over het algemeen bijzonder 
goed. Docenten en mentoren hebben een open houding tegenover je en nemen je serieus. 
 
2.2 Kunst, Media en Cultuur 
 
Al jaren staat het Kaj Munk College in de gemeente Haarlemmermeer bekend als een school 
met extra aandacht voor kunst en cultuur. Dit uit zich in een breed kunstvakaanbod in de 
onderbouw, zoals tekenen (BV2), handvaardigheid (BV3), drama, muziek en media. Verder 
krijg je in de onderbouw een keur aan andere kunst- en cultuuractiviteiten.  
 
In de bovenbouw kun je als examenvak op de mavo en havo beeldende vorming en/of 
drama kiezen en op vwo beeldende vorming. Hieraan zijn verdiepende excursies en/of 
voorstellingen/exposities gekoppeld. Verder is het vak ckv (culturele kunstzinnige vorming) 
verplicht in het voorexamenjaar van de mavo, havo en vwo. Deze vakken worden 
ondersteund door inspirerende excursies, workshops en experts in de les. 
 
Kunstwerken van leerlingen worden geëxposeerd in de school en op ons cultuurplein. In het 
keuzeprogramma van meerdaagse reizen in de bovenbouw mavo, havo en vwo wordt 
minimaal een kunst- en cultuurreis aangeboden.  
 
Het Lentefeest is elk jaar weer een hoogtepunt in het schooljaar. Het is een grootse 
theatervoorstelling van jou en je medeleerlingen waarbij alle activiteiten door leerlingen 
worden georganiseerd. Zowel op de planken in de band, zang, dans of toneel, als achter de 
schermen met decor, techniek, organisatie etc. 
werken jullie samen om als een groep een 
daverend applaus te krijgen tijdens de 
spetterende voorstellingen in en rond de school. 
Het verhaal wordt door de leerlingen zelf 
geschreven, wat zorgt voor een script vol met 
cliffhangers.  

 
Ook is er tweemaal per jaar een Kleinkunstavond 
waar je voor een wat kleiner publiek kan laten 
zien wat je kunt op het gebied van zang, dans, 
poëzie, cabaret en meer. 
 
In de brugklas is er het Mini-Lentefeest, dat je samen met je medeleerleerlingen in december 
op school opvoert voor ouders, vrienden en bekenden. Alle brugklasleerlingen werken 
samen aan de voorstelling. Achter de schermen aan decor, techniek of multimedia en voor 
de schermen met muziek, dans of toneel. Kortom, je ontdekt en ontwikkelt jouw talent en al 
deze talenten komen samen tijdens een spetterende voorstelling! 
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Activiteitenschema 2021-2022 
 

 
 



 

Schoolgids 2021-2022  9 

 

2.3 Sterk in Bèta 
 
Op het Kaj Munk College is al heel lang extra aandacht voor wetenschap en techniek. Zowel 
in mavo, havo als op het vwo zijn speciale bèta klassen 
 
Het Kaj Munk College is ook een Technasiumschool. Dit is een door de minister erkende 
onderwijsvorm, waarin naast de ‘gewone’ vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 
gegeven wordt. Bij O&O ben je als leerling op zoek naar de oplossing van een echt probleem 
van een opdrachtgever, zoals een bedrijf of gemeente. Daarbij werk je in teams en kruip je in 
de rol van architect, bioloog, natuurkundige, econoom, dierverzorger, constructeur, planoloog 
enz. Voor het vak O&O werk je natuurlijk niet in een gewoon lokaal, maar meer in een 
ontwerpstudio met verschillende hoeken om te onderzoeken, samen te brainstormen, 
ontwerpen te bouwen of zelfs met een laser-snijder te werken.  
Uiteindelijk presenteer jij met je hele team de oplossing aan de opdrachtgever. Het gebeurt 
regelmatig dat een opdrachtgever de oplossing zo goed vindt dat jouw oplossing echt 
uitgevoerd wordt. Kan het nog mooier? 
 
Skills 
In een apart ‘skills uur’ leer je extra vaardigheden die je kunt gebruiken voor de opdrachten. 
Daar leer je bijvoorbeeld beter onderzoek te doen, creatief te denken, te programmeren, 3D 
te printen en een laser-snijder aan te sturen, fotografie en fotoshoppen, mooie maquettes te 
bouwen en nog veel meer!   
Het vak O&O wordt zowel op de mavo (daar heet het T&T), als op havo en vwo gegeven. In 
de jaren na de brugklas word je steeds beter in onderzoeken, samenwerken, plannen, 
ontwerpen en presenteren, en in het examenjaar laat je in een Meesterproef zien wat je kunt. 
Zo krijg je naast je gewone diploma ook nog een erkend (Technasium-)certificaat! 
 
Mavo Bètadesign  
In de mavo krijgt onze bètaprofilering vorm in 
de Bètadesign-klassen. Dit programma is 
gericht op het ontwikkelen van je interesse in 
bèta en techniek. Je doet samen onderzoek en 
ontdekt daarmee hoe leuk bèta kan zijn. Je 
krijgt het vak Technologie & Toepassing (T&T). 
Dit vak lijkt erg op het vak O&O van het 
Technasium. Ook bij T&T krijg je vanuit het 
bedrijfsleven een opdracht, een probleem, 
waarvoor je in groepjes een oplossing gaat 
bedenken, en die je gaat presenteren aan het 
bedrijf. 
 
Bètalessen en projecten worden gegeven in moderne praktijklokalen of in het laboratorium. 
In aanvulling hierop vinden er veel andere bèta-activiteiten plaats, van de onderbouw tot de 
examenklassen. Ook het vak T&T kun je als examenvak kiezen. Het vak T&T geeft je een 
mooie voorsprong als je na de mavo verder gaat op het MBO. Maar met T&T als afgerond 
examenvak kun je als je doorstroomt naar 4 havo ook eventueel O&O als vak kiezen. 
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Havo Technasium 
Havo-Technasiumklassen hebben in hun rooster het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Je 
werkt daar in een inspirerende omgeving met een klein team aan een levensechte opdracht. 
Opdrachten komen meestal van bedrijven uit de buurt en zijn actueel. Jouw team zoekt op 
een creatieve en goed onderbouwde manier naar een oplossing van een probleem. De 
oplossing werken jullie uit in maquettes, 3D-modellen, verslagen, films, animaties of… 
(bedenk het maar!) en dat presenteer je aan de opdrachtgever.  
 
Voor de variatie komen de opdrachten steeds uit andere bèta-werelden (Gezondheid, 
Energie, Wonen, Tech...). Zo krijg je ook een goed idee wat er later bij je past. In het vijfde 
jaar laat je in een meesterproef zien wat je allemaal geleerd hebt. Daarmee ontvang je naast 
je havo-diploma een door het Ministerie van Onderwijs erkend Technasiumcertificaat. Voor 
steeds meer vervolgopleidingen geldt dit certificaat als een extra aanbeveling. En als je na 
de havo verder gaat in het HBO dan neem je een zee aan ervaring mee vanuit het vak O&O! 
 

Vwo Science-Technasium 
Vwo betekent Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Niet zo gek dus dat alle vwo-
leerlingen op het Kaj Munk als WON-school extra worden uitgedaagd om hun academische 
vaardigheden te ontwikkelen. Een WON-akademie-school (Wetenschapsoriëntatie 
Nederland) staat voor onderzoekend leren en leren onderzoeken. Waar een vwo-Science-
Technasium leerling enthousiast wordt van natuurwetenschappelijk of technisch onderzoek 
zal een vwo-leerling creatief of sociaalwetenschappelijk uitgedaagd willen worden, willen 
filosoferen of andere culturen willen onderzoeken. 
 
Kies je voor de Science-Technasiumklas dan staat in je rooster vier uur (2 x 2uur) het vak 
Onderzoek en Ontwerpen (O&O) met daarnaast een uur Skillslab om je vaardigheden te 
vergroten. Betekenisvolle opdrachten zijn gevarieerd en verdeeld over de 7 bèta-werelden. 
Zo ben je het ene moment een robot aan het programmeren (opdracht IBM) om in het 
volgende blok bezig te zijn met de waterkwaliteit van het Haarlemmermeerse Bos (opdracht 
polderecoloog). In de afgelopen jaren deden we mee aan de TopAward-VirusKenner in 
samenwerking met het Erasmus MC in Rotterdam ... een vooruitziende blik en hoe actueel!  
 
Natuurlijk leren we je op het vwo om op de juiste manier onderzoek te doen, tenslotte stroom 
je na het vwo door naar het Wetenschappelijk Onderwijs. In de Skillslab-lessen schrijf je in 
voor heel verschillende trainingen en in Het Skillslab kun je aan de gang met 3D-printers, je 
kunt Arduino’s programmeren of zelfs werken met een echte lasersnijder! 
 
Ook in het vwo sluit je het vak O&O af met een meesterproef in het examenjaar en daarmee 
krijg je een waardevol Technasium-certificaat naast je reguliere diploma. 
 

Vwo - WON 
Ruim baan voor Wetenschap in het vwo 

In ons vwo-onderwijs wordt nog meer plaats gemaakt voor Wetenschap! Als WON- 
(WetenschapsOrientatieNederland) akademie school met een vwo-Science-Technasium 
programma kiezen we voor onderzoekend leren en leren onderzoeken vanaf dag één. Alle 
vwo-leerlingen (vwo en vwo-Science-Technasium) krijgen ter voorbereiding op hun 
vervolgstudie aan de universiteit (of HBO) scholing in onderzoeksvaardigheden. Het Kaj 
Munk College laat de onderzoekvaardigheden terugkomen in alle vakken. Daarvoor hebben 
we een WON-leerlijn ontwikkeld die elk jaar in complexiteit toeneemt. Zo wordt jouw 
profielwerkstuk in je eindexamenjaar van betere kwaliteit. Het WON-netwerk ondersteunt de 
school met competities en evenementen voor leerlingen zoals de jaarlijkse WON-dag ergens 
op een universiteit in Nederland. Ook komen wetenschappers naar school om jou te helpen 
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bij onderzoek of om een college/presentatie te geven over interessante academische 
onderzoeken en studies. 
De (pré)academische vorming van onze vwo-leerlingen is bovendien vanaf 2020 versterkt 
doordat we lid zijn van de PUC, Pre University College van de VU. Hierdoor kun je onder 
bepaalde voorwaarden als vwo-leerling vanaf klas 4, colleges aan de VU volgen naast en 
soms zelfs in plaats van je ‘normale lessen’ op school.  
 
Naast bovengenoemde aandacht voor het ontwikkelen van de pré-academische 
vaardigheden, kunnen de vwo-Science-Technasium leerlingen zich 
uitleven in (Bèta)-onderzoek tijdens de O&O-projectlessen en 
ontwikkelen de vwo-leerlingen hun creativiteit, samenwerking en 
digitale vaardigheden tijdens extra lessen drama, LO en ICT.  
 
 
Samenwerken maakt sterk! 
Als Technasium-school in het netwerk Randstad-Noord werken we nauw samen met vier 
andere Technasia en delen onze expertise. 
 
We werken samen met de WONakademie (Wetenschapsoriëntatie Nederland) waarmee de 
kwaliteit van onderzoek doen en het ontwikkelen van academische vaardigheden, op een 
hoog niveau staat. 
 
Naast de WON (zie bovenstaande alinea) werkt de school samen metJ et-Net (Jongeren en 
Technologie Netwerk Nederland). Via Jet-Net kunnen leerlingen uit de betàprofilering een 
kijkje in de keuken nemen bij bedrijven in de regio. We werken op computergebied 
bijvoorbeeld nauw samen met IBM Nederland. Maar ook met PWN, Keukenhof, Schiphol, 
Feadship, Provincie Noord-Holland, Gemeente Haarlemmermeer, Meerlanden, NMCX, Artis 
…en nog veel meer! 
 
Als Bètapartner delen we onze expertise met veel scholen uit een grote regio rond 
Amsterdam. Bijvoorbeeld via OPeRA in het VO-HO netwerk met o.a. de UVA, VU en HvA. 
Leerlingen doen buiten de school mee aan Makathons, (Solar-)wedstrijden, een Europese 
Kangoeroewedstrijd, Olympiades en gaan op bezoek bij de deeltjesversneller in Genève. 
Regelmatig verzorgen studenten van verschillende universiteiten practica in ons eigen 
laboratorium of volgen we met onze eigen leerlingen een masterclass elders. We hebben 
zelfs een eigen sterrenkoepel op het dak. 
 
Kortom, een hele rijke leeromgeving! 
 
2.4 Computers en andere voorzieningen 
 
In het schooljaar 2021-2022 verwachten we dat alle brugklassers een eigen laptop bij zich 
hebben. Deze gebruik je voor het maken van opdrachten, verslagen, interactief leren, 
formatief toetsen, voor het opzoeken van gegevens en natuurlijk voor je huiswerk. Je krijgt, 
net als iedere leerling, een eigen mailadres.  
 
