Schooljaar 2018 - 2019

Dordrecht, juni 2018

Vooraf
Beste leerling,
Van harte welkom op het Johan de Witt-gymnasium.
Na de vakantie begint voor jou een spannende tijd als
eersteklasser op de leukste school van Dordrecht. Om je alvast
een beetje voor te bereiden hebben we een korte brochure voor
je gemaakt. Het is goed dit boekje samen met je
ouders/verzorgers een keer goed door te nemen, zodat je vol
vertrouwen aan een nieuwe schoolcarrière begint. Met deze
informatie wensen we je alvast veel succes op je nieuwe
school.
Mede namens de mentoren,
De heer E. Visser
Coördinator klas 1

Wat je moet weten.
Dinsdag 28 augustus word jij om 09.00u voor het eerst
verwacht op je nieuwe school, het Johan de Witt-gymnasium.
Voor de meesten van jullie zal er veel veranderen: de meeste
vrienden en vriendinnen van je basisschool zullen naar scholen
in de omtrek gaan en misschien kom je een paar bekenden
tegen op het JdW. Ook komen veel leerlingen alleen van hun
basisschool naar onze school. Dit lijkt misschien moeilijk, maar
bedenk dat de meeste leerlingen (bijna) geen andere kinderen
kennen. Elk jaar merken wij dat nieuwe vriendschappen snel
ontstaan, met klasgenoten maar ook met leerlingen uit andere
klassen. Met de klassenindeling proberen wij rekening te
houden met jullie wensen: je mag één naam opgeven van een
vriend of vriendin bij wie jij in de klas wilt komen. Echter, als
jullie met meerdere kinderen van een basisschool komen, is het
niet automatisch zo, dat je allemaal bij elkaar in de klas komt.
Bij de indeling houden wij o.a rekening met de verdeling
Cambridge en regulier Engels, een evenwichtige verdeling
jongens/meisjes en als je verder weg woont, proberen we
ervoor te zorgen dat je met klasgenoten naar school kunt
fietsen.
Niet alleen voor jou zal er veel veranderen, maar ook voor je
ouders. Een voorbeeld hiervan is dat je op wisselende tijden
naar school moet of thuis zal komen. Ook lopen in sommige
gevallen de vakanties / vrije dagen niet altijd gelijk met de
basisschool. Daarom is het belangrijk om, voor het boeken van
een vakantie of een weekendje –weg de website www.jdw.nl te
raadplegen. Hoewel jullie veel informatie op de website kunnen
vinden, willen we jou en je ouders over de volgende zaken
informeren:






De fietsenstalling
Welke spullen kun je alvast kopen?
Wat is een mentor?
Wat doet een tutor?
Hoe zorgen we dat we het leuk houden?

De fietsenstalling.
Voor een goede gang van zaken is het belangrijk dat je je fiets
stalt in de fietsenstalling onder de gymzaal. Deze stalling is
bedoeld voor alle leerlingen van de school. Alleen als iedereen
zijn/haar fiets netjes in de rekken plaatst, is er ruimte voor
iedereen. Verkeerd weggezette fietsen kunnen door de
clavigers verwijderd worden.
Op de eerste schooldag zullen ouderejaars leerlingen je de
juiste plaats aanwijzen. Vergeet niet je fiets op slot te zetten!

Welke spullen kun je alvast kopen?
In de zomervakantie houden veel warenhuizen markten voor
schoolspullen. Aan het begin van een nieuw schooljaar krijgen
de meesten van jullie zin om heel veel mooie, kleurige
spulletjes aan te schaffen. Toch willen we jullie er voor
behoeden onnodig veel geld uit te geven. Tijdens de
kennismaking heb je een informatiesetje gekregen met daarin
ook een lijst met aan te schaffen materialen. Als je ondanks die
informatie nog niet precies weet wat je moet kopen, kun je beter
wachten totdat je de eerste lessen krijgt.
Om de eerste lessen te kunnen volgen heb je in elk geval
nodig:
 een stevige schooltas
 kaftpapier (alle schoolboeken moeten voorzien worden
van een stevige kaft, waarop je naam en klas vermeld
staan)
 een etui met pennen, potloden, kleurpotloden (6),
markeerstift en schaar
 een agenda
 een passer
 een gum
 een Prittstift
 23-rings multomap en blaadjes
 wiskundeschrift met hokjes van 1 bij 1 cm, geen
multomapblaadjes!!
Voor gym heb je nodig: een korte zwarte sportbroek, paar
stevige sportschoenen voor buiten (geen noppen!) ; paar
zaalschoenen (zool mag niet afgeven). Op de checklist kun je
alles afvinken!

