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Voorwoord
Onze school Frits Philips lyceum-mavo is een school op 
christelijke grondslag die openstaat voor leerlingen, 
ouders en personeelsleden met verschillende opvattingen 
en overtuigingen. Frits Philips lyceum-mavo is een leer- en 
leefgemeenschap waar een prettige, gemoedelijke sfeer 
hangt en waar de persoonlijke ontwikkeling van de 
leerlingen centraal staat.

Om de ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen, werken wij graag samen met ouders. 
Als leergemeenschap zetten wij naast de ontwikkeling van 
de leerlingen ook in op de ontwikkeling van onze 
professionals. Wij geloven dat toekomstgericht onderwijs 
vraagt om een dynamische en lerende organisatie waarbij 
alle betrokkenen met en van elkaar leren. Wij stimuleren 
dan ook de interactie tussen leerlingen, docenten en 
externe experts.

Saamhorigheid vinden wij een belangrijk goed. Dit zorgt 
ervoor dat we van elkaar leren, ons blijven ontwikkelen en 
dat ieders talent de ruimte krijgt om tot volle bloei te 
komen. Leerlingen kunnen een diploma halen op mavo-, 
havo-, vwo- of gymnasiumniveau.

Wiel Sporken
rector ad interim

  “  Ieders talent  
krijgt hier de ruimte  
om tot volle bloei  
te komen!”



1.2 Missie van de school 

Frits Philips lyceum-mavo is een 
toekomstgerichte school met een focus 
op talentontwikkeling voor alle leerlingen. 
Daarbij definiëren we   talentontwikkeling 
als het vermogen van iedere leerling om 
uit te blinken in een of meerdere vakken 
of vaardigheden. Talent kan aangeboren 
zijn of kan worden gestimuleerd door 
oefening en doorzettingsvermogen. 
De school creëert omstandigheden 
waarbij leerlingen hun talenten en 
interesses kunnen ontdekken en zich 
gericht kunnen ontwikkelen.

Hierbij gaan we uit van drie 
uitgangspunten:

    Wij geloven dat elke leerling 
ongeacht niveau beschikt over uniek 
talent.

    Wij staan voor een prettige en 
persoonlijke sfeer op school.

    Wij bieden een veilige en 
 inspirerende leeromgeving.

Typering van de school

1.1 Identiteit 

Frits Philips lyceum-mavo is een christelijke 
school die inspiratie haalt uit christelijke 
traditie. Dat komt onder andere tot 
uiting in de leefregels van de school. 
Onze waarden worden weerspiegeld in 
twee heldere leefregels, die zorgen voor 
een veilige school, waarin we rekening 
houden met elkaar en vertrouwen 
hebben in elkaar:

  We behandelen elkaar zoals we zelf 
graag behandeld willen worden.

  We geven elkaar de kans om 
gemaakte fouten te herstellen.
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Een van de pijlers binnen Frits Philips 
lyceum-mavo is talentontwikkeling. 
Leerlingen krijgen op allerlei manieren de 
kans om te groeien en hun talenten uit te 
bouwen. Hiervoor zijn de talentrichtingen 
als vast onderdeel opgenomen in het 
programma. Daarnaast zijn er veel 
keuzeprogramma’s, zoals deelname aan
High School Eindhoven en allerlei 
mogelijkheden op het gebied van 
internationalisering.

Om onze leerlingen zo veel mogelijk 
uitdaging te kunnen bieden zijn we als 
school de samenwerking aangegaan 
met andere scholen en bedrijven binnen 
de Brainportregio.
Op die manier kunnen we onze leerlingen 
zo goed mogelijk voorbereiden op 
vervolgstappen na het voortgezet onderwijs.

1.3 Talentontwikkeling en talentrichtingen

We bieden vier verschillende 
talentrichtingen binnen het 
lesprogramma aan:

    Wetenschap

    Ondernemerschap

    Sport

    Cultuur

Dit betekent dat leerlingen naast de 
gewone lessen hun talent kunt ontplooien 
binnen een van de vier talentrichtingen.

We bieden in de brugklas een carrousel 
aan van de vier talentrichtingen, waarbij de 
leerlingen van mavo, havo en vwo samen 
aan projecten werken. Aan het einde van 
het eerste jaar maakt iedere leerling een 
keuze voor twee talentrichtingen voor klas 
twee. Na het tweede jaar wordt gekozen 
voor één talentrichting. In drie jaar gaat het 
bij de talentrichtingen eerst om oriënteren, 
dan verkennen en vervolgens verdiepen.

