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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.

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

1.1 Identiteit
Frits Philips lyceum-mavo is een christelijke
school die inspiratie haalt uit de 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.

1.2 Missie van de school
Frits Philips lyceum-mavo is een
toekomstgerichte school met een focus op
talent-ontwikkeling 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. Onze uitgangspunten zijn:

Wij geloven dat elke leerling beschikt
over uniek talent.
Wij staan voor een prettige en
persoonlijke sfeer op school.
Wij bieden een veilige en inspirerende
leeromgeving.

1.3 Talentontwikkeling en talentrichtingen
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.

We bieden vier verschillende talentrichtingen
binnen het lesprogramma aan:

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.

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

Op die manier kunnen we onze leerlingen
zo goed mogelijk voorbereiden op
vervolgstappen na het voortgezet onderwijs.

Wetenschap
Ondernemerschap
Sport
Cultuur

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.
In twee jaar gaat het bij de talentrichtingen
eerst om oriënteren, dan verkennen en
vervolgens verdiepen.

Talentontwikkeling
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.

Opleidingsschool ‘Trion’
Frits Philips lyceum-mavo is als
opleidingsschool aangesloten bij TRION,
een samenwerkingsverband van een aantal
scholen in de omgeving, waarvan ook de
lerarenopleiding van Fontys en de TU/e
zijn aangesloten. De aansluiting bij Trion
geeft een impuls aan de lerende cultuur bij
ons op school. Daarnaast geeft het ons de
mogelijkheid om al in een vroeg stadium
potentieel goede docenten te ontdekken
om toekomstige vacatures te vervullen. Trion
biedt ons tot slot scholing in het begeleiden
van stagiair(e)s.
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
internationale samenleving hun weg kunnen
vinden.
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Opbouw van het onderwijs

2.1 De onderbouw
De eerste drie leerjaren vormen de
onderbouw van zowel de vwo- als de havoopleiding. 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.
Frits Philips lyceum-mavo biedt de leerlingen
ruime mogelijkheden om zich actief en
zelfstandig op te stellen.

2.2 De bovenbouw
Bovenbouw mavo
Aan het einde van het tweede leerjaar maken de leerlingen
een 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 leerjaar 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 schoolexamencijfer tevens het
eindcijfer.
Alle informatie hierover is te vinden in het Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA wordt gepubliceerd op
de website.

daarom
Frits!

2.3 Keuzeproces mavo 3 naar mavo 4
Wanneer een leerling de wens heeft om na het mavo
eindexamen door te stromen naar havo 4, moet deze leerling in
mavo 3 een extra/zevende vak uit de vrije keuzevakken kiezen.
Niet iedere leerling mag zondermeer een extra/zevende vak
kiezen, hieraan is een aantal voorwaarden gesteld.

Een leerling dient bij de gekozen vakken voor mavo 4 te
voldoen aan 6,8 gemiddeld als eindcijfer, of
• Een leerling mag het extra vak volgen wanneer deze
door de overgangsvergadering een positief en bindend
advies heeft gekregen.
•

2.4 Doorstroomrecht mavo 4 naar havo 4
Aan de doorstroom van mavo 4 naar havo 4 is een aantal
voorwaarden gesteld.
Doorstroomvoorwaarden
Extra/Zevende vak:
Een leerling mag doorstromen wanneer deze een extra/
zevende vak volgt uit de vrije keuzevakken.

facebook.com/
fritsphilipslyceummavo

Cijfereis:
Wanneer een leerling geen extra/zevende vak heeft geldt de
cijfereis van een 6,8 gemiddeld als eindcijfer of een positief
advies van de overgangsvergadering.
Wanneer een leerling een extra/zevende vak heeft, maar als
eindcijfer lager dan 5,0 scoort komt het extra/zevende vak
te vervallen. Wanneer deze leerling slaagt met zes vakken
en de wens heeft door te stromen naar havo 4, dan geldt de
bovenstaande cijfereis van 6,8.
Overstapprogramma:
Wanneer een leerling voldoet aan de doorstroomwaarden
en de overstap maakt naar havo 4 bestaat, afhankelijk van de
profiel- en vakkenkeuze, de mogelijkheid dat een leerling voor
één of meerdere vakken een overstapprogramma maakt met
eventueel bijhorende toetsen.

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 gymnasiumleerlingen
bovendien voor een of twee klassieke talen.
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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.

