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Nog een paar maanden en dan gaat  
het echt beginnen: je bent dan  
brugklasser op Scala Molenwatering!

 
De eerste kennismaking heb je inmiddels gehad. Hopelijk heb je er net zoveel zin 
in als wij en voel je je bij ons op school snel thuis. In het begin zul je misschien 
even moeten wennen, maar samen met je mentor gaan je docenten  
ervoor zorgen dat het je op Scala Molenwatering aan niets zal ontbreken.

Met behulp van de informatie die in dit boekje staat, maken we jou alvast een 
beetje wegwijs in de school. Er staan allerlei zaken in die belangrijk zijn om te 
weten. Ze komen tijdens de eerste mentorlessen aan de orde, maar het is goed 
om dit boekje bijvoorbeeld in de zomervakantie alvast eens samen met je ouders 
door te lezen.

Wij hopen dat je een fijne tijd hebt op Scala Molenwatering en dat je je bij ons snel 
thuis voelt.

De afdelingsleider van leerjaar 1 en Intermezzo, 

Rianne ‘t Mannetje 

Welkom    op Scala Molenwatering! 
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Enkele belangrijke data 

Op vrijdag 19 augustus a.s. worden de 
schoolboeken uitgereikt in gymzaal 1. 
Ook ontvang je deze dag je laptop (als 
je deze hebt besteld). Op de website 
van de school kun je vanaf woensdag 
17 augustus zien hoe laat je op school 
verwacht wordt om je boeken op te 
halen.

De tas met het boekenpakket is zwaar, 
dus misschien wil een van je ouders je 
wel helpen met tillen!

Mocht je vanwege vakantie of andere 
omstandigheden niet in de  
gelegenheid zijn om het boekenpakket 
op het genoemde tijdstip in ontvangst 
te nemen, dan bestaat de mogelijkheid 
om de boeken op maandag 22 
augustus op te halen. 

Vraag je ouders in dat geval om even 
contact met school op te nemen om 
een afspraak te maken (telefoon 0181-
617588).

De eerste schoolweek na de 
zomervakantie 
Op dinsdag 23 augustus start jouw schooljaar 
met een jaaropening gevolgd door een  
introductieprogramma. Neem op deze dag je tas 
mee met een schrift, wat pennen en potloden. 
Voor een gezellige lunch met je klas wordt  
gezorgd. Woensdag 24 augustus staat in het 
teken van sport en spel. Jouw eerste lessen  
starten op donderdag 25 augustus. Meer  
informatie over deze introductiedagen en de 
eerste lesweek krijg je uiterlijk 
maandag 22 augustus per e-mail. 

Afkortingen 
We gebruiken op school afkortingen voor de vakken en 
voor de docenten. Deze afkortingen worden gebruikt in 
het rooster en bij roosterwijzigingen. Dat lijkt in het begin 
lastig, maar later zul je merken dat je daar juist veel  
voordeel van hebt. Je hoeft dan minder in je  
studieplanner te schrijven! De afkortingen voor de vakken 
die je in de brugklas krijgt, zijn:

lbs levensbeschouwing 
la Latijn 
ne Nederlands 
cam Cambridge Engels  
fa Frans 
gs geschiedenis 
ak aardrijkskunde 
wi wiskunde 
mu muziek 
bv beeldende vorming 
lo lichamelijke opvoeding  
mr mentorles 
meta metacognitieve vaardigheden

Rooster en  
roosterwijzigingen 
Tijdens de introductie krijg je 
van je mentor je lesrooster op 
papier uitgereikt. Op dit rooster 
kun je zien wanneer je welke 
vakken hebt. Soms wordt het 
rooster van een bepaalde dag 
gewijzigd, bijvoorbeeld omdat een docent ziek is. Er  
komen dan roosterwijzigingen. Je kunt de dagelijkse 
roosterwijzigingen en je lesrooster terugzien via het  
leerlingportaal en de Somtoday-app.

