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Delft,  Juni 2022

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,

Hierbij ontvangt u onze informatiebrochure in de vorm van een jaarkalender. Zoals u kunt zien staat deze 
kalender geheel in het teken van het nieuwe schooljaar. De prachtige foto’s zijn wederom gemaakt door 
fotografe Josje Deekens. Het geeft een mooi beeld van onze prachtige school en haar leerlingen. 

Naast praktische informatie vindt u op deze kalender belangrijke data waarop specifieke zaken plaatsvinden 
zoals de OPP gesprekken, schoolreisjes, studiedagen en vakanties. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat 
u goed geïnformeerd bent over het nieuwe schooljaar. 

We gaan elkaar hopelijk in september ontmoeten op de jaarlijkse informatieavond. Op deze avond maakt u 
kennis met de mentor van uw zoon of dochter en wordt u geïnformeerd over het komend schooljaar en wat 
uw zoon of dochter allemaal te wachten staat. U wordt tevens in de gelegenheid gesteld om kennis te maken 
met de andere medewerkers van uw zoon of dochter. U zult door leerlingen die opgeleid zijn tot Barista, 
voorzien worden van heerlijke koffie uit onze eigen koffie tuktuk!

Wij hechten er veel waarde aan, als u betrokken bent bij de schoolontwikkeling van uw zoon of dochter en 
vinden het belangrijk om goed met u samen te werken.  Ik ben ervan overtuigd dat dit ten goede komt aan de 
ontwikkeling van uw kind. Zowel bij het delen van successen als bij probleempjes  is het belangrijk om contact 
te hebben. Mocht u dus vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, bij voorkeur met 
de mentor van uw zoon of dochter.

De schoolreisjes hebben vanaf vorig schooljaar een nieuwe invulling gekregen. Alle activiteiten waren een 
groot succes. Wij hopen dat dit het komende schooljaar opnieuw het geval zal zijn. Het is onze bedoeling om 
een aanbod te realiseren waar al onze leerlingen gebruik van kunnen maken en een onvergetelijke 
herinneringen oplevert. 

Plezier, eigenheid en samen, zijn onze kernwaarden. Ik hoop dat deze kernwaarden ook voor u als ouder 
voelbaar en zichtbaar zijn wanneer u de school binnenloopt en wat u terug hoort van uw zoon of dochter. 
Ik wens u veel leesplezier en laten we er samen een mooi schooljaar van maken!

Patrick van der Mark 
Directeur



BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN:

ADRESGEGEVENS:
Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft

HOOFDGEBOUW:
Praktijkonderwijs
Vulcanusweg 258
2624 AV Delft

TELEFOONNUMMER:
015-8000 001

De leerlingadministratie is 
bereikbaar vanaf 07:30 tot 16:30 uur.

SCHOOLTIJDEN:
1e lesuur
2e lesuur

pauze

3e lesuur
4e lesuur

pauze

5e lesuur
6e lesuur
7e lesuur
8e lesuur

08:25 - 09:15
09:15 - 10:05

10:25 - 11:15
11:15 - 12:05

12:25 - 13:15
13:15 - 14:05
14:05 - 14:55
14:55 - 15:45

Roosterwijzigingen die vooraf bekend zijn kunt u terugvinden op onze website. In het 
geval dat er onvoorzien lesuitval is informeren wij onze leerlingen middels een sms-je. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat wij in het bezit zijn van het correcte telefoonnummer 
van de leerlingen. 

De leerling kan dit zelf aanpassen bij “instellingen” in Magister. Het lesrooster in 
Magister is bedoeld voor huiswerk, absentenregistratie en actuele 
lesroosterwijzigingen.



SEPTEMBER

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

2131 augustus

29

30 augustus29 augustus

30

Prinsjesdag

Week tegen Pesten!

Leerlingen Diede en Joëlle met juf Emel bij onze eigen koffie TukTuk.

24 augustus23 augustus22 augustus 25 augustus 26 augustus 27 augustus 28 augustus

Ophalen lesroosters klas 
1 tot Entree

Eerste OPP gesprekken 
van alle leerlingen

Kennismakingsochtend
Brugklassen

Start lessen en stages
volgens rooster

Studiedag

Informatieavond
voor ouders

Brugklas kamp Brugklas kamp Brugklas kamp



BELANGRIJKE DATA
Introductie eerstejaars leerlingen

Woensdag 24 augustus van 09:00 -13:00 uur, is er voor alle nieuwe eerstejaars leerlingen een introductieochtend. 
Leerlingen dienen gymkleding mee te nemen. 