Talent-
ontwikkeling

als focus



1.4 Onderwijsdoelen

Frits Philips lyceum-mavo is met 
ca 1600 leerlingen middelgroot van 
omvang. Hoofdpijlers van onze school 
zijn: excellent onderwijs en persoonlijke 
aandacht. Hoge kwaliteit van onderwijs 
staat voorop waarbij we ook aandacht 
geven aan de levensbeschouwelijke en 
ethische ontwikkeling van de leerlingen.

Frits Philips lyceum-mavo biedt:

   Onderwijs dat uitdaagt.
    Onderwijs waarbij bijzondere 

 prestaties worden (h)erkend, 
 ontwikkeld en beloond.

    Onderwijs dat zich openstelt voor 
 de buitenwereld.

    Toekomstgericht onderwijs door 
professionals met moderne 
leermiddelen en faciliteiten.

Leeromgeving
Frits Philips lyceum-mavo biedt een veilige 
omgeving waar de leerlingen gezien 
worden en waarin op hun behoeften wordt 
ingespeeld, zowel op cognitief als op 
sociaal-emotioneel gebied.
We bieden een leeromgeving die 
leerlingen stimuleert om het beste uit 
zichzelf, maar ook het beste uit elkaar te 
halen. De lijnen met ouders zijn kort. 
Hierdoor kunnen de leerlingen erop 
vertrouwen dat zij de begeleiding krijgen 
die zij nodig hebben. Frits Philips 
lyceum-mavo werkt inhoudelijk samen met 
mbo, hbo, TU/e, bedrijfsleven, culturele en 
sportinstellingen. Onze school zal door de 
verbondenheid met Brainport Eindhoven 
een sterk internationaal karakter hebben.

De aanpak
Onze aanpak is kleinschalig: mentoren 
kennen hun leerlingen, weten wat hen 
bezighoudt en wat hun capaciteiten zijn. 
Door op de leerling afgestemd onderwijs 
en een ruim en kwalitatief pakket aan 
keuzemogelijkheden aan te bieden, stellen 
wij leerlingen in staat hun talenten verder 
te ontwikkelen. 

Jouw talent ontmoet ons talent: 
ondernemend, onderzoekend en 
omgevingsgericht onderwijs.

We willen de leerlingen voldoende bagage 
meegeven zodat zij in de huidige internatio-
nale samenleving hun weg kunnen vinden. 
Door ondernemend, onderzoekend en 
omgevingsgericht, onderwijs aan te bieden, 
kunnen leerlingen de wereld van morgen 
met vertrouwen tegemoet zien. 

Bij dit onderwijs hoort het gebruik van 
moderne ict-leermiddelen, maar ook 
verrijking door middel van workshops, 
clinics, excursies, uitwisselingen, jong 
ondernemen, internationale stages en 
sportprojecten. Zo kunnen alle leerlingen, 
van mavo tot en met gymnasium, 
uitgaande van hun eigen kwaliteiten, leren 
op een actieve en (zelf)bewuste manier.



twitter.com/hetfritsphilips

2.1 De onderbouw

De eerste drie leerjaren vormen de 
onderbouw van zowel de vwo- als de 
havo-opleiding. Bij de mavo-opleiding 
zijn dit de eerste twee leerjaren. 

In de onderbouw werken we aan een 
solide fundament dat de leerlingen goed 
voorbereidt op de keuzemogelijkheden 
en eisen in de bovenbouw. Actief en 
zelfstandig leren en goed plannen zijn 
daarbij erg belangrijk. 

De onderbouw heeft een breed 
vakkenaanbod waarbij we uitgaan van het 
principe dat alle vakken even belangrijk 
zijn. Frits Philips lyceum-mavo biedt de 
leerlingen ruime mogelijkheden om zich 
actief en zelfstandig op te stellen.

Opbouw van  
het onderwijs 
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2.2 De bovenbouw 

Bovenbouw mavo
Aan het einde van het tweede leerjaar maken de leerlingen 
een beperkte vakkenkeuze voor het derde leerjaar.

Uitgangspunt bij de vakkenkeuze is dat de leerlingen zoveel 
mogelijk profielen kunnen kiezen op het MBO. 
De leerlingen kiezen aan het eind van het derde leerjaar 
examenvakken in overeenstemming met hun profiel.

Om een goede keuze te kunnen maken, wordt in klas 2 
gestart met de oriëntatie op de profielen. Daarnaast 
brengen de vakdocenten een advies uit. 

Al vanaf het begin van klas mavo 3 werken de leerlingen aan 
hun eindexamen. De resultaten worden opgenomen in het 
examendossier. Wanneer aan alle vereisten is voldaan, is het 
examendossier afgerond. Daarmee is ook het schoolexamen 
afgesloten.