Lessen 
Op onze school werken we met een 80-minutenrooster. 
Je hebt dus in principe maar maximaal vier lessen per 
dag, waardoor er meer tijd is om goed over opdrachten na 
te denken en ze uit te werken. Omdat je tijdens een  
80-minutenles vaak ook zelf aan het werk bent, kunnen 
docenten jou goed helpen met de dingen die jij moeilijk 
vindt. Een bijkomend voordeel is dat je boekentas minder 
zwaar is, omdat je voor maximaal vier vakken boeken 
hoeft mee te nemen.
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Lestijden 
1e  08.30 – 09.10  begeleidingsuur

2e  09.15   –  10.35  les

 10.35   –  10.55  pauze

3e 10.55   – 12.15  les

 12.15    – 12.45  pauze

4e  12.45   –  14.05  les

 14.05   – 14.15  pauze

5e 14.15   – 15.35  les

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

Begeleidingsband 
De eerste uren van elke schooldag  
vormen samen de begeleidingsband. Een 
van deze uren wordt gebruikt als  
mentoruur. Tijdens de overige  
begeleidingsuren kun je extra hulp  
krijgen bij een bepaald vak. Als je dit wilt, 
kun je jezelf voor zo’n begeleidingsuur 
inschrijven via het leerlingportaal. Ook 
kan het zijn dat wij je op basis van je  
gegevens van de basisschool indelen 
voor een begeleidingsuur, bijvoorbeeld 
voor begrijpend lezen. 

Dagopening 
Elke lesdag bij ons op school begint met een dagopening. 
Hierbij leest de docent meestal een verhaal, een gedicht 
of een andere tekst voor. Zo’n dagopening biedt de  
gelegenheid om met elkaar in gesprek te zijn over andere 
dingen dan alleen de lesstof.

Agenda 
Op de middelbare school heb je veel vakken en voor de 
meeste vakken krijg je ook huiswerk. Het is heel  
belangrijk om goed zicht te houden op dat huiswerk. In 
de brugklas (en klas 2 en 3) krijg je een studieplanner 
van school die je helpt om je werk goed te plannen. Het 
gebruik van deze planner is verplicht; je hoeft dus niet 
zelf een agenda te kopen. Je krijgt deze studieplanner 
uitgereikt tijdens de introductie.

Huiswerk 
Het is de meest gehoorde vraag van leerlingen die naar 
de middelbare school gaan: hoeveel tijd ben je kwijt aan 
je huiswerk? En zoals je ongetwijfeld al gemerkt zult  
hebben, krijg je niet dezelfde antwoorden. Elke leerling is 
anders, elke les is anders en elke dag is anders. Soms heb 
je een paar toetsen in één week, soms helemaal geen.
Misschien heb jij meer tijd nodig voor Frans, waar een 
ander juist lang met zijn wiskunde bezig is. Gemiddeld 
kunnen we zeggen dat je in de brugklas per dag ongeveer 
anderhalf à twee uur bezig zult zijn met huiswerk  
(maak- en leerwerk).

Toetsen en toetsweken 
Op Scala Molenwatering zijn er in een schooljaar in de 
onderbouw twee toetsweken (periode 2 en 4). Tijdens 
een toetsweek heb je in de brugklas één of twee toetsen 
per dag. Voorafgaand aan elke toets is er 30 minuten 
studietijd, waarin je nog kunt leren voor de volgende 
toets. De middag is zoveel mogelijk vrijgehouden, zodat je 
je goed kunt voorbereiden op de toetsen die voor de rest 
van de toetsweek gepland staan. 

Ook buiten de toetsweken worden er toetsen afgenomen. 
Soms zijn dat kleine mondelinge of schriftelijke 
overhoringen, soms ook grotere toetsen. Juist die wat 
grotere toetsen hebben vaak ook als doel je goed voor te 
bereiden op de toetsweek.

Mentor 
Elke klas of groep heeft een docent die verantwoordelijk 
is voor de begeleiding van de leerlingen van zijn of haar 

klas. Zo’n iemand noemen we de 
mentor. De mentor is hét  
aanspreekpunt voor jou en voor 
je ouders.

Mentoruren 
Elke schooldag begint het  
rooster met een begeleidingsuur. 
Onderdeel van de begeleidings- 

uren zijn de mentoruren. Voor elke leerling in de brugklas 
is in het rooster een mentoruur opgenomen. Tijdens 
dit uur worden onderwerpen besproken die in de klas 
spelen, leer je je klasgenoten nog beter kennen en volg je 
gastlessen over onder andere het gebruik van  
sociale media.