De school zelf beschikt over prima ICT-faciliteiten. Zo zijn er een aantal computerlokalen, 
laptopkarren, een sciencelab en computereilanden met up-to-date PC-systemen. Draadloos 
internet is in de gebouwen en op het buitenterrein overal beschikbaar. Wij hebben zoals dat 
heet “single sign on” dat betekent één inlog voor alle applicaties. Alle lokalen hebben een 
touchscreen met vele toepassingsmogelijkheden. Voor bepaalde vakken zijn moderne, goed 
geoutilleerde vaklokalen ingericht (o.a. voor aardrijkskunde, biologie, tekenen (is BV2), 
handvaardigheid (is BV3), O&O, drama en muziek). Tijdens studie-uren, pauzes en na afloop 
van de lessen kun je gebruik maken van de mediatheek met studietafels, boeken en 
computers. De mediatheek is elke dag open, ook tijdens de pauzes. Om rustig te studeren 

https://www.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/pre-university-college/index.aspx
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kun je in beide gebouwen op diverse plekken terecht. Er zijn in totaal drie aula’s (waarvan 
twee met kantinevoorzieningen) en twee ruime pleinen waar de leerlingen hun pauzes 
kunnen doorbrengen. Een aula met aangrenzend plein is speciaal gereserveerd voor de 
onderbouwklassen. 
 

 
2.5 Toptalent, bewegen en sport  
 
Als je op hoog niveau sport, danst, muziek 
maakt of in iets anders op topniveau 
meedraait, dan heeft de school een 
toptalentenbeleid. Jij of je 
ouders/verzorgers nemen dan contact op 
met de toptalentcoördinatoren. Zij 
begeleiden je om je drukke programma 
buiten school te combineren met goede 
studieresultaten op school. Het Kaj Munk 
College heeft van het Olympisch Netwerk 
Noord-Holland het predicaat 
‘Topsportvriendelijke school’ gekregen. 
 
Het Kaj Munk College biedt het vak lichamelijke opvoeding-2 op de mavo aan als 
eindexamenvak, omdat we bewegen en de kennis daarover belangrijk vinden. Voldoende 
bewegen maakt dat je jezelf goed voelt en dat je er goed en gezond uitziet. In de regel 
hebben alle leerlingen daarom minstens twee lesuren lichamelijke opvoeding. We 
beschikken over twee eigen gymzalen. Daarnaast maken we gebruik van gymzalen elders in 
Hoofddorp en in het voor- en najaar van het sportterrein ‘De Reigers’. Regelmatig zijn er 
sportdagen en extra activiteiten zoals squash en fitness. In de bovenbouw bieden wij ook 
nog eens een Sport Oriëntatie Keuzeprogramma aan, waarbij je kunt kennis maken met de 
vele sportactiviteiten die niet deel uitmaken van het reguliere programma. 
 
 
2.6 Actief en zelfstandig 
 
Een actieve en zelfstandige houding, dat vraagt de moderne maatschappij van mensen. Wij 
stimuleren die houding door je uitdagende en gevarieerde werkvormen aan te bieden. Naast 
de leerinhoud besteden wij veel aandacht aan algemene vaardigheden en aan je leerproces, 
bijvoorbeeld door formatieve evaluatie. Met een actieve en zelfstandige leerhouding kun je 
meer je eigen onderwijsprogramma bepalen. Zo houd je plezier in het leren en dat komt je 
resultaten ten goede. 
 
2.7 Veilig en vertrouwd 
 
Vanzelfsprekend moet je je op school veilig kunnen voelen. Je docenten, je mentor en 
andere personeelsleden werken aan een goede sfeer binnen de klassen en de 
schoolgemeenschap als geheel. Als leerling spreken we je aan op je gedrag en je 
verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, zowel binnen als buiten het klaslokaal. 
 
Wij zijn alert op ongewenst gedrag dat een gevoel van onveiligheid kan geven. Door hierover 
regelmatig met elkaar in gesprek te zijn proberen we ongewenst gedrag het liefst te 
voorkomen. We kunnen niet garanderen dat er bijvoorbeeld nooit gepest wordt, maar wel dat 
wij daar goed en verstandig mee omgaan. Voor de aanpak van pestgedrag is er een 
pestprotocol. Uitgangspunt bij problemen is steeds dat wij met alle betrokkenen in gesprek 
gaan en tot afspraken komen. 
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Ook voor je fysieke veiligheid is op het Kaj Munk College veel aandacht. De school is 
gevestigd in drie goede, moderne gebouwen die aan hoge veiligheidseisen voldoen. En er 
zijn genoeg personeelsleden die gekwalificeerd zijn als bhv'er (bedrijfshulpverlener). Het Kaj 
Munk College neemt deel aan het Haarlemmermeerse convenant ‘De Veilige School’ en 
werkt in dat kader samen met andere scholen en instanties om zowel de fysieke als sociale 
veiligheid te blijven garanderen. 
 
 
2.8 Leren buiten het lesprogramma 
 
Als leerling van het Kaj Munk College trek je er regelmatig op uit. In de onderbouw staan 
veel leuke activiteiten op het programma: kennismakingsactiviteiten, excursies en projecten 
op het gebied van natuur en cultuur. In de bovenbouw zijn er diverse eendagsexcursies, die 
in het teken staan van cultuur, science/bèta of oriëntatie op studie en beroep. Ook zijn er 
meerdaagse studiereizen die aansluiten bij de profilering van de school: de reizen staan in 
het teken van bèta of van kunst, media en cultuur. In verband met mogelijke nieuwe 
coronamaatregelen voor reizen naar het buitenland, hebben we dit schooljaar de 

examenreizen in Nederland 
georganiseerd. Dit om de kans zo 
groot mogelijk te maken dat de 
examenreizen door kunnen gaan.  
 
In april 2022 gaan de leerlingen uit 
3-havo gaan (onder voorbehoud 
van de dan geldende 
coronamaatregelen) voor een 
meerdaagse excursie naar 
België/Frankrijk. Deze excursie 
staat in het teken van de vakken 
geschiedenis en Frans. De 
leerlingen uit 3-Science-
Technasium, 3-Technasium en 3-

vwo gaan op veldwerkweek in Nederland. Tijdens de veldwerkweek ligt het accent op het 
doen van (biologisch-)onderzoek.  
 
Het kerstgala is een van de hoogtepunten van het jaar voor de bovenbouwleerlingen. En de 
examenleerlingen sluiten het jaar feestelijk af met een heuse ‘prom-night’, compleet met 
galakleding en op een prachtige locatie. 
 
In de bovenbouw van het mavo doe je een beroepsoriënterende stage. De derde klassen 
havo en vwo doen 30 uur maatschappelijke stage in het kader van burgerschapsvorming. 
Het is een ‘andere manier van leren’, met als kenmerk dat je iets voor een ander doet. Je 
krijgt voor de stage geen vergoeding, maar de stage is zeker zinvol en leerzaam. Het gaat 
om de combinatie van het ‘zelf leren’ en ‘iets voor anderen’ doen. 
 
Het doel is de maatschappelijke participatie en betrokkenheid te vergroten van jongeren. De 
maatschappelijke stage stimuleert je actieve en zelfstandige houding. Zo ga je zelf op zoek 
naar een stageplaats, je maakt afspraken over de werkzaamheden en je voert deze uit. Je 
raakt bekend met andere groepen mensen in de samenleving, waardoor begrip en respect 
voor elkaar gestimuleerd worden. Veel maatschappelijke stages worden gedaan bij non-
profit organisaties, zoals sport-, culturele en maatschappelijke instellingen. Wij zien veel 
raakvlakken tussen de doelstellingen van de maatschappelijke stage en de speerpunten van 
de school. Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 
de stage niet meer verplicht, maar het Kaj Munk College vindt de maatschappelijke stage 
een belangrijk onderdeel van de opleiding. 
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2.9 Intensieve leerlingbegeleiding 
 
Vanzelfsprekend zijn alle docenten erop gericht je tijdens hun lessen zo goed mogelijk te 
begeleiden. Als zij problemen signaleren bespreken ze die met je mentor. Je mentor is er om 
je te ondersteunen en te begeleiden bij zaken die met school en studie te maken hebben, 
maar eventueel ook bij andere zaken. 
 
Voor specifieke situaties kan een beroep worden gedaan op specialisten binnen de school, 
zoals decanen, een orthopedagoog, dyslexiecoördinatoren, dyscalculiecoördinatoren, 
begeleiders Passend Onderwijs en persoonlijke mentoren. Ook worden er 
faalangstreductietrainingen, Rots en Water trainingen en trainingen in sociale vaardigheden 
gegeven door docenten die zich daarin bekwaamd hebben. Dit schooljaar bieden we ook 
extra ondersteuning aan ‘structurele onderpresteerders’. Slimme meisjes en jongens, die 
steeds slechter gaan presteren en soms ook het plezier in leren en/of hun zelfvertrouwen 
lijken te verliezen. Samen met een TOP-coach gaan we je helpen om je leerontwikkeling 
weer in pas te laten lopen met je capaciteiten en kwaliteiten, zodat je hopelijk ook weer 
zelfvertrouwen krijgt en plezier in leren. Verder kunnen leerlingen met hun problemen terecht 
bij een aantal vertrouwenspersonen. De coördinator leerlingondersteuning (op andere 
scholen weleens zorgcoördinator genoemd) bewaakt de kwaliteit en samenhang van onze 
leerlingbegeleiding. 
 
Op de website staat het schoolondersteuningsprofiel; dit document geeft weer welke 
mogelijkheden de school biedt voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende 
onderwijsbehoeften. Het kan zijn dat de problematiek van een leerling zodanig is dat 
expertise van buiten de school nodig is. Daarvoor onderhoudt de school nauwe banden met 
een groot aantal gespecialiseerde instellingen. De school kent een Zorg Advies Team, dat 
regelmatig bijeenkomt. Aan dit team nemen naast onze eigen coördinator leerling 
ondersteuning en orthopedagoog externe instanties als leerplichtambtenaar, jeugdarts en de 
schoolcoach vanuit Atra deel. Als de situatie daarom vraagt kan er ook overlegd in een Multi 
Disciplinair Overleg (MDO). Daarin school, leerling, ouders en ketenpartners met elkaar 
overleggen over de gewenste ondersteuning en samenwerking. Zie voor meer informatie 
4.13. 
 
2.10 Opleidingsschool (OPLIS) 
 
Als opleidingsschool maakt het Kaj Munk College deel uit van de Opleidingsschool Noord-
Holland West (met keurmerk van het ministerie van OCW). Goed onderwijs staat of valt met 
goede docenten, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Onze school draagt daarom graag 
bij aan het verzorgen van een goede praktijkopleiding voor nieuwe docenten en zijn daarom 
opleidingsschool voor studenten van meerdere lerarenopleidingen (o.a. de HvA, de ALO, de 
UvA en de VU). Stagiaires krijgen bij ons intensieve begeleiding en we verzorgen een deel 
van het opleidings-programma. We gebruiken daarom ook wel de naam ‘Opleiden in de 
School’ (OPLIS). Onze nauwe contacten met de lerarenopleidingen leveren ons bovendien 
nieuwe ideeën en inzichten op. Veel stagiaires zijn na het behalen van hun bevoegdheid 
doorgegroeid naar een vaste baan bij het Kaj Munk College.  
 
Academische Opleidingsschool (AOS) 
Het Kaj Munk College neemt als opleidingsschool deel aan een netwerk dat heeft geleid tot 
accreditatie als ‘academische opleidingsschool’. Dit betekent dat studenten hun 
onderzoeksopdracht op onze school kunnen verrichten. Ze worden daarbij ondersteund door 
docenten van de school. Het Kaj Munk College wil een onderzoekende cultuur bevorderen, 
waarbij docenten met elkaar en samen met studenten onderzoek doen naar ons onderwijs 
om die steeds verder te verbeteren. Het vormgeven van de academische opleidingsschool 
gebeurt in nauwe samenwerking met een aantal andere scholen voor voortgezet onderwijs. 
Daarbij worden we ondersteund door hogescholen en universiteiten.  
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Inrichting en resultaten van de school 
 
 
3.1 Opbouw van de school 
 
Het Kaj Munk College is een school voor mavo, havo en vwo. De mavo telt in totaal vier 
leerjaren, de havo vijf en het vwo zes. In bijgaand schema zie je de opbouw van de school. 
In de brugklas heb je: 
• h(avo)/m(avo) en h/m Bètadesign 
• v(wo)/h(avo) en v/h Technasium 
• vwo Science-Technasium 

 

Leerjaar 6      

Vwo regulier 
 

Leerjaar 5    

Havo 
en 

Havo Technasium 

Leerjaar 4 

Mavo 
en 

Bètadesign 
Leerjaar 3 Vwo 

Science-
Technasium 

 Leerjaar 2 

Brugklas 
H/M 

Bètadesign 
V/H 

Technasium 
Vwo 

Science-Technasium 

 
 
3.2 Schooltijden 
 
Op alle schooldagen ben je altijd van het 1e tot en met het 8e lesuur voor school beschikbaar, 
ongeacht het lesrooster. De schooltijden zie je in de onderste tabel. Het schooljaar is 
opgedeeld in vier blokken. We maken gebruik van een voortschrijdend gemiddeld, zodat de 
cijfers op elk moment inzichtelijk zijn voor ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen komen 
1 of 2 keer per jaar naar het L(eerling)O(uder)S(chool)-gesprek1 met de mentor en kunnen 
halverwege het schooljaar een 10-minutengesprek aanvragen met de vakdocent. Tijdens de 
leerlingbesprekingen is er een 40-minutenrooster en kunnen leerlingen ’s middags op school 
verwacht worden om toetsen of ander werk in te halen. Vanwege bijzondere activiteiten, 
zoals een studiemiddag voor het personeel, kan het weleens voorkomen dat je rooster wordt 
verkort. Er is dan een 40-minutenrooster. Voor de klassen uit laag 1, 2 en 3 worden de 
lessen bij uitval van een docent zo veel mogelijk opgevangen door een andere docent. 
 