Voor vrijwel alle vakken bestaat er naast het schoolexamen 
ook een centraal examen. In dat geval wordt het eindcijfer 
voor de helft bepaald door het schoolexamen en voor 
de helft door het centraal examen. Bij maatschappijleer, 
waarvoor geen centraal examen bestaat, is het school-
examencijfer tevens het eindcijfer.

Alle informatie hierover is te vinden in het Programma 
van Toetsing en Afsluiting (PTA).

daarom    
 Frits!
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Bovenbouw havo, atheneum en gymnasium
Leerlingen in de bovenbouw van havo, atheneum of 
gymnasium volgen het programma van de Tweede Fase. 
Iedere leerling kiest voor een van de vier profielen, die voor 
een belangrijk deel de examenvakken bepalen.

Er zijn twee natuurwetenschappelijke profielen:
• Natuur & techniek
• Natuur & gezondheid

en twee maatschappijprofielen:
• Cultuur & maatschappij
• Economie & maatschappij

Elk profiel heeft verplichte vakken. Daarnaast is het mogelijk 
vakken te kiezen op basis van persoonlijke capaciteiten, 
belangstelling en wensen. Alle leerlingen kunnen o.a. voor 
Spaans, kunst-muziek, kunst-beeldend, kunst-drama, 
wiskunde D, NLT en bedrijfseconomie kiezen en gymnasium-
leerlingen bovendien voor een of twee klassieke talen.

Al vanaf het begin van klas 4 havo en 5 vwo werken de 
leerlingen aan hun eindexamen. De resultaten worden voor 
een deel opgenomen in het examendossier. Wanneer aan 
alle vereisten is voldaan, is het examendossier afgerond. 
Daarmee is ook het schoolexamen afgesloten.

Voor vrijwel alle vakken bestaat er naast het schoolexamen 
ook een centraal examen. In dat geval wordt het eindcijfer 
voor de helft bepaald door het schoolexamen en voor de 
helft door het centraal examen. Bij sommige vakken, 
waarvoor geen centraal examen bestaat, is het school-
examencijfer tevens het eindcijfer.

Beide PTA’s worden gepubliceerd in de ELO van Magister en 
liggen ter inzage bij de administratie.



Organisatie van het onderwijs
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3.1 Lestijden 

Wij verwachten dat 
leerlingen vanaf klas 3 

dagelijks tot 17:15 uur beschikbaar 
zijn voor school. Alle andere 
leerlingen tot 16:15 uur. Dit in 
verband met het inhalen van 
gemiste proefwerken, 
roosterwijzigingen en/of 
bijzondere schoolactiviteiten.

!

Regulier lesrooster
lessen 50 minuten

Verkort lesrooster
lessen 40 minuten

les 1 08.30 - 09.20 uur les 1 08.30 - 09.10 uur
les 2 09.20 - 10.10 uur les 2 09.10 - 09.50 uur

pauze 20 minuten pauze 20 minuten

les 3 10.30 - 11.20 uur les 3 09.10 - 10.50 uur
les 4 11.20 - 12.10 uur les 4 10.50 - 11.30 uur

pauze 30 minuten pauze 30 minuten

les 5 12.40 - 13.30 uur les 5 12.00 - 12.40 uur
les 6 13.30 - 14.20 uur les 6 12.40 - 13.20 uur

pauze 10 minuten pauze 10 minuten

les 7 14.30 - 15.20 uur les 7 13.30 - 14.10 uur
les 8 15.20 - 16.10 uur les 8 14.10 - 14.50 uur

Lestijden klas 1, 2 en 3

Lestijden klas 4, 5, en 6

Regulier lesrooster
lessen 50 minuten

Verkort lesrooster
lessen van 40 minuten

les 1 08.30 - 09.20 uur  les 1 08.30 - 09.10 uur
les 2 09.20 - 10.10 uur les 2 09.10 - 09.50 uur
les 3 10.10 - 11.00 uur les 3 09.50 - 10.30 uur

pauze 20 minuten pauze 20 minuten

les 4 11.20 - 12.10 uur les 4 10.50 - 11.30 uur
les 5 12.10- 13.00 uur les 5 11.30 - 12.10 uur

pauze 30 minuten pauze 30 minuten

les 6 13.30 - 14.20 uur les 6 12.40 - 13.20 uur
les 7 14.20 - 15.10 uur les 7 13.20 - 14.00 uur

pauze 10 minuten pauze 10 minuten

les 8 15.20 - 16.10 uur les 8 14.10 - 14.50 uur
les 9 16.10 - 17.00 uur les 9 14.50 - 15.30 uur



www.fritsphilips.eu

3.2 Lesuitval

Door ziekte van docenten en onverwachte gebeurtenissen 
kan het voorkomen dat lessen geen doorgang vinden. 
Voor de onderbouw wordt voorziene lesuitval van het 
2de t/m het 6de uur opgevangen door medewerkers van 
Ready to School. De leerlingen werken deze uren aan hun 
huiswerk of krijgen reken- en taallessen.