Meta 
De eerste helft van het schooljaar volg je samen met je 
klasgenoten het vak metacognitieve vaardigheden (meta). 
Het werken met de studieplanner, het leren van woorden 
en begrippen, het voorbereiden op de toetsweek en doelen 
en prioriteiten stellen komen allemaal aan bod. Ook krijg je 
meer uitleg over hoe je je laptop in de les gebruikt.  

Schoolleiding 
De schoolleiding van Scala Molenwatering bestaat 
uit een rector en drie afdelingsleiders. Jouw 
afdelingsleider is Rianne ’t Mannetje. Samen met de  
mentoren en docenten zorgt zij ervoor dat alles goed  
verloopt in de afdeling.
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Regels 
Om ervoor te zorgen dat zaken ordelijk 
verlopen en iedereen zich op school  
veilig voelt, zijn er ook regels in de 
school. Je mentor zal tijdens de  
introductie aandacht besteden aan die 
regels. De meeste van die regels spreken 
voor zich. Zo mag je geen wapen of iets 
wat erop lijkt bij je dragen of drugs  
gebruiken. Maar er zijn ook een paar  
regels waar je misschien niet direct zelf 
op zou komen. We noemen er een paar:

• Tijdens de lessen mag je niet over de 
gangen lopen.

• Op school wordt niet gerookt; ook 
niet op of voor het schoolplein.

• Tijdens de les mag je geen mobiele 
telefoon gebruiken. Je telefoon 
staat uit en zit in je tas.

• Je fiets moet je in de daartoe  
bestemde fietsvakken zetten.

Een uitgebreide versie van de  
schoolregels kun je vinden op onze  
website.

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

 
Wanneer je extra begeleiding nodig hebt, omdat het leren 
even niet vanzelf gaat of omdat je niet zo lekker in je vel zit, 
kun je terecht bij het ondersteuningsteam van de school. Dit 
team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, een aantal 
leerlingbegeleiders, de remedial teacher, de begeleider 
passend onderwijs en de schoolmaatschappelijk werker.

Leerlingenraad 
Op school hebben ouders en leerlingen ook inspraak. 
Zij mogen en kunnen meebeslissen over bepaalde 
zaken. Leerlingen kunnen hun stem laten horen in de 
leerlingenraad. Hier kunnen zij de schoolleiding adviseren 
over bepaalde schoolzaken. De leerlingenraad komt 
een aantal keer per jaar bijeen en vergadert dan met de 
afdelingsleiders en rector.

Kluisje 
Alle leerlingen hebben een eigen kluisje bij ons op school. 
In dit kluisje kun je waardevolle dingen bewaren, zoals je 
mobiele telefoon. Als je gym hebt, kun je er ook  
bijvoorbeeld je horloge en portemonnee in opbergen.  
Met je schoolpasje kun je het kluisje openen.

Schoolpasje 
Aan het begin van het schooljaar krijg je een persoonlijk 
schoolpasje. Dit pasje heb je nodig voor je kluisje of als je 
in de mediatheek een boek wilt lenen. Maar het is ook je 
toegangsbewijs op schoolavonden. Wees heel zuinig op je 
pasje en zorg dat je het altijd bij je hebt.

Mediatheek 
De mediatheek is er voor alle  
leerlingen. Elke dag kun je er terecht 
om boeken te lenen, iets te kopiëren 
of te printen en te studeren. En ook 
hier geldt: zorg er altijd voor dat je je 
schoolpasje bij je hebt!

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

Ouderportaal 
Ook voor je ouders is er een afgeschermd gedeelte op 
onze website: het ouderportaal. Zij kunnen daar, net als 
jij, je lesrooster, het huiswerk en je cijfers zien.

Office 365 
Iedere dag neem je je (opgeladen!) laptop mee naar 
school. Je laptop is een handig hulpmiddel om 
presentaties of werkstukken te maken. Op school werken 
we daarvoor met Office 365, zodat je altijd toegang 
hebt tot Word of PowerPoint. Ook documenten kun je 
gemakkelijk opslaan in OneDrive. Tijdens het vak meta 
krijg je hier meer uitleg over. Bij sommige vakken maak je 
bovendien gebruik van online (werk)boeken.