  

                                                
1 Een LOS-gesprek (Leerling-Ouder-School-gesprek) is een gesprek dat is voorbereid door de 
leerling. Dit is een gesprek tussen leerling, ouder en mentor, waarbij de stand van zaken rondom de 
leerling wordt besproken. Hierbij heeft de leerling het initiatief, presenteert zijn/haar bevindingen aan 
ouder en mentor. Naar aanleiding van het hierop volgende gesprek  worden afspraken vastgelegd met 
betrekking tot de komende periode. Deze vormen het uitgangspunt voor het tweede LOS-gesprek dat 
enkele maanden later plaatsvindt.  
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Tijden 50-minutenroooster: 
 

1e uur 2e uur pauze 3e uur 4e uur pauze 5e uur 6e uur pauze 7e uur 8e uur 

8.20 9.10  10.20 11.10  12.30 13.20  14.25 15.15 

9.10 10.00  11.10 12.00  13.20 14.10  15.15 16.05 

 

Tijden 40-minutenroooster: 

 

1e uur 2e uur 3e uur pauze 4e uur 5e uur 6e uur pauze 7e uur 8e uur 

8.20 9.00 9.40  10.40 11.20 12.00  13.00 13.40 

9.00 9.40 10.20  11.20 12.00 12.40  13.40 14.20 

 
 
3.3 Brugklassen 
 
 
In het brugjaar zijn er vijf verschillende types klassen. Waar je geplaatst wordt, is afhankelijk 
van je schooladvies en voor sommige klassen ook van je motivatie.  
 
• In de havo/mavo-brugklas krijg je op havo-niveau les en toetsen we op mavo-niveau. We 
nemen de tijd en geven wat extra uitleg, zeker bij het aanbieden van havo-stof. 
 
• In de vwo/havo-brugklas krijg je op vwo-niveau les en toetsen we op havo-niveau. Er zijn 
in deze brugklas mogelijkheden voor verdieping van de leerstof. 
 
• In de vwo-brugklas krijg je in de Science-Technasium klas meer bèta georiënteerde 

inhoud tijdens de lessen O&O. De reguliere vwo-afdeling heeft een bredere verrijking 
tijdens de lessen drama, ICT en LO. 

 
• Ben je gemotiveerd, heb je minimaal een havo-advies en belangstelling voor bèta en 

techniek? Dan is er een Technasiumstroom. In de brugklas is dit vwo/havo. 
 
• Ben je gemotiveerd, heb je minimaal een mavo-advies en interesse in bèta en techniek? 

Dan bieden wij de mogelijkheid om de Bètadesignklas te volgen. In de brugklas is dit 
havo/mavo. 

 
• Ben je gemotiveerd, heb je een vwo-advies en interesse in bèta en techniek? Dan bieden 

wij de mogelijkheid om de Science-Technasiumklas te volgen. 
 
Elke klas heeft een eigen mentor. In de mentorlessen wordt o.a. aandacht besteed aan je 
studiehouding, een effectieve werkorganisatie en het groepsproces. De mentor kan je vragen 
beantwoorden en vroegtijdig eventuele problemen signaleren. In de brugklas wordt de 
mentor ondersteund door een of twee leerlingmentoren uit de bovenbouw. 
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3.4 Klas 2, 3 en 4 mavo 
 
 
In klas 2 volg je nog veel vakken. In het mentoruur bereiden mentoren en de decaan je voor 
op de profielkeuze. We brengen o.a. een bezoek aan Choice. Hier ontvang je informatie over 
mogelijke vervolgopleidingen in het mbo. 
 
In de mavo kun je kiezen voor een van de vier profielen: 
• Zorg & Welzijn 
• Economie 
• Landbouw 
• Techniek 
 
Bij elk profiel horen enkele verplichte examenvakken waarover elders in deze schoolgids 
informatie wordt gegeven. 
 
In klas 3 heb je de mogelijkheid om enkele vakken te laten vallen. Aan het eind van klas 3 
kies je tenslotte het vakkenpakket waarin je examen gaat doen. Onderdeel van dit 
keuzeproces is het loopbaanoriëntatieprogramma (LOB). In het kader hiervan bezoeken we 
de MBO-markt en volgen de leerlingen een beroepsoriënterende stage. 
 
In klas 4 volg je zeven examenvakken, omdat alle leerlingen een extra examenvak kiezen. 
Hiermee vergroot zowel je slaagkans als je studie- en beroepsmogelijkheden (waaronder 
ook een overstap naar de havo). Om een drempelloze overstap van 4 mavo naar de havo zo 
goed mogelijk te laten verlopen, ontvangen geïnteresseerde leerlingen van de decaan het 
werkboek havo-oriëntatietraject 2020-2021. Op die wijze krijg je als leerling (en ook je 
ouders) goed inzicht in de mogelijkheden die de havo biedt en wat je daarvoor als leerling in 
huis moet hebben. Onze ervaring is dat een actieve studiehouding en hoge 
examenresultaten op de mavo een goede voorspellende waarde hebben voor een succesvol 
vervolg op de havo. Je dient je voor 1 mei 2021 aan te melden i.v.m. plekgarantie. 
Aanmeldingen na 1 mei komen op de wachtlijst. Leerlingen die overstappen naar de havo, 
volgen na het afsluiten van het centraal examen van de mavo een havo-instroomprogramma 
ter voorbereiding op het lesprogramma van 4 havo.   
In de loop van klas 4 kies je vervolgens een vervolgopleiding. Mavoleerlingen maken 
voorafgaand aan hun examen een profielwerkstuk. In 4 mavo worden zij begeleid door hun 
coach. 
 
Binnen de mavo is er aandacht voor de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Zo is 
het mogelijk om in klas 3 onder bepaalde voorwaarden al examen te doen in een vak. 
Leerlingen volgen in 4 mavo maatwerkuren die zij zelf kunnen kiezen. Als de resultaten daar 
aanleiding toe geven kunnen leerlingen verplicht worden bepaalde maatwerkuren te volgen 
of meer maatwerkuren te volgen. 
 
In verband met mogelijke nieuwe coronamaatregelen 
voor reizen naar het buitenland, hebben we dit 
schooljaar de studiereis van de mavo-4-
examenleerlingen in Nederland georganiseerd. Dit 
om de kans zo groot mogelijk te maken dat de 
examenreis door kan gaan. 
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PROFIELEN EN VAKKENPAKKETTEN KLAS 3 MAVO 
Vakken in het gemeenschappelijk deel 

kunst & cultuur (ckv, mu) 

maatschappijleer 

levensbeschouwing 

lichamelijke opvoeding-1* 

Vakken in het profieldeel (zowel school- als centraal examen) 
Profiel 

Zorg en Welzijn / Economie / Landbouw 
Profiel 

Techniek 
Nederlands 

Engels 
wiskunde 
economie 
biologie 

Nederlands 
Engels 

wiskunde 
economie 

natuurkunde 
biologie 

  
4 vakken kiezen uit: Frans, Duits, geschiedenis, 

aardrijkskunde of scheikunde 
3 vakken kiezen uit: Frans, Duits, geschiedenis, 

aardrijkskunde of scheikunde 
  

1 vak kiezen uit: lichamelijke opvoeding-2, 
beeldende vorming (bte), Technologie & 

Toepassing of drama 

1 vak kiezen uit: lichamelijke opvoeding-2, 
beeldende vorming (bte), Technologie & 

Toepassing of drama 

  

* Lichamelijke opvoeding 1 en 2 worden geïntegreerd gegeven. 

 
Voor een aantal vakken start je in het derde leerjaar direct met het examenprogramma (= 
PTA). Voor de examenvakken worden vanaf blok 3 toetsen en opdrachten voor het 
schoolexamen afgenomen. Voor het examenvak maatschappijleer, dat in het derde jaar 
wordt afgesloten, worden gedurende het gehele schooljaar al examentoetsen afgenomen. 
In het schema zie je de sectoren in de mavo en de vakken die daarbij horen. In klas 3 is er 
ook ruimte voor de beroepsoriënterende stage. Zie hiervoor ook 2.9. 
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PROFIELEN EN VAKKENPAKKETTEN KLAS 4 MAVO 
Vakken in het gemeenschappelijk deel 

Nederlands 

Engels 

wiskunde 

lichamelijke opvoeding-1* 

Verplichte vakken in het profieldeel 
Profiel 

Zorg en Welzijn / Landbouw 
Profiel 

Economie 
Profiel 

Techniek 
biologie economie natuurkunde 

Drie vakken kiezen 

Frans Frans aardrijkskunde 

Duits Duits Frans 

geschiedenis geschiedenis Duits 

aardrijkskunde aardrijkskunde geschiedenis 

scheikunde scheikunde scheikunde 

economie biologie economie 

drama drama biologie 

lichamelijke opvoeding-2 lichamelijke opvoeding-2 drama 

beeldende vorming (bte) beeldende vorming (bte) lichamelijke opvoeding-2 

Technologie & Toepassing Technologie & Toepassing beeldende vorming (bte) 

  Technologie & Toepassing 

 
 
3.5 Klas 2 en 3 in havo, havo Technasium, vwo en vwo Science-Technasium 
 
 
Binnen de havo zijn aparte Technasium-klassen en havo-klassen. Het is voor alle leerlingen 
aan het einde van klas 2 nog mogelijk over te stappen naar een ander schooltype. 
 
In klas 1, 2 en 3 vwo volg je Science-Technasium (met O&O) of het reguliere vwo. 
 
Zie paragraaf 2.3 voor meer informatie over het Technasium,het Science-Technasium, en  
het regulier vwo. In alle klassen staat wekelijks een mentoruur ingeroosterd. 
 
In de 3 havo- en 3 vwo-klassen ligt het accent op je voorbereiding voor de Tweede Fase. 
Omdat in dit derde leerjaar de basisvorming wordt afgesloten, staan alle onderbouwvakken 
en dus alle mogelijke examenvakken nog op de lessentabel. In de loop van het derde 
leerjaar maak je kenbaar welk profiel je in de Tweede Fase wilt volgen (zie voor de profielen 
par. 3.6). Je mentor en de decaan begeleiden je bij de keuze. Welke van de vier profielen in 
aanmerking komen is ook afhankelijk van je behaalde resultaten. Mocht daartoe aanleiding 
zijn, dan is overstappen van 3 vwo naar 4 havo veelal goed mogelijk. In uitzonderlijke 
gevallen is ook de tegengestelde route, een overstap van 3 havo naar 4 vwo, mogelijk. Tot 
slot behoort ook de overstap van 3 havo naar 4 mavo tot de mogelijkheden. Ook in dat geval 
zijn de keuzemogelijkheden afhankelijk van de in leerjaar drie behaalde resultaten. Ten 
slotte: in de derde klas doe je ook je maatschappelijke stage, gedurende 30 klokuren. Meer 
informatie hierover staat in 2.9. 
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3.6 De Tweede Fase: 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo 
 
 
In de Tweede Fase doe je vanaf klas 4 een van de vier profielen: 
• Cultuur & Maatschappij 
• Economie & Maatschappij 
• Natuur & Gezondheid 
• Natuur & Techniek 
 
Naast een aantal profielvakken en een of twee profielkeuzevakken heb je 
gemeenschappelijke vakken. Verder kies je een of meer keuzevakken uit de ‘vrije ruimte’. 
Zie hiervoor bijgaande tabellen (apart voor havo en vwo). Al je vakken maken deel uit van 
het examen, dat bestaat uit het Schoolexamen (SE) en/of het Centraal Examen (CE). Het 
vak lichamelijke opvoeding telt ook mee voor het Schoolexamen. Je moet dit vak namelijk 
‘naar behoren’ afsluiten, wat erop neerkomt dat je de verschillende onderdelen van het vak 
gedaan moet hebben op een zeker niveau. 
 
Op het Kaj Munk College start je in de Tweede Fase met een extra examenvak. Je kunt dit 
vak behouden tot en met het Centraal Examen en daardoor je diploma ‘verbreden’. Je mag 
een extra examenvak laten vallen op zijn vroegst aan het eind van 4 vwo of na blok 2 van 4 
havo, mits je pakket blijft voldoen aan tenminste een van de vier profielen. Zo lang je een 
extra examenvak volgt, blijft dit vak bij bevordering en later bij het bepalen van de 
eindexamenuitslag buiten beschouwing wanneer je erdoor niet zou overgaan of slagen. 
 
In de eerste helft van klas 5 havo of 6 vwo maak je een profielwerkstuk voor een (of meer) 
van je profielvakken. Dat doe je in de regel in een twee- of drietal. Samen met het vak 
maatschappijleer en ckv op zowel havo als vwo, vormt het cijfer voor het profielwerkstuk een 
‘combinatiecijfer’, dat meetelt voor het examen. 
 
Voor 5 havo naar 5 vwo is er sinds augustus 2020 een drempelloze doorstroom. Je mag van 
5 havo naar 5 vwo zonder voorwaarden.  
 