Uitreiking lesroosters

Maandag 22 augustus van 13:00 tot 15:00 uur bij de mentor voor klas 1 t/m Entree worden de roosters meegegeven.

Op dinsdag 23 augustus vinden er individuele OPP (ontwikkel-perspectief plan) startgesprekken plaats met de 
mentor. De lessen beginnen op donderdag 25 augustus 2022 volgens het rooster.

Vakantierooster

Hierbij een overzicht van de schoolvakanties voor schooljaar 2022/2023

   
    Vakantie                           Vanaf        Tot en met

 Herfstvakantie    22-10-2022    30-10-2022
 Kerstvakantie    24-12-2022    08-01-2023
 Voorjaarsvakantie   25-02-2023    05-03-2023
 Meivakantie     22-04-2023    07-05-2023  
 Zomervakantie    08-07-2023    20-08-2023



Dierendag

OKTOBER

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26

31

27 28 29 30

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Dierendag

Wintertijd

Halloween

Leerlingen Djowy en Stefanie met juf Astrid tijdens Zorg en Welzijn.

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 5

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 5

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 5

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 5

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 5

Verkort rooster 
OPP gesprekken

Schoolfeest!



MEDEWERKERS
1PA:
1PB:
2PA:
2PB:
3PA:
3PB:
4PA:
4PB:
5PA:
5PB:
ENTREE:
1 PrO/VMBO:
2 PrO/VMBO:
3 PrO/VMBO:

Marlies Gremberghen - Viera
Marieke Bos
Eva Kraakman
Jeroen Bakker
Miranda Toussain
Sandra Edelaar
Esther van Laak
Anne van Stek
Samira Ouddouche
Corina Nagtegaal
Kim Remmers
Marilyn de Kruijff
Vanessa Niemantsverdriet
Rianne Suiker

MENTORENPERSONEEL
Locatiedirecteur:   Patrick van der Mark 
Coördinator onderbouw:  Mary Kers
Coördinator bovenbouw:  Erik Vermaat
Coördinator PrO VMBO:  Susanne Lander
Coördinator onderwijskwaliteit: Eefje Alkema
Beeldende vorming:  Rebecca de Boer
Lichamelijke oefening:  Mark Degenkamp
Rots & Water:   Quinten van der Burg
Techniek:   Joep Schreuders &
    John van Gool
Consumptief:   Bob Vissers &
    Sam Trautmann 
Detail en Logistiek:  Astrid Kraakman
Verzorging:   Astrid Rambaran 
HAGO Zorg:   Emel Tunc
Arbeids Training:   Nicolette Kluijt,
    Emel Tunc & Gerard Andre
Onderwijsassistent:   Quinten van der Burg   
Stage coördinator:  Samira Ouddouche
Zorgcoördinator:   Miranda Paans
Schoolmaatschappelijk werker: NTB
Administratie:   Carolien Ende
Conciërge:   Leo Eekhout 
  



Dierendag

NOVEMBER

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
6

7 8 9

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

1 2 3 4 5

10 11 12 13

14

Sint Maarten

Leerling Annette met meester Sam tijdens de les Bedieningsassistent.

Verkort rooster 
OPP gesprekken

Verkort rooster 
OPP gesprekken

Verkort rooster 
OPP gesprekken

Verkort rooster 
OPP gesprekken

Studiemiddag
les tot 12:05



VERZUIM
Ziekte

Ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling ziek door ’s ochtends voor 8.15 uur te bellen met de administratie:
015-8000 001. Dit geldt voor elke dag dat de leerling wegens ziekte afwezig is. Als een leerling gedurende de dag ziek wordt, 
meldt hij dit bij zijn mentor, indien deze niet aanwezig is meldt hij zich bij de bouwcoördinator. 
Deze besluit of een leerling naar huis mag en geeft de administratie de opdracht telefonisch contact met ouder(s)/verzorger(s) op 
te nemen. Als contact niet mogelijk is, wordt de voicemail ingesproken of een e-mail gestuurd.