Ziek 
Als je niet naar school kunt komen, omdat je ziek bent, 
moeten je ouders vóór 8.30 uur naar school bellen om je 
ziek te melden. Als je op school ziek wordt, meld je je af 
bij mevrouw Jansen in C01. Zij belt met thuis en stelt je 
ouders op de hoogte.

Ondersteuningsteam



Startschot 2022-2023 1110

Winkeltje 
Tijdens de pauzes kun je in het winkeltje van de school  
allerlei lekkere (en gezonde) dingen kopen. De meeste  
leerlingen nemen natuurlijk eten en drinken mee van thuis. 
Verder is er op school een watertappunt aanwezig.

Boodschappenlijstje 
Achterin dit boekje vind je een ‘boodschappenlijstje’, een 
handig overzicht van alle dingen die je voor school moet 
aanschaffen om aan het begin van het schooljaar een 
goede start te kunnen maken. 

Informatie voor je ouders 
 
De schoolboeken 
Het boekenpakket wordt via de school verstrekt. Het 
bestaat uit twee delen: werkboeken en leerboeken. Een 
deel van de boeken moet aan het eind van het schooljaar 
weer worden ingeleverd.

De kosten voor de schoolboeken zijn voor rekening van de 
school. U zult van ons dan ook geen rekening  
ontvangen voor het boekenpakket. Mocht uw zoon of 
dochter echter een boek kwijtraken of door slordige  
behandeling beschadigen, dan zullen er vanzelfsprekend 
kosten in rekening worden gebracht. Als er boeken zijn 
die bij ontvangst al beschadigd zijn, wilt u uw zoon of 
dochter dan zo snel mogelijk langs het boekenspreekuur 
sturen om dit te melden? (Uw zoon of dochter krijgt  
informatie over dit boekenspreekuur tijdens de  
introductie.)

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

Andere benodigdheden 
Achterin dit boekje staat een  
‘boodschappenlijstje’, een handig 
overzicht van alle dingen die uw 
zoon of dochter aan moet schaffen 
voor school. 

Niet vermeld op dit overzicht staat 
het speciale tekenetui met materialen die de leerlingen  
nodig hebben voor het vak beeldende vorming. De  
vakgroep beeldende vormgeving heeft een etui  
samengesteld met materialen die de vereiste kwaliteit 
hebben. Wij adviseren u dit etui via school aan te schaffen. 
Op deze manier werken alle leerlingen met de juiste  
materialen en daarnaast bent u voordeliger uit dan  
wanneer u zelf alle materialen los zou aanschaffen.

Verder maken de leerlingen in het eerste, tweede en derde  
leerjaar (verplicht!) gebruik van een speciale  
studieplanner. Deze planner krijgen de leerlingen aan het 
begin van het schooljaar uitgereikt. U hoeft dus  
geen agenda aan te schaffen.

Naar de dokter of tandarts 
Als je een of meer lessen moet verzuimen, 
omdat je bijvoorbeeld naar de orthodontist 
moet, is het de bedoeling dat je ouders dit van 
tevoren telefonisch aan de school doorgeven. 
Probeer dit soort afspraken zoveel mogelijk te 
plannen buiten de momenten dat je les hebt.

Te laat komen 
We vinden het op school erg belangrijk dat 
je op tijd in de les bent. Als je te laat in de les 
komt, haal je eerst een briefje bij de conciërge. 
De volgende ochtend meld je je met dit briefje 
om 8.00 uur bij de conciërge.

Bijzonder verlof 
Het kan wel eens gebeuren dat je vrij moet 
vragen voor dagen buiten de vakanties, 
bijvoorbeeld voor een bruiloft. Op de site 
van de school staat een formulier dat je kunt 
downloaden. Dat lever je ingevuld in bij je 
afdelingsleider. Zij bekijkt dan of het verlof 
gegeven kan worden.

Buitenroosteractiviteiten 
(BRA) 
Naast de lessen worden er speciaal voor 
jullie allerlei activiteiten georganiseerd. Denk 
hierbij aan gala-, film- en muziekavonden, 
maar ook aan activiteiten buiten de school, 
zoals excursies en theaterbezoeken. 
Al dit soort activiteiten noemen we 
‘buitenroosteractiviteiten’.