Organisatie van het onderwijs

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 schoolexamencijfer tevens het
3.1
Lestijden
eindcijfer.
Het PTA wordt gepubliceerd op de website.
Lestijden
klas 1, 2 en 3
Regulier lesrooster
lessen 50 minuten

Verkort lesrooster
lessen 40 minuten

les 1
les 2

08.30 - 09.20 uur
09.20 - 10.10 uur

les 1
les 2

08.30 - 09.10 uur
09.10 - 09.50 uur

pauze

20 minuten

pauze

20 minuten

les 3
les 4

10.30 - 11.20 uur
11.20 - 12.10 uur

les 3
les 4

09.10 - 10.50 uur
10.50 - 11.30 uur

pauze

30 minuten

pauze

30 minuten

3
3

Organisatie
vanonderwijs
het onderwijs
Organisatie
van het

3.1 Lestijden
3.1 Lestijden

Lestijden
klas 1,
1, 2
Lestijden klas
2 en
en 3
3
Ma, wo, do, vrij
Regulier lesrooster
lessen 50 minuten
lessen 50 minuten
les 0
08.30
les 1
08.30 - 09.20 uur
les 1
09.00
les 2
09.20 - 10.10 uur
les 2
09.50
pauze
20 minuten
pauze
10.40
les 3
10.30 - 11.20 uur
les 3
11.00
les 4
11.20 - 12.10 uur
les 4
11.50
pauze
30 minuten
pauze
12.40
les 5
12.40 - 13.30 uur
les 5
13.10
les 6
13.30 - 14.20 uur
les 6
14.00
pauze
10 minuten
les 7
14.50
les
7
14.30 - 15.20 uur
les 8
15.40
les 8
15.20 - 16.10 uur
Einde
16.30

Lestijden klas 4, 5 en 6
Ma, wo, do, vrij
Lestijden
klas 4, 5, en 6
lessen 50 minuten

Dinsdag
Verkort lesrooster
lessen 40 minuten
lessen 40 minuten
08.30
les 1
08.30 - 09.10 uur
09.00
les 2
09.10 - 09.50 uur
09.40
pauze 20 minuten
10.20
les 3
09.10 - 10.50 uur
10.40
les 4
10.50 - 11.30 uur
11.20
pauze 30 minuten
12.00
les 5
12.00 - 12.40 uur
12.30
les 6
12.40 - 13.20 uur
13.10
pauze 10 minuten
13.50
les 7 14.30
13.30 - 14.10 uur
les 8
14.10 - 14.50 uur
15.10

Dinsdag
lessen 40 minuten

Regulier
lesrooster
les 0
08.30
lessen
les 1 50 minuten
09.00

Verkort
lesrooster
08.30
lessen09.00
van 40 minuten

les
les 12
les 2
les 3
les 3
pauze
pauze
les 4
les 4
les 5
les 5
pauze
pauze
les 6
les 6
les 7
les 7
les 8
pauze
Einde
les 8
les 9

les 1 09.40
08.30 - 09.10 uur
les 2
09.10 - 09.50 uur
10.20
les 3
09.50 - 10.30 uur
11.00
pauze 20 minuten
11.20
les 4
10.50 - 11.30 uur
12.00
les 5
11.30 - 12.10 uur
12.40
pauze 30 minuten
13.10
les 6
12.40 - 13.20 uur
13.50
les 7
13.20 - 14.00 uur
14.30
pauze 10 minuten
15.10
les 8
14.10 - 14.50 uur
les 9
14.50 - 15.30 uur

08.30 - 09.20 uur
09.50
09.20 - 10.10 uur
10.40
10.10 - 11.00 uur
11.30
20 minuten
11.50
11.20 - 12.10 uur
12.40
12.10- 13.00 uur
13.30
30 minuten
14.00
13.30 - 14.20 uur
14.50
14.20 - 15.10 uur
15.40
10 minuten
16.30
15.20 - 16.10 uur
16.10 - 17.00 uur

Wij verwachten dat alle
leerlingen tot 16.30
uur beschikbaar zijn
Wij
verwachten
dat
voor school. Voor
buitenschoolse
vanaf klas 3
activiteiten leerlingen
kunnen andere
dagelijks
tot 17:15
uur beschikbaar
tijden
gehanteerd
worden,
zijn voor
school.
Alle andere
hierover
worden
leerlingen
tijdig
leerlingen
tot
16:15
uur.
Dit
in
geïnformeerd
hethet
inhalen
van
Opverband
dinsdagmet
wordt
40-minuten
gemistegehanteerd.
proefwerken,
lesrooster
roosterwijzigingen en/of
bijzondere schoolactiviteiten.

!