Onze ervaring is wel dat een actieve studiehouding en hoge examenresultaten op de havo 
een goede voorspellende waarde hebben voor een succesvol vervolg op het vwo. Ben je 
geïnteresseerd, meld je in ieder geval voor 1 mei 2022 aan, zodat wij een plek kunnen 
garanderen. Aanmeldingen na 1 mei komen op de wachtlijst. 
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3.7 Klas 4 & 5 havo en 4, 5, & 6 vwo 
 
 

 
 
 

 
 
In de bovenbouw leer je na te denken over jezelf en je eigen functioneren; je leert keuzes te 
maken en daarover te communiceren. Je werkt aan algemene vaardigheden, zoals 
organiseren, communiceren, samenwerken, initiatief nemen en je aan afspraken houden. Je 
ontdekt je eigen leerstijl en leert daarmee om te gaan. Met name in de mentorlessen wordt 
aan deze zaken aandacht besteed. Verder zijn er verschillende dagexcursies en natuurlijk 
diverse kennismakingsactiviteiten met het vervolgonderwijs (HBO of WO). Door de decaan 
word je daarover voorgelicht en met de decaan ben je in gesprek over wat je kunt gaan doen 
na het voltooien van je havo- of vwo-opleiding. De meeste lessen van de Tweede-
Faseleerlingen worden gegeven in het Paviljoen. 
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3.8 Resultaten 
 
In onderstaande tabel zie je per schooltype de slagingspercentages en de 

doorstroompercentages van de laatste vijf schooljaren. De meest recente inspectierapporten 

en meer informatie over onze resultaten vind je meestal op de website van de inspectie, 

maar vanwege corona worden scholen in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de 

resultaten van de afgelopen periode. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden 

met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. De 

beperkingen als gevolg van het coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze 

invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen. Wel hebben we 

van de inspectie de volgende cijfers aangeboden gekregen, waaruit duidelijk wordt dat onze 

resultaten op alle gebieden boven de gestelde norm van de inspectie liggen. 

 

Slagingspercentages 2016-2021 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

mavo 92% 91% 88% 97% 97% 95% 

havo 80% 84% 89% 91% 98% 92% 

vwo 86% 80% 82% 92% 100% 96% 
 

De slagingspercentages 2020 zijn uitsluitend (voor 100%) gebaseerd op de resultaten van 
de schoolexamens, aangezien in dat jaar het Centraal Examen in heel Nederland vanwege 
corona werd geannuleerd en de behaalde cijfers van de vakken van het Centraal Examen 
dus niet voor 50% de eindresultaten bepaalden. Slagingspercentages van 2021 (ondanks 
het extra tijdvak, de extra herkansing en de mogelijkheid tot duim op een vak naar keuze 
vanwege corona) kunnen daarom alleen vergeleken worden met de slagingspercentages uit 
de jaren 2016-2019. We zijn erg trots op het resultaat van de ingezette verbeteringen! 
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3.9 Kwaliteit van het onderwijsleerproces 
 
Een goede kwaliteit van het onderwijsleerproces vraagt om een integrale kijk op de 
organisatie. Er zijn veel aspecten binnen de school die van directe dan wel indirecte invloed 
zijn op de kwaliteit van het leren. Door middel van ouder- en leerling-enquêtes, 
studiemiddagen, scholing en het opgestelde ‘eigen kader voor kwaliteit op het Kaj Munk’ 
zetten we in op de monitoring en bijsturing van de kwaliteit van het onderwijs.  
 
Kwaliteitsindicatoren  
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door middel van 
vierjaarlijkse visitaties aan de hand van het waarderingskader. Jaarlijks worden door de 
onderwijsinspectie de onderwijsresultaten van elke school in kaart gebracht. Als hier 
onregelmatigheden worden geconstateerd of de opbrengsten onder de norm liggen, wordt 
het toezicht op de school verscherpt. Op de website van de inspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl worden alle resultaten gepubliceerd. 
 
3.10 Onderwijstijd 
 

De school voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot onderwijstijd en probeert deze 

zo efficiënt mogelijk in te zetten ten behoeve van de leerling en de docent. Het Kaj Munk 

College voert actief beleid om lesuitval tot een minimum te beperken. Bij voorzienbare 

afwezigheid van personeelsleden wordt, zover het enigszins mogelijk is, lesmateriaal ter 

beschikking gesteld voor collega’s, die de betreffende lessen waarnemen of worden de 

lessen waargenomen door een onderwijsassistent en ingezet als keuzewerktijd.  

Voor de vakanties en overige dagen waarop geen les wordt gegeven verwijzen wij u naar 

de jaaragenda op de website. 

Omvang lesuitval 2020-2021  

Percentage lessen vervangen 1,07% 

Percentage niet gegeven lessen 4,15% 

Totaal percentage uitgevallen lessen 5,22% 

  

Oorzaken lesuitval  

Ziekte 2,35% 

Uitval Corona protocol 0,51% 

Zorg 0,34% 

Persoonlijk budget 0,14% 

Studie 0,24% 

Privé/bijzonder 0,49% 

School/excursie 1,15% 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.kajmunk.nl/wp-content/uploads/2021/09/jaaragenda-2122-website-1.pdf
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De organisatie van de school  
 
4.1 Het Kaj Munk College, een IRIS-school 
 

 
Het Kaj Munk College is onderdeel van IRIS, Stichting voor 
Christelijk Voortgezet Onderwijs. IRIS is een professionele, 
actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de 

regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. 
De scholen die onder stichting IRIS vallen, zijn Eerste Christelijk 
Lyceum (Haarlem), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), 
Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College 
(Hoofddorp), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp 
(Hoofddorp), Vakcollege Thamen (Uithoorn) en International 
School Haarlem (ISH). Samen verzorgen deze zeven scholen 
het onderwijs voor ruim 7.300 leerlingen. 

 
Het bestuur van IRIS kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Het 
college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een 
kleine staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het managementteam van 
IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede.  

Het streven van IRIS is dat de scholen elkaar versterken in de bedoeling van ons onderwijs, 
om jonge mensen uit te dagen in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn, wat ze kunnen en 
wat ze willen. Stichting IRIS ziet het als maatschappelijke en gezamenlijke opdracht om 
leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassen, 
voorbereid om hun unieke bijdrage in de samenleving te leveren. We werken hieraan vanuit 
een Christelijke traditie en met een sterke gemeenschapszin, die zorgt voor een veilige sfeer 
op onze scholen. Op elk van onze scholen doen we dit vanuit ruimte en vertrouwen op een 
manier die past bij de eigenheid van de school. Hoe de stichting waar het Kaj Munk 
onderdeel van uitmaakt, dit de komende periode wil vormgeven is te lezen in het IRIS-
meerjarenplan 2021-2025 ‘motivatie om te leren’, dat ook richting heeft gegeven aan het 
schooleigen schoolplan (2021-2025) van het Kaj Munk, waarin de ambities van de school in 
staan beschreven. 

 
4.2 Organisatie van het Kaj Munk College 
 
De school wordt geleid door de schoolleiding, die wordt gevormd door de rector met de 

onderwijskundige teamleiders en een hoofd bedrijfsvoering. De teamleiders geven leiding 

aan een team van docenten die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en 

de begeleiding van leerlingen in de desbetreffende klassen. We hebben gekozen voor deze 

teamstructuur om een warm en duidelijk schoolklimaat en een grote mate van eigenaarschap 

dicht bij het team en de leerlingen te creëren.  
 

Voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot leerlingzaken zijn er vier 

leerlingcoördinatoren aangesteld, die op en vaste plek (lokaal 142) in school het eerste 

aanspreekpunt zijn voor leerlingen en ouders (na de mentor). De leerlingcoördinatoren 

ondersteunen de teamleiders bij alle leerlinggerelateerde zaken. 

 
Het hoofd bedrijfsvoering geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel. Een team 
van medewerkers die ieder vanuit hun eigen discipline bijdragen aan een prettige leer- en 
werkomgeving voor leerlingen en medewerkers.  

https://www.stichtingiris.nl/strategisch-plan-motiveren-om-te-leren-2021-2025/
https://www.stichtingiris.nl/strategisch-plan-motiveren-om-te-leren-2021-2025/
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Vanaf dit schooljaar is de organisatie als volgt ingedeeld: 
mevr. I.I. Eshel  Rector 
dhr. C. Kooijman Teamleider 1VH, 2 en 3 havo en 1, 2 en 3 Technasium  
Mevr. I.M. Prins a.i. Teamleider 1-, 2- en 3-Science-Technasium / vwo 
dhr. R. van der Kaaij  Teamleider mavo (1 t/m 4) 
dhr. J. van der Weijden Teamleider mavo (1 t/m 4) 
mevr. I.M. Brunt  Teamleider 4 & 5 havo 
mevr. I.M. Prins  Teamleider 4, 5 & 6 vwo 
dhr. E. Dekker  Hoofd bedrijfsvoering 
 
mevr. R. van Heun  leerlingcoördinator mavo klas 1, 2 
dhr. P. Klein Geltink  leerlingcoördinator mavo klas 3, 4 
mevr. A. van Disseldorp  leerlingcoördinator havo-vwo klas 1, 2, 3 
mevr. H. Hengst  leerlingcoördinator havo-vwo klas 4, 5, 6 
 
 
4.3. Privacy toelichting 
 
Het Kaj Munk College verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens en vindt een goede 
omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de aangescherpte 
privacywetgeving. Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de 
noodzakelijkheid. Welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hiermee omgaan, kun 
je nalezen op onze website onder het kopje Privacy toelichting IRIS scholen. 
 
 
4.4 Leerlingenstatuut en reglementen 
 
In het leerlingenstatuut zijn allerlei zaken vastgelegd die onze leerlingen aangaan, in het 
bijzonder hun formele rechten en plichten. Het leerlingenstatuut wordt gepubliceerd op de 
digitale leeromgeving en op de website. Link toevoegen van leerlingstatuut. 
 
Naast het leerlingenstatuut heeft de school een huishoudelijk reglement, de schoolregels (zie 
bijlage 3). Deze regels worden aan het begin van het schooljaar besproken tijdens de 
mentorles. 
 
Voor onze bovenbouwleerlingen zijn nog twee documenten van belang. Aan het begin van 
ieder jaar ontvangen zij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) via magister een 
overzicht van het schoolexamen in het desbetreffende schooljaar. 
 
Aan het begin van het (laatste) leerjaar waarin Centraal Examen wordt gedaan, ontvangt 
elke leerling bovendien het Examenreglement. In deze documenten staan alle procedures en 
regels die bij de examens van toepassing zijn. 
 
 
4.5 Inspraak en overleg 
 
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit personeelsleden, ouders 
en leerlingen. De MR denkt en praat mee over het schoolbeleid. In het 
medezeggenschapsreglement zijn de rechten en plichten van de MR geregeld. De rector 
onderhoudt de contacten met de MR. Voor de samenstelling van de MR, zie onze website: 
www.kajmunk.nl. 
 
Op bestuursniveau is er voor de zes IRIS-scholen een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De medezeggenschapsraad van elke school vaardigt een 
ouder en een docent af naar deze GMR. Het college van bestuur van IRIS onderhoudt de 

https://www.kajmunk.nl/bestuur-iris
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contacten met de GMR. De school heeft een leerlingenraad (LR), die wordt gerund door 
leerlingen zelf. In de leerlingenraad kunnen allerlei voor de leerlingen relevante zaken naar 
voren worden gebracht. De leerlingenraad is geen formeel inspraakorgaan, maar speelt wel 
een belangrijke rol in de school. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de leerlingenraad 
en de schoolleiding. Rond bepaalde thema’s is er met leerlingen en/of ouders overleg in de 
vorm van klankbordgroepen. De ouderklankbordgroep heeft enkele keren per jaar overleg 
met de schoolleiding. 
 
 
4.6 Bijzonder verlof 
 
Volgens de leerplichtwet is het opnemen van vakantie of vrije dagen buiten de 
schoolvakanties niet toegestaan. De enige uitzondering: wanneer ouders vanwege de aard 
van hun beroep beslist geen gebruik van de schoolvakanties kunnen maken. Vrije dagen 
buiten de schoolvakanties moeten ouders schriftelijk of per e-mail minstens een week van 
tevoren aanvragen bij de leerlingcoördinator. Deze beoordeelt of het aangevraagde bijzonder 
verlof op basis van de leerplichtwet gehonoreerd kan worden. Een verlofaanvraag-formulier 
is te vinden op onze website. Wij zijn gehouden ongeoorloofd verzuim (het zogenaamde 
‘luxeverzuim’) aan de leerplichtambtenaar te melden. 
 
4.7 Klachtenregelingen 
 
Ouders en/of leerlingen die een klacht hebben over de gang van zaken in school, nemen 
eerst contact op met de mentor. Die zal de opmerkingen aanhoren, waar mogelijk een 
oplossing zoeken en eventueel anderen informeren en/of raadplegen. Indien nodig kan 
contact worden opgenomen met de teamleider of met de rector. Ook kunnen de 
vertrouwenspersonen van onze school worden ingeschakeld. Verder kent de 
onderwijsinspectie speciale vertrouwensinspecteurs. De school heeft voor algemene 
schoolzaken en beslissingen een officiële klachtenregeling. Voor op- en aanmerkingen over 
het eindexamen bestaat er een Commissie van Beroep. In het leerlingenstatuut is sprake 
van een geschillencommissie. Eventuele geschillen over beslissingen aangaande het 
leerlingenstatuut worden aan deze commissie voorgelegd. Voor bijzondere gevallen is het 
bestuur van het Kaj Munk College aangesloten bij een externe klachtencommissie. De 
regelingen en adressen zijn te vinden op de website www.kajmunk.nl. Als er ontevredenheid 
is over de afhandeling van een klacht, kan er ook een beroep gedaan worden op de 
klachtenregeling van de stichting.  
 