3.3 Mediatheek

Leerlingen die in een rustige omgeving willen werken 
kunnen terecht in de stilteruimtes en op vertoon van hun 
schoolpas in de mediatheek. Hier zijn boeken, tijdschriften, 
kranten en naslagwerken te leen. Ook zijn er computers 
beschikbaar, waar leerlingen tijdens lesuren op kunnen werken.

3.4 Magister

Aan het begin van de schoolloopbaan ontvangen ouders 
en leerlingen een inlognaam en wachtwoord, waarmee ze 
kunnen inloggen op Magister en persoonsgebonden 
informatie kunnen bekijken. Het gaat daarbij om e-mail, 
leerresultaten, absenties, huiswerk, roosters en dagelijkse 
roosterwijzigingen. Vergeten boeken en/of niet gemaakt 
huiswerk worden ook geregistreerd. Via Magister, waarin 
ouders en leerlingen een eigen e-mailadres hebben, wordt 
ook de uitwisseling van brieven en andere informatie tussen 
de school en de ouders en leerlingen verzorgd.

De elektronische leeromgeving (ELO) van Magister biedt 
bovendien toegang tot studiewijzers en lesmateriaal.
Aanmelden voor de docentenspreekavonden verloopt 
eveneens via Magister met behulp van de code van ouder 1.

Bij problemen met de toegang tot Magister kunnen de 
gebruikers contact opnemen met info@fritsphilips.eu.



Resultaten
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Voor schoolresultaten verwijzen wij naar Vensters voor 
Verantwoording op onze website. Via Vensters VO wordt 
alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met 
scholen in een systeem verzameld en brengt het in beeld 
hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren 
(examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, 
veiligheid etc.).

Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het 
landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te 
krijgen in hun eigen resultaten en hierover op goede wijze 
verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en 
ouders.

Ook ons toetsbeleid en informatie over bevordering en 
overstappen naar een andere opleiding vindt u op onze 
website.

let’s take a
#fritsselfie



Betrokkenheid 
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Betrokken zijn bij onze leerlingen staat bij ons hoog in het 
vaandel. De mentoren hebben daarbij een spilfunctie. 
Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het gaat om 
begeleiding en ondersteuning van de leerling. In de 
brugklas betekent dit dat de mentor ervoor zorgt dat 
leerlingen zich snel thuis voelen op onze school en worden 
studievaardigheden aangeleerd. Ook werkt de mentor met 
de klas in zowel de onder- als de bovenbouw aan positieve 
groepsvorming, bespreekt hij het sociaal-emotioneel 
functioneren met de leerlingen en houdt hij de studie-
resultaten in de gaten. Daarnaast onderhoudt de mentor 
het contact met de ouders.

 Extra ondersteuning

Voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig 
hebben bij hun leerproces bieden we maatwerk. 
De leerlingen krijgen via de orthopedagoog een 
faciliteitenpas waarop vermeld staat wat de 
ondersteuning inhoudt.

Voor leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied extra 
ondersteuning nodig hebben, kan de mentor hulp van 
anderen inroepen. Eventueel kan de leerling ook 
besproken worden in het ondersteuningsteam; er is een 
intern ondersteuningsteam (IOT) en een extern 
ondersteuningsteam (EOT). Hierin werken deskundigen 
binnen de school samen met externe instanties.

Bovendien worden door deskundigen binnen school 
de volgende trainingen aangeboden:
• sociale vaardigheidstraining (SOVA-training)
• training omgaan met faalangst (TOF)
• training omgaan met examenvrees en faalangst (TROEF)



Aanmelden brugklas

Contact met ouders en leerlingen 
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Leerlingen zijn voor de brugklas van Frits Philips lyceum-mavo 
in principe direct toelaatbaar wanneer zij van hun basisschool 
minimaal een mavo-advies hebben gekregen. Ze worden dan 
overeenkomstig met het advies in een mavo-, havo/mavo-, 
havo-, vwo/havo-,vwo- of gymnasiumbrugklas geplaatst.

Voor de aanmeldingen zijn de volgende punten van belang:

•  We willen leerlingen zo snel mogelijk op het juiste 
 niveau plaatsen.