Te laat / verzuim

Wanneer een leerlingen wegens niet voorziene omstandigheden later op school komt, belt ouder of verzorger de administratie. 
Bezoek aan tandarts, huisarts of andere specialisten wordt zoveel mogelijk na schooltijd gepland. Als een leerling een les moet 
missen, omdat deze naar de huisarts of orthodontist moet, levert de leerling een briefje (ondertekend door de ouder(s)/verzor-
ger(s)) in bij de administratie. De leerling wordt de overige uren wel op school verwacht. Als een leerling te laat is, moet hij eerst 
langs de conciërge om een te-laat-briefje te halen, voordat hij in de klas wordt toegelaten. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim 
volgt er strafcorvee bij de conciërge.  

 1 maal te laat: waarschuwing leerling.
 3 maal te laat: om 08:00 uur corvee + brief ouders + ouders worden door mentor gebeld.
 6 maal te laat: 3 maal om 08:00 uur corvee + brief ouders + ouders worden door mentor uitgenodigd voor    
             gesprek op school.
 9 maal te laat: 5 maal om 08:00 uur corvee + brief ouders + ouders worden opnieuw uitgenodigd op school   
                   door mentor + melding aan leerplichtambtenaar.

De conciërge belt ouders/verzorgers als niet duidelijk is, waarom een leerling afwezig is. Bij geen gehoor wordt er 
een ? in Magister gezet. De mentor controleert één maal per week de aanwezigheid van de leerlingen en geeft, 
indien nodig, een uitdraai van afwezigheid ter ondertekening mee naar huis. De school geeft ongeoorloofd verzuim door aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. 

Preventief spreekuur leerplicht

De leerplichtambtenaar van de gemeente Delft heeft elke vier weken een leerplichtspreekuur op onze school. De leerlingen die 
negen keer te laat en/of afwezig zijn geweest zonder bericht krijgen een oproep voor dit spreekuur. Ook te laat komen is volgens 
de leerplichtwet ongeoorloofd verzuim. Daarnaast willen we bovenmatig (ziekte)verzuim in een vroeg stadium bespreekbaar 
maken. Ouders en/of verzorgers ontvangen hiervoor schriftelijk een uitnodiging. De leerplichtambtenaar heeft vanuit de leer-
plichtwet de bevoegdheid om leerlingen aan te spreken op ongeoorloofd verzuim. Frequent ongeoorloofd verzuim kan leiden 
tot doorverwijzing via de gemeente naar Bureau Halt. Op deze manier probeert de leerplichtambtenaar samen met de school 
te voorkomen dat leerlingen structureel te laat komen en spijbelen. Na een gesprek met de leerplichtambtenaar ontvangt u als 
ouder(s) een brief thuis.

Verlof

Voor het aanvragen van verlof kunnen ouders gebruikmaken van het verlofformulier op de website. Uw aanvraag moet 
tenminste 4 weken voor het verlof (m.u.v. urgente zaken) worden ingediend bij de zorgcoördinator.  



DECEMBER

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

21

129 30

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag Oudejaarsdag

Nieuwjaarsdag

Sinterklaas Paarse Vrijdag

Leerling Desiree met juf Rebecca tijdens Kunst.

PrO VMBO 3:
Toetsweek

PrO VMBO 3:
Toetsweek

PrO VMBO 3:
Toetsweek

PrO VMBO 3:
Toetsweek

PrO VMBO 3:
Toetsweek



ALGEMENE INFORMATIE
Nieuwsbrief

Wij brengen met regelmaat een nieuwsbrief voor ouders en leerlingen uit. Deze nieuwsbrief bevat actuele informatie uit de 
verschillende leerjaren. Deze nieuwsbrief wordt zowel op de website geplaatst, als naar de ouders/verzorgers per e-mail 
verstuurd. U bent dan beter op de hoogte van de gebeurtenissen op school.