4.8 Kwaliteitsontwikkeling 
 
Op onze school maken wij gebruik van de enquêtes van Kwaliteitscholen. Deze gebruiken 
wij ook om verantwoording te geven over de tevredenheid bij ouders en leerlingen over onze 
school via Vensters voor Verantwoording (ter inzage via www.scholenopdekaart.nl). In 
principe wordt elk jaar onder leerlingen en ouders van alle klassen eenmalig een enquête 
afgenomen. 
 
Zoals elke school, staat ook het Kaj Munk College onder toezicht van de Inspectie van het 
Onderwijs. Algemene informatie over de inspectie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. 
Leerlingen en ouders met vragen kunnen bellen met het informatienummer van de 
Rijksoverheid 1400. 
 
 
 
 
 
 

https://www.stichtingiris.nl/wp-content/uploads/2018/02/KLACHTENBEHANDELING-met-nieuw-adres-februari-2018.pdf
http://www.kajmunk.nl/
https://www.kajmunk.nl/wp-content/uploads/2020/12/IRIS-klachtenregeling-2020-PDF-def.pdf
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4.9 Contact met ouders 
 
Schriftelijk 
De schoolgids verschijnt aan het begin van elk schooljaar. Hij geeft een beeld van de 
organisatie en de gang van zaken op school. Belangrijke data (onder meer de vakanties en 
de examens) en een lijst van medewerkers zijn op onze website te vinden. 
 
Een aantal keer per schooljaar zal de rector een ‘nieuwsbericht’ versturen. Dit bericht wordt 
digitaal verspreid. Verder zal de jaaragenda een aantal keer per jaar op de website 
geactualiseerd worden. 
 
Onze website www.kajmunk.nl biedt een prima mogelijkheid om als ouders en leerlingen 
snel en volledig geïnformeerd te zijn. Wij houden de website steeds zo actueel mogelijk. Op 
de website staat de digitale versie van de schoolgids. Verslagen met foto’s van bijzondere 
activiteiten zijn op de site te zien, zoals die van excursies, en prom-night. Magister 
(bereikbaar via onze website) is het platform voor ons digitale leerlinginformatiesysteem en 
onze elektronische leeromgeving. Je kunt steeds al je behaalde cijfers inzien. Ook ouders 
die de vorderingen van hun kind willen volgen, kunnen dat doen via Magister. Ouders van 
onderbouwleerlingen krijgen van school een code, leerlingen vanaf 16 jaar beheren hun 
Magisteraccount zelf. Als je te laat op school bent, ziek naar huis gaat of een les verzuimt 
zonder dat de reden bekend is, gaat er automatisch een e-mail naar je ouders/verzorgers. 
Dit gebeurt voor elke les waarvoor dit van toepassing is. Zie voor meer informatie: bijlage 4. 
 
 
Mondeling 
Ouderavonden. In het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders per leerlaag uit voor 
een algemene ouderavond. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer 
leerlingbegeleiding, keuze van vakken en buiten-lesactiviteiten. Een deel van de avond wordt 
doorgaans besteed aan een bijeenkomst met de mentor van de klas. Docentenspreekuur, de 
zgn. ‘tienminutengesprekken’. Halverwege het schooljaar kunnen ouders met een of twee 
vakdocenten de vorderingen van hun zoon of dochter bespreken. Na blok 1 en 3 worden 
ouders uitgenodigd voor een mentorgesprek of een L(eerling)O(uder)S(chool)-gesprek. LOS-
(Leerling-Ouder-Schoolgesprekken) -gesprekken zijn gesprekken waarin jij als leerling vertelt 
aan ouders en mentor hoe je ervoor staat en waar jij aan wilt werken en wat jij nodig hebt 
van school en thuis. We verwachten door deze LOS-gesprekken dat jij als leerling zo meer 
zeggenschap hebt over je eigen leerproces. Daarnaast verwachten we dat de gesprekken 
ook leiden tot het vasthouden van de motivatie en de focus zullen vergroten voor school. 
Deze gesprekken ondersteunen ook het formatief leren en kunnen gebruikt worden om het 
formatief leren naar een hoger plan te trekken. Een gesprek kan aangevraagd worden via 
Magister. De ouders ontvangen daar digitaal een uitnodiging voor.  

Incidenteel 
Ook buiten deze georganiseerde momenten nemen, indien nodig, de mentor of de 
leerlingcoordinator of de teamleider contact met ouders op. Je ouders kunnen natuurlijk ook 
altijd zelf contact zoeken met een docent. Bij voorkeur doen zij dit via het schoolmailadres 
van elke docent: (zie lijst van medewerkers, bijlage 6). Zij kunnen ook per telefoon contact 
opnemen met een docent, maar vanwege de bereikbaarheid van de docenten heeft dit niet 
de voorkeur. 
 
Klankbordgroepen 
De klankbordgroep met ouders is bedoeld om te toetsen of wij als school ook daadwerkelijk 
doen wat we beloven om zo de kwaliteit van de school blijvend te bewaken. De 
klankbordgroep komt in ieder geval twee keer per jaar samen. De data van de bijeenkomsten 
worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten komen 
wisselende thema’s aan bod. Centraal staat de vraag: ‘doen we wat we beloven?’ 
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4.10 Schoolboeken 
 
Schoolboeken worden geleverd door de firma Iddink. Wij leveren de complete boekenlijst 
voor alle klassen aan deze schoolboekhandel. Je ouders bestellen daar de juiste boeken, die 
op het huisadres in een pakket worden afgeleverd en de rekening gaat naar school. Dit wil 
niet zeggen dat de boeken ‘gratis’ zijn. De boeken zijn in bruikleen en Iddink vraagt borg om 
ervoor te zorgen dat je zuinig bent op de boeken die je krijgt. Onderdeel van de 
schoolboeken zijn de werkboeken die eigendom zijn van de school. In voorkomende 
gevallen zal de school deze werkboeken aan het eind van het schooljaar weer innemen voor 
hergebruik. Sommige boeken, bijvoorbeeld woordenboeken en een atlas, moeten wel voor 
eigen rekening worden aangeschaft. Bij Nederlands en de moderne vreemde talen worden 
regelmatig klassikaal boeken gelezen en besproken. Wij adviseren dringend deze boeken bij 
de uitgever aan te schaffen. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen hierover 
nadere informatie van de desbetreffende secties.  
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4.11 Ouderbijdrage 
 
De hoogte van de ouderbijdragen wordt door de schoolleiding jaarlijks besproken met de 
oudergeleding van de MR. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 
€100,-. 
 
Ook waaraan deze besteed gaan worden is onderwerp van gesprek, evenals de 
verantwoording van de bestedingen. Het beleid is erop gericht om de ouderbijdrage niet 
hoger te laten zijn dan strikt noodzakelijk en deze komt direct en uitsluitend ten goede van de 
leerlingen. In bijlage 5 is een overzicht van de kosten en specificatie per leerjaar.  
 
Voor leerlingen in de Science-Technasium-, Technasium- en Bètadesignklassen wordt een 
extra bijdrage gevraagd van € 60,00 vanwege de extra kosten van projecten, excursies e.d.  
Deze extra bijdrage geldt ook voor leerlingen in de bovenbouw havo, mavo en vwo 
(leerlingen die het vak Onderzoek en Ontwerpen of Technologie en Toepassing volgen). 
 
Betaling van de ouderbijdrage geschiedt door middel van een overboeking of IDEAL. In het 
begin van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders een informatiebrief met betrekking tot 
deze procedure. 
 
Ouders kunnen vanaf dit schooljaar een beroep doen op het Jan Olij fonds. De aanvraag 
hiervoor verloopt via de teamleider en wordt door een commissie al dan niet toegekend. 
 
Voor meerdaagse excursies worden de kosten apart in rekening gebracht. Verder kunnen 
leerlingen gebruik maken van het Jeugdfonds sport & cultuur 
(https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/). 
 
 
Jan Olij fonds 
 
Jan Olij was een collega van ons die zeer geliefd was 
bij leerlingen en collega's. Ter gedachtenis aan hem 
is het Jan Olij fonds opgericht.  
 
Dit fonds is een bescheiden fonds van het Kaj Munk 
College waarover de rector, samen met een MR-lid, 
beslissingsbevoegdheid bezit. Geld uit het fonds kan 
gebruikt worden voor het verlenen van incidentele 
financiële steun aan leerlingen van de school voor 
deelname aan excursies en extra activiteiten. Deze 
bijdrage kan worden geschonken als de kosten van 
deelname de draagkracht van de ouders/verzorgers 
te boven gaat. 
 
 
  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/
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4.12 E-sleutel en kluisje 
 
Direct aan het begin van het schooljaar krijgt elke brugklasleerling een sleutelhanger 
voorzien van een gecodeerde persoonsgebonden elektronische sleutel. Met deze E-sleutel 
kan het kluisje worden bediend. De kosten voor een kluisje en E-sleutel bedragen 20,-. Dit is 
inclusief kopieerkosten. In de mediatheek kan je hem gebruiken voor het lenen van 
materialen of het gebruiken van een computer en om te printen. Doordat de E-sleutel is 
gekoppeld aan Magister kunnen wij deze ook gebruiken als identificatie bij bijvoorbeeld 
schoolfeesten en tijdens een gewone schooldag. Je moet dan ook altijd de E-sleutel bij je 
dragen. Verlies van de E-sleutel dient direct gemeld te worden bij de mediatheek, zodat het 
kluisje kan worden geblokkeerd. Na betaling van € 7,50 ontvang je een nieuwe sleutel in de 
mediatheek. Via een speciale mobiele app kan je de locker ook via je smartphone openen. 
De kluisjes zijn voorzien van een usb-oplader. Aan het einde van het schooljaar moeten de 
kluisjes leeg en schoon zijn. 
 
Het Kaj Munk College werkt nauw samen met de gemeente en de politie om de school en 
haar omgeving veilig te houden. Onderdeel van deze samenwerking houdt in dat kluisjes 
preventief kunnen worden gecontroleerd als de schoolleiding daartoe aanleiding ziet. Bij 
onregelmatigheden en/of het vermoeden van strafbare feiten zal het Kaj Munk College 
contact opnemen met de politie. 
 
 
4.13 Gezondheid 
 
Wanneer je problemen hebt waarbij de hulp van de mentor niet volstaat, kan er 
doorverwezen worden; bijvoorbeeld naar de aan school verbonden orthopedagoog. Wat er 
hierin mogelijk is kan besproken worden met de leerling coördinatoren en/of de coördinator 
leerling ondersteuning (op andere scholen weleens zorgcoördinator genoemd). De 
coördinatie en de kwaliteit van de zorg wordt bewaakt door de coördinator leerling 
ondersteuning. Zie voor meer informatie ook 2.9. 
 
Onze school werkt samen met een jeugdarts en jeugdverpleegkundige van 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.  
 
In de tweede klas vul je een vragenlijst in van de JGZ. Het doel is om erachter te komen of er 
eventueel extra aandacht van de jeugdarts/jeugdverpleegkundige nodig is. Op basis van 
deze vragenlijsten voert de jeugdverpleegkundige met alle leerlingen een gesprek. Verder 
kan bij vragen en eventuele problemen in overleg met de mentor altijd contact met de 
jeugdarts worden opgenomen. In de vierde klas wordt door de JGZ de monitor ‘Jij en je 
gezondheid’ afgenomen, waarin de GGD-onderzoek doet naar leefstijl, welbevinden en 
gezondheid van de leerling. Ook na dit onderzoek is er een gesprek met de leerling en de 
jeugdverpleegkundige. Als je vragen hebt of een gesprek wilt met de jeugdarts/ 
jeugdverpleegkundige van onze school, kun je contact opnemen met het frontoffice van de 
JGZ. Het frontoffice is bereikbaar op alle werkdagen van 8.30 - 12.30 en 13.00 –17.00 uur 
via telefoonnummer 023 - 7891777 of via een mail naar frontofficejgz@vrk.nl. 
 
De jeugdgezondheidszorg biedt zorg voor alle jeugdigen tot 18 jaar. De JGZ doet individueel 
onderzoek, geeft voorlichting, advies, en kortdurende begeleiding aan leerlingen, docenten 
en/of ouders. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn o.a.: opvoeding, gedrag, 
sociale contacten, pesten, groei, horen, zien, gezondheid en schoolverzuim. De jeugdarts 
heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.. 
 
Onze school heeft een Zorg Advies Team. Aan dit team nemen naast onze eigen coördinator 
leerling ondersteuning en orthopedagoog ook andere professionals deel waaronder de 
jeugdarts en leerplichtambtenaar. 

https://iriscvo-my.sharepoint.com/personal/b_tennapel_kajmunk_nl/Documents/start%20schooljaar/frontofficejgz@vrk.nl
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Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de 
GGD : www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg. Jongeren kunnen veel informatie 
vinden en vragen chatten en mailen op: www.jouwggd.nl en of “Vraag het Charlie” volgen op 
instagram. 
 

4.14 Aansprakelijkheid en verzekering 
 
Ter voorkoming van diefstal en verlies adviseren wij leerlingen altijd waardevolle spullen 
thuis te laten. Als dit niet mogelijk is, kun je, onder eigen verantwoordelijkheid, het  
elektronische kluisje gebruiken (met name tijdens lesuren) en je bezittingen merken met je 
naam. Het Kaj Munk College is niet aansprakelijk bij diefstal of verlies van persoonlijke 
eigendommen van de leerlingen. Ook als waardevolle spullen, bijvoorbeeld mobiele 
telefoons, door ongeoorloofd gebruik in beslag zijn genomen kan de school niet 
aansprakelijk worden gesteld. 
 