•  Binnen deze niveaus is een plusprogramma mogelijk om 
 door te kunnen stromen naar 
 een hoger niveau.

•  In een dakpanklas wordt op het hoogste niveau les 
 gegeven en worden cijfers op twee niveaus gegeven.

Goede communicatie tussen alle partijen in de driehoek 
leerling-ouders-school komen zowel de studievorderingen 
als het prettig functioneren van de leerling ten goede. 
De mentor is de eerste persoon met wie leerlingen, ouders 
en collega-docenten overleggen. De mentor zal vervolgens 
indien nodig verwijzen naar andere deskundigen. Contact 
met de mentor vindt plaats wanneer nodig. Daarnaast zijn er 
een aantal contactmomenten die jaarlijks gepland staan.

Een open communicatie kan het functioneren van de school 
alleen maar verbeteren, daarom zijn er binnen de school 
verschillende raden actief. Op de website vindt u informatie 
over de ouderraad, leerlingenraad, medezeggenschapsraad 
en klachtenregeling.

www.fritsphilips.eu



Financiën 
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Ouderbijdrage  

Voor het verzorgen van alle lessen en het gebruik van 
noodzakelijke onderwijsmaterialen ontvangt de school een 
budget van de overheid. Voor extra zaken is echter meer 
nodig. Daarvoor wordt er een ouderbijdrage gevraagd. 
Conform de wettelijke vereisten betreffende ouderbijdragen 
zijn alle ouderbijdragen vrijwillig.

Ouders/verzorgers ontvangen naast een factuur voor deze 
vrijwillige bijdrage ook facturen voor activiteiten waarvoor 
ouders kiezen (stedenreizen etc.).

Voor meer informatie zie website “Kosten voor ouders”.



Dagelijkse gang van zaken
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9.1 Pedagogisch klimaat 

Frits Philips lyceum-mavo biedt een veilige omgeving waar 
de leerlingen gezien worden en waarin op hun behoeften 
wordt ingespeeld, zowel op cognitief als op sociaal-
emotioneel gebied. We bieden een leeromgeving die 
leerlingen stimuleert om het beste uit zichzelf, maar ook het 
beste uit elkaar te halen. Onze aanpak blijft kleinschalig: 
mentoren kennen hun leerlingen, weten wat hen bezighoudt 
en wat hun capaciteiten zijn.

De lijnen met ouders zijn kort. Hierdoor kunnen de leerlingen 
erop vertrouwen dat zij de begeleiding krijgen die zij nodig 
hebben. Door individuele aandacht voor de leerling en een 
ruim en kwalitatief goed pakket aan keuzemogelijkheden zijn 
leerlingen in staat om hun talenten verder te ontwikkelen.

Frits Philips lyceum-mavo werkt inhoudelijk samen met mbo, 
hbo, TU/e, bedrijfsleven, culturele en sportinstellingen. 
Onze school heeft door de verbondenheid met Brainport 
Eindhoven een sterk internationaal karakter.

9.2 Absentiebeleid

De docent registreert tijdens de les via Magister of een 
leerling aanwezig, afwezig of te laat is. Zodra deze registratie 
is afgesloten kunnen ouders die informatie in Magister zien.
Ook is zichtbaar of de docent aangetekend heeft dat een 
leerling zijn boeken of het huiswerk is vergeten en het aantal 
keren dat dit al geregistreerd is. Soms moeten 
ziekmeldingen of andere geoorloofde vormen van 
afwezigheid nog ingevoerd worden in Magister. Het is 
daarom beter een paar dagen te wachten met reageren op 
meldingen in Magister om er zeker van te zijn dat het 
systeem is bijgewerkt. Het is hierdoor wel van het grootste 
belang dat ouders geoorloofde afwezigheid zo snel mogelijk 
en indien haalbaar van te voren doorgeven. Op de website 
leest u meer over het absentiebeleid en wat de regels 
omtrent het melden van afwezigheid zijn.



9.3 Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of 
beschadiging van eigendommen die leerlingen meebrengen 
naar school. Dit geldt ook voor diefstal, vermissing of 
beschadiging van hun eigendommen op het terrein van de 
school, inclusief (brom-) fietsstallingen en voor eigen-
dommen die opgeslagen zijn in kluisjes.



Bekijk ook onze Fritsbookpagina:
www.facebook.com/fritsphilipslyceummavo

Avignonlaan 1
5627 GA Eindhoven

Telefoon: (040) 241 28 44

www.fritsphilips.eu

Wil je meer weten
over High School Eindhoven?

Ga naar:
www.fritsphilips.eu/high-school-eindhoven