Gymkleding 
In de gymnastieklessen is de schoolsport- 
kleding verplicht. Verderop in het boekje lees 
je waar je deze sportkleding kunt kopen. In 
de gymzaal mag je geen straatschoenen of 
sportschoenen met zwarte zolen dragen.
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Een aanvraag voor kwijtschelding dient vóór 1 oktober a.s. 
te worden ingediend. In dit kader verwijs ik u ook naar de 
Stichting Leergeld Voorne Putten.

Tot slot wijzen wij u op het zgn. kindgebonden budget van 
de Belastingdienst. Dit is een inkomensafhankelijke  
bijdrage in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Dit budget 
hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen. U krijgt 
dit automatisch van de Belastingdienst. Verdere  
informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl en op de 
website van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

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

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

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het 
mogelijk om het onderwijs aan uw kind 
juist dat extraatje te geven dat met alleen 
de bekostiging door het ministerie niet 
mogelijk is.

U ontvangt van ons eind augustus een 
e-mail met een persoonlijke link naar de 
ouderbijdrage. Daarin kunt u de  
afzonderlijke posten van de bijdrage  
inzien en aangeven of u hiermee  
akkoord gaat. Denkt u hierbij o.a. aan het 
introductieprogramma, de werkweek en 
excursies. 

Indien u bepaalde bijdragen niet kunt 
betalen, kunt u kijken of u in aanmerking 
komt voor de kwijtscheldingsregeling. 
Deze regeling kunt u vinden op onze  
website onder Algemene Informatie > 
Ouderbijdrage.

13
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Boodschappenlijstje

 Laptop: eigen bezit of via The Rent Company 

 1x (stevig) A4 collegeblok met minimaal 4 tabbladen (Action of HEMA) cam

 Minimaal 5 x A4 lijntjesschriften fa, ne, la, ak, gs

 Minimaal 4 x A4 ruitjesschriften (grote ruitjes: 1cm x 1cm) wi

 Minimaal 2 x A5 lijntjesschriften lbs, mr

 Snelhechter (o.a. voor leesverslagen en schrijfdossier) ne

 Schrijfgerei (pennen, potlood, kleurpotloden, gum, marker, puntenslijper, etc.)

 Geodriehoek (bij voorkeur hard plastic) wi

 Passer wi

 Rekenmachine “Texas Instruments (TI) 30 XS Multi View”

 Shirt met Scala logo en zwarte korte broek via Sport 2000 te Spijkenisse -  
 € 16,99 + € 9,99  (https://shop.stanno.com/nl/scala/clubcollectie)

 Gymschoenen (in de zaal geen zwarte zolen)

 Pocketwoordenboek Nederlands (bijv. Van Dale, Prisma; één per gezin is voldoende)

Belangrijke data op  
een rijtje 
 
vrijdag 19 augustus 2022   
Boeken afhalen 
Het rooster voor het afhalen van je  
boekenpakket en eventuele laptop vind 
je uiterlijk woensdag 17 augustus op de 
website van de school.

dinsdag 23 augustus 2022 
Jaaropening en introductie 
Je wordt om 09.00 uur op school 
verwacht. Je hoeft alleen een rugzak mee 
te nemen met een schrift, wat pennen en 
potloden. We sluiten de dag rond 15.00 
uur met elkaar af. Meer informatie over 
deze introductiedag ontvang je uiterlijk 
maandag 22 augustus per e-mail. 

woensdag 24 augustus 2022
Sport en spel 
Tijdens verschillende strandactiviteiten 
leren we elkaar op een actieve manier 
beter kennen. We zijn deze dag te gast 
bij Brunotti Beachclub in Oostvoorne. 
We zien je daar graag om 09.30 uur. Meer 
informatie over deze sport- en speldag 
ontvang je uiterlijk maandag 22 augustus 
per e-mail. 

donderdag 25 augustus 2022
Aanvang lessen
Vandaag gaat het echt van start: neem 
je laptop en de boeken en schriften van 
de vakken mee die voor vandaag op je 
rooster staan. Meer informatie 
over de start van deze eerste 
lesweek ontvang je uiterlijk 
maandag 22 augustus per 
e-mail.
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Scala Molenwatering
Curieweg 25, 3208 KJ Spijkenisse
T:  0181-617588
W: www.scala.mw.penta.nl
E: scala.mw@penta.nl
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bij ons op

school!