Bereikbaarheid ouders/verzorgers

Om de communicatie tussen u en de school goed te laten verlopen is het belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. 
Uw kind krijgt tijdens de eerste mentorles een formulier waarop u alle gegevens kunt invullen. Op dit formulier wordt u ook 
verzocht uw e-mailadres in te vullen. Dit e-mailadres willen wij graag gebruiken voor de verzending van bijvoorbeeld de 
nieuwsbrief of een bericht van de mentor van uw kind. Wij verzoeken u dan ook dit formulier volledig in te vullen en mee te 
geven aan uw zoon of dochter op de eerstvolgende lesdag.

Schoolgids

De schoolgids verschijnt aan het begin van het schooljaar digitaal en is te downloaden via onze website 
(www.progrotius). De schoolgids bevat de meest belangrijke informatie over onze praktijkschool.

Informatie via de website

Algemene informatie over de school, nieuws, mededelingen van de schoolleiding, roosters, formulieren en regelingen staan op 
de website van de school. Wij raden u aan de site regelmatig te bekijken. Zo blijft u op de hoogte van alle belangrijke 
ontwikkelingen in de school van uw kind. 

Kluisjes

Alle leerlingen op onze school hebben de beschikking over een kluisje. Voor deze kluisjes wordt een borg in rekening gebracht 
van € 15,00. Alle kluisjes werken elektronisch via een smartphone of met een tag. 



JANUARI

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

Leerlingen Gillyano, Rojuwell en Dylano met meester Erik in de klas.

Studiedag

Verkort rooster
rapport gesprekken

klas 1 t/m Entree

Verkort rooster
rapport gesprekken

klas 1 t/m Entree

Verkort rooster
rapport gesprekken

klas 1 t/m Entree

Verkort rooster
rapport gesprekken

klas 1 t/m Entree

Verkort rooster
rapport gesprekken

klas 1 t/m Entree



PRIVACY WETGEVING
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europe-
se Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Ook Nederlandse scholen moeten daarom vanaf 2018 
voldoen aan deze nieuwe regels. Onze school heeft uiteraard gegevens nodig van uw kind(eren) om onderwijs te 
kunnen geven. Wij slaan deze gegevens op in het leerlingadministratiesysteem Magister. Daarin wordt ook vermeld welk cijfer 
uw kind heeft behaald voor welk vak, wanneer het absent of te laat gekomen is, etc. Voor het verwerken van 
sommige gegevens van uw kind(eren) hebben wij vooraf schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s)/verzorger(s). Het gaat 
daarbij om toestemming voor het plaatsen van foto’s op de site en in brochures van de school, het plaatsen van namen van ge-
slaagde leerlingen op de website en in de plaatselijke media. De toestemming wordt gevraagd voor de gehele inschrijvingsduur 
van uw kind(eren). U kunt uiteraard altijd uw toestemming intrekken dan wel alsnog verlenen. Let wel: als uw kind 16 jaar of 
ouder is, moeten wij toestemming aan uw kind vragen. U krijgt in het begin van het schooljaar 2022-2023 een formulier waarop 
u per onderdeel toestemming kunt verlenen, dan wel aan kunt geven dat u geen toestemming verleent. Het formulier kunt u na 
invulling retourneren aan de school. De school heeft een functionaris gegevensbescherming aangetrokken die bereikbaar is voor 
vragen en/of opmerkingen: 
avg@grotiuscollege.nl.

Inzage door de ouders:

De Wet op het Voortgezet Onderwijs schrijft voor dat scholen informatieplicht hebben aan ouders. De wijze waarop dit gebeurt, 
is een keuze van de school.   

Magister voor ouders:

Wij hebben ervoor gekozen om onze ouders een eigen login te geven in Magister waardoor zij onafhankelijk van hun kind inzage 
hebben in de resultaten en de absenties. Dit beleid is afgestemd met de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad. Er is geen rechtstreekse inzage in het logboek en andere gegevens behalve de 
NAW-gegevens. Wij sturen ook geen push-bericht bij cijferinvoer.   

Wat gebeurt er als een leerling 16 wordt?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een leerling vanaf zijn 16e jaar: inzagerecht, recht op correc-
tie, recht op verwijdering en recht op overdracht van zijn/ haar persoonsgegevens. Onder de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (vanaf 25 mei 2018) heeft een leerling vanaf 
zijn 16e jaar inzagerecht, recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Gegevens in 
Magister vallen echter onder het uitvoeren van een wettelijke taak door de school en mogen door de leerling wel worden inge-
zien, maar niet zonder meer worden gecorrigeerd of gewijzigd. De school kan een verzoek daartoe wel in 
behandeling nemen. 