Ook tijdens bepaalde activiteiten, zoals tijdens gymlessen, toetsmomenten, examens, e.d. 
willen wij wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en verwijzen wij naar het 
gebruik van het kluisje. Wanneer afsluitbaar, zullen tijdens de gymlessen de kleedkamers 
afgesloten, maar wij benadrukken dat het helaas niet mogelijk is om constant toezicht te 
realiseren. 
 
Binnen onze school is er sprake van een grote onderlinge saamhorigheid en hebben de 
leerlingen respect voor elkaars- en schooleigendommen. Toch komt het helaas voor dat 
eigendommen soms zoekraken en/of zijn ontvreemd en ervaren wij soms verwachtingen ten 
aanzien van de (juridische) aansprakelijkheid die wij als schoolorganisatie niet kunnen 
aanvaarden. Natuurlijk zien wij het wel als onze verantwoordelijkheid je ouders hierover te 
informeren door middel van een brief, met daarbij de verwachting dat de inhoud van deze 
brief met jou besproken zal worden. 
 

4.15 Huiswerkbegeleiding 
 
Het Kaj Munk College werkt samen met Het Studielokaal. Het Studielokaal is een 
professioneel huiswerkinstituut dat alle dagen van de week, op onze school, de huiswerkklas 
organiseert van 14.15 uur - 17.15 uur. Door de NPO-gelden (inlopen achterstanden corona) 
hebben we meer huiswerkbegeleiding beschikbaar kunnen maken voor meer leerlingen. 
Hierover worden jullie geïnformeerd. Meer informatie over Het Studielokaal kun je (of je 
ouders) op onze website vinden. https://www.kajmunk.nl/het-studielokaal/ 
 
 
 
 

  

http://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg
http://www.jouwggd.nl/
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Bijlage 1: Lessentabellen schooljaar 2021-2022 
 

ONDERBOUW Havo / Mavo Vwo / Havo Vwo Mavo Havo Vwo 

Klas 1 & 2 1B 1HM 1T 1VH 
1V 

(regulier) 
1VS 2B 2M 2H 2T 2VS 

Nederlands 4 4 4 4 3,5 3,5 3 3 3 3 3 

Engels 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Frans 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Duits       3 3 3 3 3 

Wiskunde 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Biologie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Natuur- en scheikunde       2 2 2 2 2 

Onderzoek & ontwerpen   4   4    4 4 

Skills   1  1 1    1 1 

Technologie & toepassing 4      4     

Drama  1  1 1  0,5 1 2 0,5  

Economie       1 1    

Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Levensbeschouwing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mini-lentefeest 1 1 1 1 1 1      

Muziek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Media    1   0,5 1 1 0,5  

BV2 + BV3  1  1 2 2  1 1  1 

Taal & rekenen 1 1 1 1        

Lichamelijke opvoeding 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

ICT 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5      

Mentor-/begeleidingsles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Opm.: De urenaantallen betreffen het gemiddelde aantal lesuren per leerjaar. Bij verschillende vakken wordt het 1e half jaar (blok 1 & 2) een ander aantal lesuren gegeven dan het 2e half jaar 

(blok 3 & 4). Dit is vooral het geval bij 1-uursvakken, die dan gedurende een half jaar worden gegeven op basis van twee wekelijkse uren.
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Mavo 3M 
4M* 

bovenbouw (met T&T) V K 

Nederlands 3  3 

Engels 3  3 

Frans  2 3 

Duits  2 3 

Wiskunde 3  3 

Biologie 2  3 

Natuurkunde (Nask-1)  2 3 

Scheikunde (Nask-2)  2 3 

Economie 3  3 

Aardrijkskunde  2 3 

Geschiedenis  2 3 

Technologie & toepassing  4  

Maatwerkuren   3* 

Maatschappijleer 2   

Levensbeschouwing 1   

Muziek 1   

BV2   4 

Drama   4 

 CKV 1   

Lichamelijke opvoeding 2  2 

Lichamelijke opvoeding 2   4 

Mentor-/begeleidingsles 1  1 

 
*Aantal verplichte maatwerkuren is afhankelijk van de studieresultaten 
van de leerlingen. Leerlingen volgen minimaal 3 maatwerkuren. 
 
V = verplicht vak  K = keuzevak 
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Mavo 3M 
4M* 

bovenbouw (regulier) V K 

Nederlands 3  3 

Engels 3  3 

Frans  2 3 

Duits  2 3 

Wiskunde 3  3 

Biologie 2  3 

Natuurkunde (Nask-1)  2 3 

Scheikunde (Nask-2)  2 3 

Economie 3  3 

Aardrijkskunde  2 3 

Geschiedenis  2 3 

Maatwerkuren   3* 

Maatschappijleer 2   

Levensbeschouwing 1   

Muziek 1   

BV2  2 4 

Drama  2 4 

 CKV 1   

Lichamelijke opvoeding 2  2 

Lichamelijke opvoeding 2  2 4 

Mentor-/begeleidingsles 1  1 

 
*Aantal verplichte maatwerkuren is afhankelijk van de studieresultaten 
van de leerlingen. Leerlingen volgen minimaal 3 maatwerkuren. 
 
V = verplicht vak  K = keuzevak 
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Havo & Vwo Havo Vwo 

Klas 3 3H 3T 3 VS 

Nederlands 3 3 3 

Engels 3 3 3 

Frans 2,5 1 2,75 

Duits 3 3 2,75 

Wiskunde 3 3 3 

Biologie 1 1 1 

Natuurkunde 2 2 2 

Scheikunde 2 2 2 

Onderzoek & Ontwerpen  4  

Academics & Arts / 
Onderzoek & Ontwerpen 

  4 

Skills  1 1* 

Economie 2 2 2 

Aardrijkskunde 1,5 1,5 1,5 

Geschiedenis 2 2 2 

Levensbeschouwing 1 1 0,5 

Muziek 1   

Media 0,5   

Drama 0,5 0,5  

BV2 1   

BV3 1  1* 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 

Mentor-/begeleidingsles 1 1 1 

 

Opm.: De urenaantallen betreffen het gemiddelde aantal lesuren per leerjaar. Bij verschillende vakken 

wordt het 1e half jaar (blok 1 & 2) een ander aantal lesuren gegeven dan het 2e half jaar (blok 3 & 4). 

Dit is vooral het geval bij 1-uursvakken, die dan gedurende een half jaar worden gegeven op basis 

van twee wekelijkse lesuren. 

* BV3 wordt in het tweede halfjaar als keuze aangeboden binnen Skills ter voorbereiding op het 

examenvak BV (beeldende vorming). 
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Havo 2e fase slu totaal 
4 havo 5 havo examen  

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 1 blok 2 blok 3 blok 4  

Nederlands 400 3 3 3 3 4 4 4 3 CE 

Engels 360 3 3 3 3 4 3 3 3 CE 

maatschappijleer 120 2 2 2 2     se 

ckv 120 2 2 2 2     se 

lichamelijke opvoeding 120 2 2 2 2 2 2 2  nb 

geschiedenis 320 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

Frans 400 3 3 3 3 4 4 4 3 CE 

Duits 400 3 3 3 3 4 4 4 3 CE 

wiskunde A 320 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

wiskunde B 360 3 3 3 3 4 4 4 3 CE 

economie 400 3 3 3 3 4 4 4 3 CE 

biologie 400 4 4 3 3 4 4 4 3 CE 

natuurkunde 400 3 3 4 4 4 4 4 3 CE 

scheikunde 320 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

maatschappijwetenschappen 320 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

aardrijkskunde  320 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

bedrijfseconomie 320 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

kunstvak (drama of bv) 320 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

wiskunde D  320 3 3 3 3 4 4   SE 

Natuur, Leven& Technologie  320 3 3 3 3 4 4   SE 

onderzoek & ontwerpen 320 3 3 3 3 3 3 2  SE 

levensbeschouwing 60 1 1 1 1     x 

mentor-/begeleidingsles 160 1 1 1 1 1 1 1  x 

CE: Centraal Examen SE: Schoolexamen  se: Schoolexamen in combicijfer nb: naar behoren in kader Schoolexamen x: geen examenstatus 
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Vwo 2e fase 
slu 

totaal 

4 vwo 5 vwo 6 vwo  

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 1 blok 2 blok 3 
exa-
men 

 

Nederlands 480 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 CE 

Engels 400 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 CE 

Duits of Frans 480 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 CE 

maatschappijleer 120 2 2 2 2         se 

ckv 160 2 2 2 2 1 1 1 1     se 

lichamelijke opvoeding 160 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  nb 

geschiedenis 480 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

wiskunde C (alleen C&M) 480 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

wiskunde A  520 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

wiskunde B 600 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 CE 

economie 480 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

biologie 480 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 CE 

natuurkunde  480 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

scheikunde ( 440 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

Frans of Duits 480 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 CE 

aardrijkskunde  440 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

kunstvak (bv)  480 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 CE 

 bedrijfseconomie 440 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 CE 

Natuur, leven & technologie  440 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3   SE 

wiskunde D  440 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3   SE 

onderzoek & ontwerpen 440 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2   SE 

levensbeschouwing 120 1 1 1 1 1 1 1 1     x 

mentor-/begeleidingsles 120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  x 

CE: Centraal Examen SE: Schoolexamen  se: Schoolexamen in combicijfer nb: Naar behoren in kader Schoolexamen x: geen examenstatus 
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Bijlage 2: Bevorderingsrichtlijnen 
 

Het zou mooi zijn als alle leerlingen aan het einde van het schooljaar, op gelijk niveau, 

bevorderd kunnen worden. Soms is het in het belang van de leerling daarvan in positieve of 

negatieve zin af te wijken. Deze bijlage gaat over de afwegingen bij de bevordering. 

 
Formatief (sturen op ontwikkeling) en Summatief (cijfers) 
Op het Kaj Munk College wordt in de onderbouw vooral gestuurd op het bereiken van 

concrete leerdoelen en het coachen van leerlingen om die doelen te bereiken. Daarvoor 

krijgen ze in de les gerichte feedback. We zijn afgestapt van een toets-cultuur waardoor het 

aantal summatieve momenten (toets met een cijfer) is afgenomen.  

Gedurende het schooljaar heb je als leerling doorlopend zicht op behaalde resultaten. In 

Magister staat een voortschrijdend gemiddelde met zowel het gemiddelde cijfer als het 

percentage dat voor dat vak is afgerond.  

Om ouders tijdig op de hoogte te brengen wanneer inzet of gedrag te wensen overlaat is 

voor de onderbouw een kolom in Magister NB/NNB (Naar Behoren/Niet Naar Behoren). 

Standaard staat deze kolom op NB, maar zodra er zorgen zijn over inzet of gedrag kan een 

docent met NNB aangeven dat actie vereist is omdat de resultaten in gevaar komen. De 

docent zal met de leerling in gesprek gaan en zo nodig ouders, mentoren, collega’s voor 

extra ondersteuning, of leerlingcoördinator en teamleider erbij betrekken. 

Omdat de resultaten al doorlopend in beeld zijn krijgen de leerlingen alleen hun eindrapport 

op papier.  

 
Onderbouw 
In de richtlijnen wordt gesproken over tekorten en compensatiepunten: 

CIJFER tekorten compensatie- 
punten 

≥ 7,5  2 
6,5 t/m 7,4  1 
   
4,5 t/m 5,4 1  
≤ 4,4 2  

 

*  Voor de volgende vakken worden compensatiepunten berekend: Nederlands, Engels, 

Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, biologie, natuur- en scheikunde en 

wiskunde.  
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Een leerling die voor de vakken die door de overheid als kernvakken zijn aangemerkt 

(Nederlands, Engels of wiskunde) meer dan één tekort heeft of een leerling die aan het einde 

van het schooljaar niet het gehele jaarprogramma heeft afgerond (100%) wordt altijd 

besproken.   

 

Voor de bèta-stromen in vwo (Science-Technasium), havo (Technasium) en mavo 

(Bètadesign) gelden de volgende aanvullingen: 

 

Op de overgangsvergadering staan twee vragen centraal:  

1. Kan een leerling bevorderd worden op het niveau van mavo, havo of vwo?  

2. Zit de leerling in de bètastroom op zijn/haar plaats?  

  

Om bevorderd te worden naar een volgende bèta-klas moet voor het vak O&O of T&T 

minimaal een 6 zijn behaald. Bij een 5 wordt de leerling besproken en bij een 4 is de leerling 

afgewezen. Plaatsing in een andere stroom kan alleen als in de bestaande klassen plaats is.  

  

Een leerling mag niet doubleren*:  

 in de brugklas  

 wanneer hetzelfde leerjaar al eerder is gedoubleerd 

 wanneer het leerjaar dat voorafgaat aan het huidige al tweemaal is gedaan 
Vb.: je mag eenmaal doubleren in 2 havo, maar daarna niet doubleren in 3 

havo 

 bij  ≥ 7 tekorten 

 als een keuzeadvies wordt genegeerd dat een jaar eerder ook is gegeven 
  

*) In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld medische of thuisomstandigheden) kan van deze 

richtlijnen worden afgeweken. De bijzondere gevallen worden vastgesteld door de 

overgangsvergadering op voordracht van de mentor of de teamleider.  

 

Lichamelijke Opvoeding, levensbeschouwing en muziek 
Bij deze vakken krijgen leerlingen geen cijfer maar na ieder blok het oordeel ‘naar behoren’ 

(NB) of ‘niet naar behoren’ (NNB). Een leerling die niet voldoende heeft gedaan, krijgt 

duidelijke feedback en na het afstemmen van verwachtingen en eventuele ondersteuning, 

krijgt de leerling alsnog de mogelijkheid zich te verbeteren, zodat hij/zij uiteindelijk ‘naar 

behoren’ afrondt.  