Wat neem je de eerste lesdag mee naar school?





een stevige schooltas
een etui met pennen en potloden
een multomap met tabbladen
de boeken die je die dag nodig hebt

Wat moet je elke dag verplicht bij je hebben op school?
 je agenda
 je etui met pen / potlood
 alle schoolboeken, multomappen en andere schoolspullen
die je die dag nodig hebt; dus ook je gymkleding.

Wat is een mentor?
Op de basisschool was je gewend een aan een ‘eigen’ meester
of juf. Op de middelbare school krijg je te maken met heel veel
verschillende leraren en leraressen. Eén van die
leraren/leraressen wordt jouw mentor. Met al je vragen en/of
problemen kun je het hele jaar bij je mentor terecht.
Een mentor begeleidt je ook bij je studie, helpt je met het
plannen van je huiswerk en heeft contact met je vakdocenten
en met je ouders/verzorgers. Wat hij/zij verder voor je kan
betekenen zal hij/zij in de loop van de eerste schoolweek zelf
wel vertellen.
Maar één ding is zeker: je mentor zal in de eerste lesweken
veel tips geven, die je zullen helpen je snel op je gemak te
voelen binnen onze school. Ook voor je ouders is het belangrijk
om te weten dat zij, ook buiten de ouderavonden om, contact
kunnen opnemen met de mentor. Het is in jouw belang dat de
mentor op de hoogte is van belangrijke zaken, die met jouw
leren te maken hebben. De mentor zal zich in één van de
eerste schoolweken in een brief aan je ouders voorstellen.
Of je het op onze school naar je zin krijgt, hangt voor een
belangrijk deel af van de sfeer in je klas. Je kunt zelf je steentje
bijdragen aan een goede sfeer, door op een vriendelijke manier
om te gaan met je medeleerlingen en je docenten. Je mentor
zal hieraan veel aandacht besteden tijdens de mentorlessen.

Wat doet een tutor?
Een tutor is een leerling uit de bovenbouw (klas 5). Deze
leerlingen vinden het net als wij belangrijk dat jullie je snel thuis
zullen voelen op onze school. Iedere klas heeft
twee tutoren, dat zijn dus twee leerlingen uit de bovenbouw.
Deze twee leerlingen doen het volgende:
 ze ondersteunen de mentor tijdens de wendag en zij
begeleiden bijzondere activiteiten
 zij helpen leerlingen wegwijs te maken in de school
 zij zijn “klankbord” voor als je het even moeilijk hebt
 ze helpen leerlingen die het moeilijk vinden om te plannen
 ze helpen leerlingen met het netjes houden van hun
multomap
 ze zijn aanwezig bij het brugklasfeest
 ze helpen je zoeken naar de juiste hulp
Kortom tutoren kunnen helpen bij heel veel dingen.

Hoe zorgen we dat we het leuk houden?
Het Johan de Witt-gymnasium wil een school zijn waarin
leerlingen - met achter hen hun ouders - en medewerkers
samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de taak de
leerlingen een uitstekende gymnasiumopleiding te bieden.
Onze leerlingen moeten de ruimte krijgen zich zo goed en zo
breed mogelijk te ontplooien. Naast een goede begeleiding
vindt de school het ook waardevol voor de leerlingen activiteiten
te organiseren op het gebied van sport en cultuur.
Naar school gaan is meer dan leren alleen. Het is minstens zo
belangrijk dat leerlingen leren hoe ze op een prettige manier
met elkaar kunnen omgaan en hoe ze zo plezierig en zinvol
mogelijk kunnen samenwerken en zelfstandig werken.
Mensen moeten leren zich in verschillende situaties aan te
passen in gedrag en houding, zonder hun eigen identiteit te
verliezen. Dat geldt ook voor jou. Als je weet ‘hoe het hoort’
geeft dat zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen bouw je ook op als je
voelt dat je door je omgeving geaccepteerd wordt. Het is dus
belangrijk dat je je snel op je gemak voelt en blijft voelen in en
rond het schoolgebouw. Het is evenzo belangrijk, dat je
klasgenoten zich prettig voelen.
Daarom is het nodig dat je je houdt aan een aantal belangrijke
omgangsregels. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