Wat gebeurt er als een leerling 18 wordt?

De school heeft de wettelijke plicht aan ouders/verzorgers te rapporteren tot het moment dat de leerling 
meerderjarig is. Vanaf 18 jaar rapporteert de school aan de leerling zelf. Magister biedt de mogelijkheid dat de 
leerling toestemming verleent dat ook de ouders geïnformeerd worden, de school kan die optie echter niet aan- of uitzetten. 
Indien de leerling geen actie onderneemt, zijn de leerlinggegevens dus niet meer zichtbaar voor ouders.



FEBRUARI

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

321

27

Voorjaarsvakantie

28

Voorjaarsvakantie

Valentijnsdag CarnavalWeek van de Liefde!

Leerling Sylvana met meester Bob tijdens Horeca.

Niveautoetsen 
klas 5

Niveautoetsen 
klas 5

Niveautoetsen 
klas 5

Niveautoetsen 
klas 5

Niveautoetsen 
klas 5



SCHOOLBOEKEN EN ANDERE 
BENODIGDHEDEN

Schoolboeken moeten besteld worden via Van Dijk, informatie krijgt u via de school. Let op! Leerlingen zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen boeken. De boeken zijn voorzien van een uniek nummer en zijn niet overdraagbaar aan andere 
leerlingen. Aan het einde van het cursusjaar kan uw kind uitsluitend zijn/haar eigen boeken inleveren. 
Beschadigde en/of vermiste boeken worden in rekening gebracht door school. De schoolboeken voor de PrO vmbo leerlingen 
worden door school besteld. 

Tegemoetkoming studiekosten en Delftpas:

Als ouder of verzorger van schoolgaande kinderen heeft u veel kosten. Bijvoorbeeld voor de ouderbijdrage, 
werk- of gymkleding of schoolreisjes. Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u gebruik maken van de Delftpas voor een tege-
moetkoming in de studiekosten van uw kind. Voor informatie over deze regeling verwijzen wij u graag naar de website van de 
gemeente Delft. Zoeken op internet met de zoektermen “Delftpas” en 
“schoolkosten” geeft het juiste resultaat. Woont u buiten de gemeente Delft, dan verwijzen wij u naar de gemeente waar u 
woont.

Alle leerlingen moeten zelf de volgende schoolbenodigdheden aanschaffen:

• Koptelefoon (oortjes)
• Etui
• Gekleurde potloden/dunne stiften
• Schrijfpotlood en gum
• Schrijfpen
• Usb stick
• Puntenslijper

PrO/VMBO:

• PrO vmbo leerlingen hebben nog 2 wiskunde (cm²) schriften A4 en 5 schriften A4 met lijntjes nodig.
• Rekenmachine CASIO fx-82ES (te koop bij de Hema) en een passer. 
• Geodriehoek

Examenklas:

• De examenklas dient een dossiermap aan te schaffen.

Gymlessen:

Het is voor leerlingen verplicht om tijdens de gymles een schoolshirt te dragen. Dit zijn lichtblauwe shirts met een 
Grotius-logo. Deze shirts zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Wijtmansport Delft aan de Oude langendijk 13 in Delft.
De shirts kosten € 11,50 per stuk. Buiten een schoolshirt zijn leerlingen verplicht een (korte) sportbroek te dragen en geschikte 
zaal- of veldschoenen. Zaalschoenen moeten “non-marking” zijn. Afhankelijk van het weer vinden er ook lessen buiten plaats op 
het sportveld.  

• Lijmstift
• Liniaal
• Schaar
• Geodriehoek
• Mapje met 5 snelhechters



MAART

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

321

27 28 29 30

Voorjaarsvakantie

31

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

Ramadan Zomertijd

Leerlingen Dylan en Kite met meester Leo tijdens Fietstechniek.

Deze week:
Adviesgesprekken 

klas 5

Verkort rooster 
Praktijkonderwijs:
OPP gesprekken

PrO VMBO:
Rapport gesprekken.