 

Drama en Media 
Deze vakken worden beoordeeld met O.V.G. (Onvoldoende, Voldoende of Goed). Een 

leerling kan alleen worden bevorderd indien hij een V of G heeft behaald. Bij een O krijgt de 

leerling de mogelijkheid zich te verbeteren, zodat de leerling toch bevorderd kan worden. 

Na blok 3 volgt een voorlopige uitspraak ten aanzien van de voortgang. Na blok 4 volgt de 

definitieve plaatsing.  
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Brugklassen 
Bijgaande tabel geeft weer wanneer een leerling (+) bevorderd is, (-) afgewezen is of 

wanneer een leerling in het (B) bespreekgebied zit.  

  

BRUGKLAS 
1VH / HM 
1T / B 

Compensatiepunten 

 0 1 2 ≥ 3 

Te
ko

rt
e

n
 

0 B + + + 

1 B B + + 

2 B B B + 

3 - - B B 

4 - - - - 

≥ 5 - - - - 

 

 

BRUGKLAS 
1VS 

Compensatiepunten 

 0 1 2 ≥ 3 

Te
ko

rt
e

n
 

0 + + + + 

1 + + + + 

2 B B + + 

3 - B B B 

4 - - - B 

≥ 5 - - - - 

 

+  bevorderd  

-  niet bevorderd  

B bespreekgebied  

 

Zie voor 1 bètadesign/technasium/vwo-science-technasium de aanvulling over bèta-stromen. 

Bij 12 of meer compensatiepunten wordt een leerling geplaatst in een hoger niveau. 

 

Tweede klas 
Bijgaande tabel geeft weer wanneer een leerling bevorderd is, afgewezen is of wanneer een 

leerling in het bespreekgebied zit.  

 

2 M / 2 B Compensatiepunten 
 0 1 2 3 ≥ 4 

Te
ko

rt
e

n
 ≤ 2 + + + + + 

3 B B B + + 

4 - B B B B 

5 - - - - B 

≥ 6 - - - - - 

 

 

Let op:  

Voor plaatsing in 3 mavo mogen maximaal 3 van de gekozen vakken onvoldoende zijn.  

Zie voor 2 bètadesign de aanvulling over bèta stromen. 
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2 H/T Compensatiepunten 
 0 1 2  ≥ 3 

Te
ko

rt
e

n
 ≤ 1 + + + + 

2 B B + + 

3 - B B B 

4 - - - B 

≥ 5 - - - - 

 

 Zie voor 2 Technasium de aanvulling over bèta stromen. 

  

2 V/S Compensatiepunten 
 0 1 2  ≥ 3 

Te
ko

rt
e

n
 ≤ 1 + + + + 

2 B B + + 

3 - B B B 

4 - - - B 

≥ 5 - - - - 

 

 Zie de aanvulling over bèta-stromen. 

  
Derde klas 

 3 Mavo Compensatiepunten 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

Te
ko

rt
e

n
 ≤ 2 + + + + + + + + 

3 B B B + + + + + 

4 - B B B B + + + 

5 - - - - B B B + 

≥ 6 - - - - - - - - 

 

In het examenpakket mogen maximaal twee tekorten voorkomen. Is er sprake van twee 

tekorten dan is er minimaal een compensatiepunt in het examenpakket vereist. Wanneer 

LO2 of T&T of drama of BV in het examenpakket is opgenomen, tellen de 

compensatiepunten voor deze vakken mee. CKV moet voldoende worden 

afgesloten, evenals het LOB (loopbaanoriëntatieprogramma).  

  

3 H/T/V/S Compensatiepunten 
 0 1 2  ≥ 3 

Te
ko

rt
e

n
 ≤ 1 + + + + 

2 B + + + 

3 - B B B 

4 - - - B 

≥ 5 - - - - 

 

Zie voor 3 Technasium/vwo-Science-Technasium de aanvulling over bèta-stromen. 
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Een leerling kan niet worden bevorderd bij drie of meer tekorten binnen het vakkenpakket 

Tweede Fase. Op voorwaarde dat naar het oordeel van de vergadering de getoonde 

werkhouding en de behaalde cijfers geen beletsel vormen, kan de vergadering besluiten dat 

gericht wordt bevorderd. Ook de eindcijfers van de vakken die gedurende een half jaar zijn 

gegeven tellen mee: aardrijkskunde, biologie, tekenen (is BV2), handvaardigheid (is BV3) en 

levensbeschouwing.  

  

Bij bevordering van 3 havo of 3 Technasium naar 4 havo of van 3 vwo-Science-Technasuim 

naar 4 vwo kan een leerling het vak wiskunde B en/of natuurkunde kiezen wanneer het 

eindcijfer voor dit vak een 7,0 of hoger is. Als het cijfer lager is dan 6,0 kan wiskunde B en/of 

natuurkunde niet gekozen worden. Tussen de 6,0 en 6,9 beslist de 

overgangsvergadering. Natuurkunde kan daarnaast in een N&G-profiel in het vrije deel 

worden gekozen zonder wiskunde B.  
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Tweede Fase van 4 havo naar 5 havo; van 4 vwo naar 5 vwo; van 5 vwo naar 6 vwo  
 

Uitgangspunt voor de bevordering van een leerling naar 5 havo respectievelijk 5 vwo of 6 

vwo is de landelijke examennorm.  

Deze luidt:  

• alle cijfers zijn voldoende;  

• er staat maximaal een 5 en de rest is 6 of hoger;  

• er staan maximaal een 4 of twee 5-en en er zijn minimaal twee compensatiepunten;  

• er staan maximaal een 4 en een 5 en er zijn minimaal drie compensatiepunten;  

• er staat voor de vakken Nederlands, Engels, of (voor de havo indien gekozen) wiskunde 

maar maximaal een tekort.  

• het gemiddelde centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. Er wordt bij 

de berekening uitgegaan van de onafgeronde eindexamencijfers  

  

Toelichting:  

1. Elk cijferpunt boven een 6 levert een compensatiepunt op.  

2. Elk cijferpunt lager dan een 6 levert een tekort op.  

3. De cijfers voor de vakken maatschappijleer, ckv en het profielwerkstuk tellen ook mee; 

deze vakken maken deel uit van het combinatiecijfer. In 4 havo, 4 vwo en 5 vwo tellen 

deze vakken afzonderlijk mee als compensatiepunt of als tekortpunt.  

4. Het vak LO moet naar behoren (NB) afgerond zijn. 

5. Het cijfer behaald voor een extra vak bovenop het examenpakket waarmee de leerling 

kan slagen, telt niet mee bij de bevordering. Wel moet het vak naar het oordeel van de 

docent naar behoren gedaan zijn: alle vak-onderdelen moet de leerling naar vermogen 

hebben afgerond. Indien nodig kan de docentenvergadering het verder volgen van een 

extra vak blokkeren.   

  

Bijgaande tabel geeft weer wanneer een leerling bevorderd is, afgewezen is of wanneer een 

leerling in het bespreekgebied zit. Een leerling kan daarnaast ook besproken worden 

wanneer er naar het oordeel van de docentenvergadering bijzondere omstandigheden 

(bijvoorbeeld medische- of thuisomstandigheden) zijn die het bespreken van de leerling 

rechtvaardigen, hoewel de behaalde resultaten onvoldoende zijn.  

 

Tweede Fase 
Compensatie-
punten 

4H / 4V / 5V ≤ 1 ≥ 2 

Te
ko

rt
e

n
 

0 + + 

1 + + 

2 B + * 

3 B B ** 

4 - B *** 

≥ 5 - - 

 

+ bevorderd  

- niet bevorderd  

B bespreekgebied  

  

nb:  
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 Bij ≥ 7 tekorten is doubleren niet mogelijk. 

 Het vak levensbeschouwing moet ‘naar behoren’ afgerond zijn. Is dat niet het geval, 
dan moet de leerling daar alsnog voor zorgen teneinde bevorderd te kunnen worden.  

  

Bij de bevordering gaan we uit van bovenstaande tabel.  

* Wanneer er totaal twee tekorten zijn en deze tekorten komen voor bij de vakken 

Nederlands, Engels en/of wiskunde (voor de havo indien gekozen) dan zit de leerling 

automatisch in de bespreekzone.  

** Wanneer er drie tekorten zijn verspreid over maximaal twee vakken en er zijn minimaal 

drie compensatiepunten, dan is de leerling reglementair bevorderd tenzij er twee of drie 

tekorten in Nederlands, Engels en/of wiskunde (voor de havo indien gekozen) zitten. In 

dat geval zit de leerling in de bespreekzone.  

*** Wanneer deze vier tekorten verspreid zijn over vier vakken dan is de leerling niet 

bevorderd. 
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Rekenen 
Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs die 

geen centraal examen doen in het vak wiskunde een schoolexamen Rekenen moeten 

afleggen. Het cijfer van het rekenexamen telt niet meer mee in de zak-/slaagregeling van de 

mavo, havo en het vwo, maar het rekenexamen moet wel gemaakt zijn.  

Het eindcijfer van dit schoolexamen wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst van het 

diploma en telt niet mee in de zak-/slaagregeling. Maar alle andere regelingen die gelden 

voor (school)examens, gelden wel voor dit schoolexamen Rekenen. Voor dit vak zal ook een 

PTA Rekenen gemaakt worden. 

 

Overige informatie met betrekking tot de overgang 

Bij doubleren in de Tweede Fase vervallen alle in het afgelopen jaar behaalde resultaten 

voor het Schoolexamen. CKV mag blijven staan als het cijfer minimaal een 6,5 

is. Maatschappijleer mag blijven staan als het cijfer minimaal een 7,5 is. Op deze regel is een 

uitzondering: als er sprake is van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld medische of 

thuisomstandigheden) kan de vergadering besluiten dat een leerling onderdelen van het 

programma niet over hoeft te doen. Dit gebeurt op voordracht van de mentor of de 

teamleider.  

  

De vergadering kan een leerling adviseren om over te stappen naar een lager niveau in 

plaats van te doubleren op hetzelfde niveau. In dit geval kan een (studie)advies met een 

bindend karakter worden uitgebracht: wanneer de docenten tijdens de tweede 

leerlingbespreking van mening zijn dat doubleren niet zinvol is op basis van de resultaten 

tijdens de tweede leerlingbespreking. Het is afhankelijk van het aantal tekorten en het 

oordeel van de docentenvergadering of de leerling in een volgend of in hetzelfde leerjaar op 

een lager niveau wordt geplaatst. Hiervan worden de ouders na de bedoelde 

vergadering schriftelijk in kennis gesteld.  

  

Als leerlingen tijdens de eindvergadering in de bespreekzone zitten dan wordt door de 

vergadering gekeken naar de kansen die een leerling heeft als de leerling bevorderd zou 

worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bijzondere omstandigheden als deze een 

rol spelen. Een leerling die voor de vakken die door de overheid als kernvakken zijn 

aangemerkt (Nederlands, Engels of wiskunde) meer dan één tekort heeft of een leerling die 

aan het einde van het schooljaar niet het gehele jaarprogramma heeft afgerond (100%), 

wordt altijd besproken.  

 

  

Klachtenregeling  
In de schoolgids staat onder het kopje 4.7 de klachtenregeling. Bij vragen kunt u altijd de 

mentor van uw zoon/dochter mailen.  
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Bijlage 3: Schoolregels 
 
 
1. Je volgt alle lessen zoals die in het reguliere lesrooster staan vermeld of via de 

monitoren in de school worden aangekondigd. Onvoorziene afwezigheid ten gevolge 
van ziekte of om een andere reden, wordt voor het eerste lesuur door de ouders of 
verzorgers telefonisch of per email gemeld. Ook voor het inhalen van gemiste toetsen 
geldt een vaste procedure (zie bijlage 4 voor meer informatie over verzuimmelding en 
inhalen van gemiste toetsen). 

 
2. Je kunt slechts in uitzonderingsgevallen vrijaf krijgen, uitsluitend op basis van een tijdig 

schriftelijk verzoek door de ouders of verzorgers. Een aanvraagformulier is te vinden op 
de website van de school. Verzoeken worden op basis van de regelgeving beoordeeld 
door de teamleider of de rector. 

 
3. Je moet op tijd in het lokaal aanwezig zijn. Wanneer je niet op tijd aanwezig bent, dan 

meld je je bij de receptie. Je gaat het lokaal in zonder de docent te storen. Als je tijdens 
schooltijd ziek wordt, meld je je bij de leerlingcoördinator in 142 voordat je naar huis 
gaat. 

 
4. Als je uit de klas wordt gestuurd, meld je je bij de leerlingcoördinator in 142. Elke 

schooldag van 08:00 uur tot 16:05 uur is daar iemand aanwezig.  
 
5. Voor tussentijds uitgevallen lesuren gelden de volgende regels: 
 • Leerlingen van klas 1, 2 en 3 worden door een docent opgevangen in een op het 

dagrooster aangegeven ruimte; 
 • Leerlingen vanaf klas 4 hebben de keuze tussen het studiegebied of de mediatheek; 
 • Vanwege mogelijke overlast mogen de leerlingen tijdens lesuren niet op de 

schoolpleinen of in de gangen verblijven. 
 • Tijdens de lessen geldt dat het in de aula’s en studieruimten rustig is. 
 