3.2 Lesuitval
Door ziekte van docenten, onverwachte gebeurtenissen
en andere activiteiten kan het voorkomen dat lessen geen
doorgang vinden. Voor de onderbouw wordt voorziene
lesuitval van het 2de t/m het 6de uur zoveel mogelijk
opgevangen door klassenassistenten. De leerlingen werken
deze uren aan hun huiswerk of werken zelfstandig verder met
behulp van de studiewijzers.

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 gebruik van kunnen maken.

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.

www.fritsphilips.eu

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.
Het is belangrijk dat ouders en leerlingen zelf hun account
actueel houden met bijvoorbeeld het juiste emailadres. Dat
kan met behulp van de knop ‘Instellingen’.
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Resultaten

Onze school wordt jaarlijks beoordeeld op tevredenheid,
resultaten, veiligheid en nog veel meer zaken. Hierdoor
krijgen wij goed inzicht in onze eigen resultaten en kunnen
wij verantwoording afleggen aan de buitenwereld. Deze
gegevens kunt u vinden op de site “Scholen op de kaart”:
www.scholenopdekaart.nl. Op deze site kunt u zien hoe de
gegevens en resultaten van onze school zich verhouden tot
andere scholen.

instagram.com/
fritsphilipslyceummavo
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Betrokkenheid

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/zij het
sociaal-emotioneel functioneren met de leerlingen en houdt
hij/zij de studieresultaten in de gaten. Daarnaast onderhoudt
de mentor het contact met de ouders. Met ingang van
schooljaar 2021/2022 is de begeleiding door de mentor nog
intensiever. In het rooster wordt de mogelijkheid gecreëerd
voor de mentor om dagelijks van 08:30 tot 09:00 uur te starten
met (een deel van) zijn/haar mentorleerlingen. We noemen
dit lesuur 0. De mentor laat de leerling weten wanneer die
verwacht wordt.
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)
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Aanmelden brugklas

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 getoetst; cijfers worden op twee niveaus
gegeven.
•
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Contact met ouders en leerlingen

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 collegadocenten overleggen. Contact opnemen met de mentor kan
gedurende het hele schooljaar. In het geval dat er problemen
zijn kan de mentor doorverwijzen naar deskundigen. 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 klankbordgroepen, ouderraad, leerlingenraad,
medezeggenschapsraad en klachtenregeling.
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Financiën

8.1 Ouderbijdrage

Voor het verzorgen van alle lessen en het gebruik van
noodzakelijke onderwijsmaterialen ontvangt de school een
budget van de overheid.
Vanaf 1 augustus 2021 is er een nieuwe wetgeving m.b.t. de
vrijwillige ouderbijdrage. Dat heeft vooral gevolgen voor de
bijdragen die wij ouders vragen voor excursies.
Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de
Rijksoverheid. Deze bijdrage is bestemd voor het verzorgen
van de lessen en wat daarmee samenhangt, zoals de inrichting
van lokalen, schoonmaak van het gebouw, verwarming,
etc. De school organiseert daarnaast nog zaken die niet
tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk
vinden voor de ontwikkeling van uw kind. Te denken valt
daarbij aan extra materialen voor in de klas, boeken voor de
mediatheek, gastsprekers en projecten op school, muziek- en
toneelavonden, Robotica, versterkt talenonderwijs en extra
leerlingbegeleiding.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen die meer kunnen,
uitgedaagd worden om hun talenten te benutten. Kinderen die
tijdelijk wat meer moeite hebben om bij te blijven in de klas
moeten extra ondersteuning krijgen. De school organiseert
daartoe activiteiten en heeft een begeleidingsstructuur
zonder dat hiervoor aan ouders direct kosten in rekening
worden gebracht. Deze kosten betalen wij vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage. Voor excursies ontvangen de ouders van de
betreffende kinderen daarnaast een aparte factuur.
Bijdrage voor excursies en activiteiten
Voor de organisatie van extra activiteiten vragen we een
vrijwillige bijdrage aan de ouders van de leerlingen die
het betreft. Als ouders deze bijdrage niet betalen, mag de
school kinderen niet uitsluiten van deelname en ook niet een
gelijkwaardig alternatief bieden. In dat geval betaalt de school
de kosten.