PrO VMBO:
Delft on Stage

PrO VMBO:
Delft on Stage

Verkort rooster 
Praktijkonderwijs:
OPP gesprekken

PrO VMBO:
Rapport gesprekken.

Verkort rooster 
Praktijkonderwijs:
OPP gesprekken

PrO VMBO:
Rapport gesprekken.

Verkort rooster 
Praktijkonderwijs:
OPP gesprekken

PrO VMBO:
Rapport gesprekken.Verkort rooster 

Praktijkonderwijs:
OPP gesprekken

PrO VMBO:
Rapport gesprekken.



SCHOOLBOEKEN EN ANDERE 
BENODIGDHEDEN

Beroepskleding in de bovenbouw:

Voor de beroepsopleidingen in de bovenbouw worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten verschillen per 
opleiding. In dit overzicht is sprake van geraamde kosten.

Horeca:

Dit schooljaar beginnen we weer met de opleiding Keuken - Assistent (KAS); we starten met de leerlingen die in hun uitstroom-
profiel de richting horeca gekozen hebben. Voor de leerlingen die deze tweejarige opleiding gaan volgen, 
is het belangrijk dat ze gemotiveerd zijn en graag in de horeca willen gaan werken. Met deze opleiding is het mogelijk om een 
officieel erkend diploma te behalen. In het kader van deze opleiding is de leerling verplicht volgens de 
Arbowet vakkleding te dragen voor de veiligheid van de leerling.

1 Koksbuis zwart:   € 33,00
1 Koksbroek:   € 21,00
1 Sloof:    € 12,50
1  Baseball cap:  €   4,00
             Totaal:  € 70,50

De rekening wordt opgestuurd naar het adres van de leerling. Zodra er betaald is krijgt de leerling zijn / haar kleding.

Techniek:

Veiligheidsschoenen met minimale veiligheidsklasse S2 zijn verplicht voor de technieklessen vanaf leerjaar 4. 
Leerlingen van de praktijkschool van het Grotius College krijgen 10% korting bij firma Romijn. De prijzen variëren van € 23,00 tot 
€ 100,00

Romijn IJzerwaren & Gereedschappen B.V.
Papsouwselaan 121 
2624 AK Delft



Dierendag
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Goede Vrijdag Pasen

Pasen

Suikerfeest

Koningsdag

Leerlingen Naisha en Daniel met meester Quinten tijdens Rots en Water.

Studiedag

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie



SCHOOLKOSTEN EN OUDERBIJDRAGE
Iedere school voor het voorgezet onderwijs ontvangt subsidie van het ministerie van OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het 
betalen van de salarissen van het personeel en de kosten van de exploitatie. Deze subsidie is niet toereikend om onze leerlingen 
datgene te kunnen aanbieden wat wij voor goed onderwijs noodzakelijk achten! Om deze reden vragen wij, net als alle andere 
scholen in het voortgezet onderwijs, aan de ouders van alle leerlingen een financiële vrijwillige bijdrage in de extra kosten, de 
zogenaamde ouderbijdrage.

  2022-2023    Praktijkonderwijs - PrO/VMBO - Entree

  Onderdeel   Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Entree

  Boekenpakket     €0,-  €0,-  €0,-  €0,-  €0,-  €0,-
  Vrijwillige    €95,-  €95,-  €95,-  €95,-  €95,-  €95,-
  schoolkostenbijdrage
  Kluissleutel (borg)   €15,-  
  Schoolreisje    Kamp  Efteling              H2O activiteiten  Survival kamp      Stedentrip           
     €120,-  €40,-  €200,-                €250,-                €85,-                

  Totaal:     €230,-  €135,-  €295,-  €345,-  €180,-  €95,-

Ouderbijdrage:

Ouderbijdrage € 25,00.
De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 25,00 per leerling. Van deze 
ouderbijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:

· sportactiviteiten en wendagen;
· culturele activiteiten (b.v. museumbezoek);
· klassenactiviteiten;
· ouderraad.

Leermiddelenbijdrage:

Leermiddelenbijdrage € 70,00.
Hierbij moet u denken aan extra kosten die de school maakt voor de aanschaf van boeken, dvd’s etc. De kosten van drukwerk, 
kopieën voor werkstukken van leerlingen en dergelijke worden ook uit deze bijdrage betaald. Evenals de kosten voor, WIFI, 
licenties van software en de kosten voor het afspelen van video’s en muziek alsmede het gebruik van de kluisjes.