 We respecteren elkaar; we spreken elkaar correct en
fatsoenlijk aan
 We pesten of discrimineren niet;
 We houden ons aan onze afspraken;
 We gebruiken geen geweld;
 We houden de school schoon en netjes;
 We veroorzaken geen overlast in en rond de school;
 We zitten niet zonder toestemming aan andermans
spullen;
 We kennen en accepteren de schoolregels en handelen
ernaar.
 We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een prettig
schoolklimaat.

Gebruik van mobieltjes.
Waarschijnlijk ben jij in het bezit van een mobiele telefoon en
misschien heb je, omdat je naar de middelbare school gaat, van
je ouders zo’n prachtige smartphone gekregen, waarmee je
kunt instagrammen, snapchatten, whatsappen en ook nog kunt
bellen.
Want zeg nou zelf, hoe moet je anders al je contacten
onderhouden, op de hoogte blijven en nieuwe vrienden maken.
Altijd en overal ben je bereikbaar en kun je anderen bereiken.
Voor veel jongeren is het mobieltje niet meer weg te denken.
Tijdens lessen mag jouw mobiel echter niet gezien of gehoord
worden; in pauzes kun je er wel gebruik van maken. Je mentor
zal je meer over mobieltjes in de school vertellen. We willen de
ouders vragen geen contact te zoeken gedurende dag.
Mochten er belangrijke dingen zijn is school altijd bereikbaar.
Wij gaan ervan uit dat jullie de gedragsregels die gelden voor
het gebruik van sociale media kennen en dat jullie ouders
hierover met jullie hebben gesproken. Wij denken dat het goed
is, als jullie ouders zo nu en dan eens met jullie meekijken en
dat jullie oneigenlijk gebruik aan jullie ouders zullen vertellen.
Misschien is het nodig om als bewijs van eventuele overlast een
screenshot te maken.
SOM-Today en Z-Portal
Veel informatie kan worden verkregen via ons digitale
leerlingvolgsysteem. Dit systeem heet SOM-Today. Via SOMtoday kun je kijken wat voor cijfers je hebt behaald maar ook
hoeveel huiswerk je hebt. Ouders krijgen een eigen account op
SOM-Today. Zo kunnen je ouders een klein beetje meekijken
met hoe het gaat op school. Daarnaast kunnen je ouders ook
verlof aanvragen en/of je ziekmelden mocht dit nodig zijn.
Daarnaast maken wij ook nog gebruik van Z-Portal. Via dit
programma kun je alles te weten komen over het lesrooster.

Tot slot een paar tips
 Fiets in de zomervakantie eens de route naar school en
“klok” hoe lang je erover doet om naar school te komen.
Houd hierbij rekening met verkeerslichten, spoorlijnen en
bruggen die voor vertraging kunnen zorgen. Zo voorkom je
dat je op de eerste schooldag te laat komt
 Als je met het openbaar vervoer naar school komt, kun je op
maandag 27 augustus tussen 10.00 en 14.00 uur je fiets op
school stallen.
 Laat schoolboeken die je niet dagelijks gebruikt zoveel
mogelijk in je kluisje, zodat je niet onnodig veel meesjouwt.
 Pak je schooltas altijd de avond van tevoren in
 Neem geen waardevolle spullen mee naar school
 Neem nooit meer dan een klein geldbedrag mee
 Rust goed uit in de vakantie

Tot ziens in het nieuwe schooljaar.