Deze aanpassing betekent dat wij de excursies en activiteiten
die we aanbieden onder de loep moeten nemen. De
school loopt immers bij elke buitenschoolse activiteit een
financieel risico. Bij sommige activiteiten, zoals vakexcursies
of uitwisselingsprojecten, zullen we pas een besluit kunnen
nemen over het doorgaan van de activiteit wanneer blijkt
dat voldoende ouders bereid zijn een vrijwillige bijdrage te
doen. Andere activiteiten, die een integraal en onvervangbaar
onderdeel uitmaken van ons curriculum en niet te vervangen
zijn door kosteloze activiteiten op school, zal de school
vanzelfsprekend blijven organiseren en bekostigen. Een
voorbeeld hiervan zijn de introductie-activiteiten.

www.fritsphilips.eu

Meer over de ouderbijdrage leest u op
fritsphilips.eu/ouderbijdrage.

8.2 Kluisjes

Op onze school zijn kluisjes facultatief. Een leerling (of zijn/haar
ouders) kunnen aangeven een kluisje te willen huren. Dat kan
eenmalig en dan voor de volledige periode dat een leerling
op school komt voor het verwachte aantal jaren bij inschrijving.
De huurprijs van de kluisjes is bijzonder laag gehouden door
de administratieve handelingen aanzienlijk te beperken. Dat
betekent dat er geen extra huur wordt gefactureerd bij een
langer verblijf op school bijvoorbeeld door zittenblijven of bij
overstap van havo naar vwo, maar dat bij een korter verblijf
geen huur wordt gerestitueerd. De huur bedraagt € 5,- per
jaar, eenmalig voor de totale verwachte verblijfsduur te
betalen.
Ouders die intekenen op de huur van een kluisje accepteren
dat zij een rekening krijgen voor de huur maar ook dat zij
accepteren dat wanneer de sleutel van het kluisje kwijt is en
een nieuwe sleutel moeten worden geleverd of het slot moet
worden vervangen, zij een factuur van € 10,- betalen.

8.3 Gymshirts

De school vindt het wenselijk dat leerlingen tijdens de lessen
lichamelijke opvoeding gymkleding dragen van Frits Philips
lyceum-mavo. Een gymshirt kan via een link op de website
worden aangeschaft en kost € 15,-.

8.4 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 eigendommen
die opgeslagen zijn in kluisjes.

!

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.
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Dagelijkse gang van zaken

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 is kleinschalig en kenmerkt zich door betrokkenheid:
mentoren en leerlingcoördinatoren 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.

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. Het is van het grootste
belang dat ouders geoorloofde afwezigheid zo snel mogelijk
en van te voren doorgeven. Op de website leest u meer over
het absentiebeleid en wat de regels omtrent het melden van
afwezigheid zijn.
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Externe instanties
10.1 Inspectie van het onderwijs

10.4 Informatie voor ouders

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: (0800) 8051 (gratis)

Informatie- en advieslijs voor ouders over
onderwijs, Telefoon (0800) 5010.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld, discriminatie, extremisme, centraal
meldpunt vertrouwensinspecteurs tijdens
kantooruren: (0900) 3111 (lokaal tarief).

10.2 Orion klachtencommissie
Nadat de klachtenprocedure van het
Christiaan Huygens College is gevolgd
kunnen leerlingen of ouders hun klacht ook
voorleggen aan de Orion Klachtencommissie.
Deze commissie is bereikbaar per e-mail:
okc@orionscholen.nl.

10.3 Beroepscommissie eindexamens
p.a. Ds. Pierson College
Postbus 701
5201 AS ’s-Hertogenbosch

De externe vertrouwenspersoon
Externe vertrouwenspersoon voor seksuele
intimidatie, racisme, discriminatie, agressie
en/of geweld (SIRG).
Mevrouw Y. van Bussel
Bereikbaar via Bakxwagenaar:
(0492) 21 88 30 of (06) 156 02 658
of per e-mail: y.vanbussel@bakxwagenaar.nl.
Contactpersonen Frits Philips lyceum-mavo:
Maruschka Hogendorp
hom@fritsphilips.eu
Hassan Khai
kha@fritsphilips.eu

10.5 Stichting Leergeld
Stichting Leergeld kan ouders met (tijdelijke)
beperkte financiële middelen ondersteunen
zodat hun kind toch kan deelnemen aan
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een
sport, dans of muziekles. Maar ook kan
Stichting Leergeld indien nodig helpen bij
schoolkosten, een fiets, een smartphone of
een laptop. Voor het aanvragen van financiële
ondersteuning kunnen ouders zich melden bij:
Stichting Leergeld Eindhoven
Doctor Cuyperslaan 64, 5623 BB Eindhoven
(040) 213 11 41
Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m
donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
info@leergeldeindhoven.nl,
www.leergeld.nl/eindhoven

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:
fritsphilips.eu/high-school-eindhoven