Schoolreisjes en activiteiten:

Op verzoek van de leerlingen is er door de docenten een nieuw aanbod georganiseerd. Het nieuwe aanbod verschilt per leerjaar 
en bestaat uit een kennismakingskamp, survivalkamp, H2O activiteitendagen, een bezoek aan een pretpark en een stedentrip. 
Doordat het aanbod per leerjaar verschilt, zijn ook de kosten verschillend. Bij aanvang van het schooljaar zijn er kennismakings-
activiteiten en aan het einde van het schooljaar wordt er een uitvliegdag georganiseerd. Naast bovenstaande activiteiten zijn er 
culturele activiteiten, bedrijfsbezoeken en is er de jaarlijkse sportdag. Rondom de feestdagen wordt er ook aandacht besteed aan 
Sinterklaas en Kerst.



MEI

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

28

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

29

25 26 27

30

Meivakantie

31

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie

Dodenherdenking Bevrijdingsdag

Moederdag

Hemelvaartsdag Vrije dag

Pinksteren

Pinksteren

Leerling Soraya met meester Rob tijdens Detailhandel.

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 4

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 4

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 4

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 4

Niveautoetsen
klas 1 t/m klas 4

Entree examens
onder voorbehoud

Entree examens
onder voorbehoud

Entree examens
onder voorbehoud

Entree examens
onder voorbehoud

Entree examens
onder voorbehoud

Jaar 5 gaat op 
stedentrip



Entreeopleiding in samenwerking 
met het ROC Mondriaan!

Entree opleiding
De Entree opleiding leidt op voor een beroep. Het betreft 
assistentenfuncties in de profielen; detailhandel, logistiek, 
mobiliteit, horeca, dienstverleningzorg en bouw-wonen. Over 
het algemeen voert de assistent ondersteunende taken uit 
onder toezicht en/of begeleiding van een leidinggevende of een 
ervaren collega. 

Er wordt twee dagen per week stage gelopen in de 
beroepspraktijk op een erkend leerbedrijf, de stage sluit aan bij 
het door de leerlingen gekozen profiel. Deze stage (het profiel-
deel) sluiten zij af met een Proeve van 
Bekwaamheid op het stagebedrijf. Hierbij is ook een 
examinator aanwezig van buiten school. 

Entreeopleiding in samenwerking met het 
ROC Mondriaan
Het is mogelijk voor leerlingen om vanuit het 
praktijkonderwijs door te stromen naar een MBO 
opleiding. Dit sluit aan bij de ambities van het 
Grotius College. Het Grotius wil samen met zijn leerlingen gaan 
“voor het hoogst haalbare”! Om recht te doen aan de wensen 
en mogelijkheden van onze leerlingen biedt het Grotius College 
daarom samen met ROC Mondriaan de Entree opleiding aan. 

Binnen onze kleinschalige onderwijslocatie zijn wij goed in staat 
om individuele begeleiding en maatwerk te bieden. Dit zijn de 
succesfactoren die het voor leerlingen mogelijk maakt om een 
succesvolle overstap te kunnen maken naar een vervolgoplei-
ding. 



JUNI

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

21

29 30

Vaderdag

Offerfeest

Leerlingen Silvester en Kenji met meester Hendrik tijdens Gym.

Examens
klas 5

Examens
klas 5

Diplomauitreiking

PrO VMBO 2 & 3
Toetsweek

PrO VMBO 2 & 3
Toetsweek

PrO VMBO 2 & 3
Toetsweek

PrO VMBO 2 & 3
Toetsweek

PrO VMBO 2 & 3
Toetsweek



De Gezonde School
Vignet Voeding:
De praktijkschool heeft in 2020 het Gezonde school vignet behaald op het thema Voeding. Het vignet Gezonde School is een 
kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Het is bewezen dat 
gezonde leerlingen beter presteren. Als school willen wij een gezonde leefstijl bij onze leerlingen stimuleren. 