6. Huiswerk en toetsen na de vakantie: de eerste dag na een vakantie (minimaal 1 week 

vrij) is huiswerk en toetsvrij (zowel OB als BB). Uitzonderingen op deze regel zijn 
mogelijk, maar worden in overleg met de teamleider genomen. 

 
7. Pauzes breng je door in de daarvoor bestemde gedeelten van het schoolgebouw of op 

de schoolpleinen. Eten en drinken zijn daar toegestaan, mits je je eigen rommel opruimt. 
Een aantal gangen is geen verblijfsruimte. Dit is duidelijk aangegeven. De 
onderbouwaula met aangrenzend schoolplein is uitsluitend bestemd voor leerlingen van 
de eerste en tweede klassen. Leerlingen kunnen in pauzes gebruik maken van de 
mediatheek, maar eten en drinken is daar niet toegestaan. 

 
8. Overal geldt fatsoenlijk gedrag als norm. Concreet betekent dit o.a.: voorzieningen 

gebruiken zoals ze bedoeld zijn, eigen rommel opruimen, geen herrie maken of op een 
andere manier overlast bezorgen. Je gedraagt je steeds correct tegenover personeel en 
medeleerlingen en volgt stipt de aanwijzingen van personeelsleden op. 

 
9. In het schoolgebouw mag niet worden gebeld, gefilmd of gefotografeerd. Uitzondering 

vormen opnames met een educatief of didactisch doel die op initiatief van medewerkers 
worden gemaakt. 
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10. Gebruik mobiele telefoon. Binnen onze school besteden we veel aandacht aan de 
omgang met moderne media, waaronder verstandig gebruik van de mobiele telefoon. 
We streven ernaar zoveel mogelijk rust te bewaren en willen alleen functioneel gebruik 
van de mobiele telefoon tijdens lestijd toestaan. Dit uit zorg voor de leerling en ook de 
medewerkers van de school. Wij hanteren voor de mobiele telefoon de volgende regels: 

 ・ Telefoon thuis. 

 ・ Telefoon in de kluis of telefoon ongebruikt en stil in schooltas in lokaal. 

 ・ Indien je ervoor kiest de telefoon mee te nemen naar de klas, dan kies je ervoor de 

telefoon in de telefoontas te deponeren of stil en ongebruikt in je schooltas in het 
lokaal te houden. 

 ・ Telefoon alleen op tafel indien functioneel voor de les en dus op uitdrukkelijk verzoek 

van de docent. Bij ongewenst gebruik van de telefoon tijdens de les, kan de telefoon 
door de docent worden ingenomen en worden afgegeven bij de teamleider. Je kan de 
telefoon na 16:05 uur weer ophalen bij de leerlingcoördinator na een gesprek. 

 
 
Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid 
 
11. Je hebt de keuze om de telefoon thuis te laten, in je kluis te bewaren of op een andere 

afgesloten plek. Als je ervoor kiest de telefoon mee te nemen naar de klas, kies je 
ervoor de telefoon in de telefoontas te deponeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de 
telefoon, school is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging. Uiteraard zal de 
docent heldere regels voor het gebruik van de telefoontas hanteren om er mede voor te 
zorgen dat de telefoon niet stuk/kwijt/zoek raakt. 

 
12. Sociale media zijn nuttig, leerzaam en leuk en dat willen we zo houden. Daarom treffen 

we maatregelen bij onjuist gebruik van sociale media. Onder onjuist gebruik van sociale 
media verstaan we het opnemen en/of verspreiden van (kwetsend, gewelddadig of 
pornografisch getint) geluiden/of beeldmateriaal en het initiëren of doorsturen van 
beledigende en/of grove taaluitingen. Ook het doorsturen van kettingbrieven, kwetsende 
reacties of beledigen van groepen of personen behoort hierbij. De enige juiste actie bij 
het starten van en ontvangst van ongewenst taal-geluid-en/ of beelduitingen via sociale 
media is dat de leerling deze niet doorstuurt en er niet op reageert en hiervan direct 
melding maakt bij docent/mentor of teamleider. Daarna dient het verwijderd te worden. 
Indien je je niet houdt aan deze regels, volgen er gepaste maatregelen. Je ouders 
worden op de hoogte gesteld en er volgt een aantekening in het leerlingdossier in 
Magister. Indien het welzijn en de veiligheid van anderen (leerlingen, collega’s en 
overige betrokkenen) in gevaar is geweest, volgt interne schorsing van een dag. Deze 
kan verlengd worden en/of worden omgezet in externe schorsing, indien de 
schoolleiding dit nodig acht. De school zal altijd melding maken van het incident bij de 
politie, het slachtoffer kan aangifte doen bij de politie. Zie ook het social media protocol 
als bijlage bij het leerlingenstatuut. 

 
13. In principe zijn leerlingen en docenten vrij in de keuze van hun kleding. Er wordt geen 

kleding getolereerd die de veiligheid in het gedrang kan brengen, agressie op kan 
wekken of het oogcontact bemoeilijkt. Kleding, tekens of symbolen die kunnen worden 
uitgelegd als racistisch of anderszins discriminerend, zijn niet toegestaan. Kleding en 
verzorging dienen in overeenstemming te zijn met algemeen geldende hygiënische en 
fatsoensnormen. Verder mogen de leerlingen in de klas geen petjes, hoodies/capuchons 
of andere hoofddeksels ophebben. 
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14. Fietsen en bromfietsen/-scooters worden in de fietsenrekken respectievelijk de stalling 
geplaatst. De stallingen mogen niet worden gebruikt als verblijfsruimte, maar alleen kort 
bij aankomst en vertrek. Fietsen en bromfietsen/-scooters worden op eigen risico 
gestald. De school stelt alles in het werk om beschadigingen aan eigendommen van 
onze leerlingen te voorkomen. Hiervoor is er in strategische delen van de stalling 
permanente cameratoezicht. 

 
15. In het schoolgebouw, in de directe omgeving van de school en op de schoolpleinen mag 

niet gerookt worden.  
 
16. Bezit, gebruik of verspreiding van verdovende of stimulerende middelen en alcohol, bezit 

van wapens (ook: laserpennen), aanstootgevende lectuur of vuurwerk is strikt verboden. 
Het preventief controleren van kluisjes kan onderdeel zijn om hier op toe te zien. 
Bedreiging, chantage, (seksuele) intimidatie, racistisch of discriminerend gedrag, 
vandalisme, diefstal leidt tot schorsing of verwijdering.  

 
17. Het is niet toegestaan om energiedrank te gebruiken of in bezit te hebben in school, op 

het schoolterrein of bij de sportaccommodaties. Verder is energiedrank ook niet 
toegestaan tijdens schoolactiviteiten (bijv. excursies). 

 
18. Bij overtreding van schoolregels of andere vormen van wangedrag worden disciplinaire 

maatregelen getroffen. Schorsing of zelfs verwijdering van school kan het geval zijn bij 
herhaald overtreden van school- of gedragsregels. 

 
19. Het Kaj Munk College beschikt over een Wi-Fi-netwerk. Toegang tot dit netwerk 

geschiedt door middel van een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Gebruik van Wi-
Fi kan worden gemonitord. Bij misbruik wordt je toegang tot dit draadloze netwerk 
geblokkeerd. 

 
20. Na het laatste lesuur als je geen andere verplichtingen meer op school hebt, wordt er 

verwacht dat je naar huis gaat en niet op school blijft en/of anderen stoort bij hun werk- 
en/of studie-activiteiten. 

 
Ten slotte: deze schoolregels zijn geen doel maar middel. 
Naleving ervan wordt verlangd in het belang van de 
veiligheid en het warme, duidelijke schoolklimaat dat het Kaj 
Munk College leerlingen en medewerkers wil bieden.  
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Bijlage 4: Verzuimmeldingen en gemiste toetsen 
 
 
Procedure verzuimmelding 
Als je door ziekte of anderszins (bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek) verhinderd bent de 
lessen bij te wonen, wordt dit door een van de ouders/verzorgers ‘s morgens voor het eerste 
lesuur telefonisch aan school doorgegeven (023-5616198) of per e-mail via 
ziekmelding@kajmunk.nl. Dit geldt zowel voor de eerste ziektedag alsook voor de eventuele 
volgende. Als je tijdens de lesdag ziek wordt en naar huis wil, dan haal je een ‘ziek naar 
huis-briefje’ bij de leerlingcoördinator. Voordat je ‘ziek naar huis’ mag, wordt er contact 
opgenomen met een van je ouders. Mocht je de volgende dag nog ziek zijn, dan melden je 
ouders je voor het eerste lesuur telefonisch of per e-mail ziek.  
Als je leerling te laat bent moet je je melden bij de receptie. Je krijgt een ‘te-laat-briefje’ en 
wordt geregistreerd in Magister. Bij ongeoorloofd te laat komen moeten leerlingen dezelfde 
middag nablijven. Bij minder dan 20 minuten te laat is dit 1 uur nakomen, bij meer dan 20 
minuten te laat is dit 2 uur nakomen. Mocht er roostertechnisch geen 7e of 8e uur 
beschikbaar zijn dan zal er in overleg met de leerlingcoördinator een andere afspraak 
gemaakt worden. 
 
Wanneer je een blessure hebt en daardoor niet mee kan doen met de gymles word je wel 
geacht aanwezig te zijn bij de gymles. Dus thuisblijven of naar huis gaan is niet toegestaan. 
De blessure kan via een briefje van de ouders doorgegeven worden aan de LO-docent. 
Mocht de blessure langdurig zijn, dan moet er contact met de LO-docent opgenomen worden 
om eventueel een vervangende opdracht te doen. 
 
 
Procedure bij het missen van toetsen 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 
• Wanneer je een toets niet kan maken, dient er vooraf een melding (schriftelijk, per email 

of telefonisch) van een van de ouders ontvangen te zijn. Wanneer dit niet het geval is, 
wordt de toets op Inhalen gezet. 

• Wanneer je de toets alsnog wilt inhalen, dient een van de ouders (binnen een week na de 
afgesproken datum van de toets) telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de 
betreffende teamleider. Dit geldt ook wanneer de leerling op de dag zelf ziek naar huis 
gegaan is. Wanneer de teamleider vervolgens instemt, kan je een afspraak maken met de 
docent voor het inhalen van de toets. 

 
Ziekmeldingen achteraf kunnen we dus niet accepteren. We willen graag benadrukken dat 
het niet maken van toetsen vooraf geregeld moet zijn. Als school willen we dit graag op deze 
manier, omdat we zo zeker weten dat je ouders ervan op de hoogte zijn en we meteen een 
toelichting kunnen geven op de procedure voor een eventuele volgende keer. 
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Bijlage 5: Bijlage ouderbijdrage 
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Bijlage 6: Plattegronden 
 

Begane grond 
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Eerste etage 
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Tweede etage 
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Gebruikte afkortingen 
 
AOS Academische Opleidingsschool 
BB Bovenbouw 
BV2 Beeldende Vorming 2 (is tekenen) 
BV3 Beeldende Vorming 3 (is handvaardigheid) 
c&m cultuur & maatschappij 
CE Centraal Examen 
CKV Culturele kunstzinnige vorming 
e&m economie & maatschappij 
ELO Elektronische Leer Omgeving 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
HBO Hoger Beroeps Onderwijs 
JGZ Jeugdgezondheidszorg 
KMC Kunst, Media en Cultuur of Kaj Munk College 
LOS-gesprekken Leerling Ouder School gesprekken 
LR Leerlingenraad 
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs 
MR Medezeggenschapsraad 
n&g  natuur & gezondheid 
n&t natuur & techniek 
nb naar behoren in kader Schoolexamen  
nnb niet naar behoren in kader Schoolexamen 
O&O Onderzoek & ontwerpen 
OB Onderbouw 
OPLIS Opleidingsschool 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting 
PTO Programma van Toetsing en Ontwikkeling 
SE Schoolexamen 
slu studielast uren 
T&T Technologie & toepassing 
WO Wetenschappelijk Onderwijs 
WON Wetenschapsoriëntatie Nederland 
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Het Kaj Munk College maakt deel uit van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet 
Onderwijs. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede. 
 
Het correspondentieadres is: Postbus 41 
 2100 AA Heemstede 
 Tel. 023 - 548 38 00 
 
Bezoekadres: Koediefslaan 69 
 2101 BT Heemstede 
 Website: www.iris-cvo.nl 
 
De IRIS-scholen zijn: 
 
Eerste Christelijk Lyceum Haemstede-Barger 
Rector mw. M. van der Flier Directeur mw. H. Notenboom 
Zuider Emmakade 43 Koediefslaan 73 
2012 KN Haarlem 2101 2101 BT Heemstede 
Tel. 023 - 53 19 042 Tel. 023 - 52 82 380 
 
Herbert Vissers College  Kaj Munk College  
Rector dr. U. Speerstra Rector I.I. Eshel 
Beurtschipper 200 Kaj Munkweg 3 
2152 LG Nieuw-Vennep 2131 RV Hoofddorp 
Tel. 0252 - 66 15 66 Tel. 023 - 56 16 198 
 
Vakcollege Thamen Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp 
Directeur mw. M. Smits Rector M. Mees 
Den Uyllaan 4 Assumburg 10 
1421 NK Uithoorn 2135 BA Hoofddorp 
Tel. 0297 - 56 31 92 Tel. 023 - 56 77 588 
 
International School Haarlem 
Directeuren mw. M. Fuldner & mw. H. Mansbridge 
Oorkondelaan 65    
2033 MN Haarlem 
Tel. 023 - 2200001 
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