Naast de lessen over gezonde leefstijl voldoet de school aan de richtlijnen van de Gezonde School Kantine. Net als in 2019,
2020, 2021 heeft de praktijkschool ook in 2022 de gouden kantine schaal behaald! In de kantine is het aanbod van gezond eten 
toegankelijk en is een gezonde keuze een makkelijke keuze. In de kantine komt uit de productgroep minstens één betere 
keuze voor en groente en fruit. Water drinken wordt gestimuleerd. In de aula staan waterkannen, gevuld met vers fruit, waarmee 
leerlingen hun bidon kunnen vullen.

Vignet Relaties en Seksualiteit:
Leerlingen in het voorgezet onderwijs ontdekken van alles rond relaties en seksualiteit. Hoe ze omgaan met seksualiteit, grenzen, 
seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun schoolgenoten en daarmee 
voor het schoolklimaat. Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen is het dus belangrijk om 
aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit op school.

Het PrO Grotius speelt een belangrijke rol om jongeren te ondersteunen bij een positieve en seksuele ontwikkeling. Op de 
middelbare school maken jongeren grote veranderingen mee op het gebied van relaties en seksualiteit. Hun lichaam verandert, 
ze ontwikkelen hun eigen genderidentiteit en seksuele voorkeur, gaan soms hun eerste intieme relaties aan en sommigen 
beginnen te experimenteren met seks.

De visie van onze school omtrent dit thema is:
‘We willen een school zijn die leerlingen ondersteunt bij de ontwikkeling van een positieve kijk op seksualiteit, weerbaar 
maakt en waarden en normen bijbrengt, zodat zij (later) verantwoorde en respectvolle keuzen kunnen maken in relaties 
en seksualiteit.’

Voor meer informatie over de Gezonde School kunt u terecht op onze website. 



Dierendag

JULI

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Zomervakantie
tot 20 augustus!

Leerling Chelsey juf Nicolette tijdens Arbeidstraining.

Geen lessen:
rapport gesprekken

Praktijkschool en 
PrO VMBO

 klas 1 t/m klas 4

Geen lessen:
rapport gesprekken

Praktijkschool en 
PrO VMBO

 klas 1 t/m klas 4

Geen lessen:
rapport gesprekken

Praktijkschool en 
PrO VMBO

 klas 1 t/m klas 4



Schoolkampen
Wat onthoud je na dat je op een school hebt gezeten? Uiteraard de kampen! De plek waar mensen samen komen, er gezelligheid 
ontstaat en bovenal veel leuke activiteiten georganiseerd worden!

In het 1e leerjaar gaan de leerlingen op een introductiekamp. Op dit introductiekamp leren de leerlingen elkaar kennen, 
ontstaan er vriendschappen en word er veel gewerkt aan teambuilding! Leerlingen gaan op de fiets richting het 
kampadres en beleven daar de mooiste avonturen.

In het 2e leerjaar laten de leerlingen zich verwonderen in de Efteling. Op zoek naar de oude sprookjes zoals Roodkapje en 
Doornroosje of juist rennend zoals een echte thrillseeker naar de Baron! 

In het 3e leerjaar gaan de leerlingen naar H2O activiteitendagen. De naam zegt het eigenlijk al. Ze gaan activiteiten doen omtrent 
water. Denk bijvoorbeeld aan Vlotten bouwen en kanoën. Wederom word daar weer aan teambuilding gewerkt en laten we 
klassen dichtbij elkaar komen. Leerlingen werken met elkaar en leren om vertrouwen te krijgen in zichzelf en in elkaar.

Het 4e leerjaar gaan de leerlingen op een Ardennenkamp. Een kamp waar de “grenzen” letterlijk verlegd worden. We gaan over 
de grens naar de Ardennen. Ook mentaal gaan we uitdagende activiteiten doen zoals 
Mountainbiken, Abseilen, tokkelen, klimmen etc… Na zo’n intensieve dag zitten de leerlingen nog in kleine chaletjes waar ze 
kunnen overnachten. Een op en top beleving midden in de natuur. 

Het 5e leerjaar gaat op stedentrip. Een stad ontdekken met leuke activiteiten. kortom een leuke, gezellige afsluiting!



AUGUSTUS

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
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28
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29

21

30 31

Leerling Erwin met meester John verzorgen onze kippen.

We gaan weer naar 
school toe!
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