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Wie zijn wij
Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en
medewerkers!

Onze missie
Het Niftarlake College daagt uit!
Het Niftarlake College daagt je uit om jouw plek te vinden in de maatschappij van nu
en de toekomst. We leiden je op om een bijdrage te leveren aan een samenleving
vanuit jouw kracht en talent.
Binnen het Niftarlake College is iedereen met elkaar verbonden. Het nemen en krijgen
van verantwoordelijkheid is dan ook heel gewoon, of zelfs een gegeven!
Samen met elkaar en de omgeving ontwikkelen medewerkers en leerlingen een
betekenisvolle leeromgeving en (het onderwijs van) de toekomst.

Onze visie
Wij willen onderwijs bieden dat leerlingen uitdaagt om het beste uit jezelf te halen.
Naast regulier klassikaal onderwijs gaan wij voor:
Onderwijsvormen die ruimte bieden om de leerling te zien;
Leerlingen en medewerkers die verantwoordelijkheid krijgen en nemen;
Betekenisvol leren.
Daarnaast is het voor ons belangrijk om een professionele lerende organisatie te zijn.

Onderwijs
Wij zijn een Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum).
Naast klassikaal (gedifferentieerd) onderwijs kiezen we voor onderwijsvormen die
meer ruimte bieden om de leerling te zien. We bieden het vak Onderzoek en
Ontwerpen aan in havo en vwo en dragen het predicaat Technasium. Leerlingen en
medewerkers zijn betrokken bij de school en vormen samen het Niftarlake.

Het Team
Ons team bestaat uit ongeveer 150 medewerkers. We werken in teams: een mavo-,
havo-, atheneum- en brugklasteam. Daarnaast bestaan er ook verschillende
onderwijsondersteunende teams en de schoolleiding. We streven naar een open
cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en feedback kan geven en ontvangen.

Wie ben jij?
Op onze havo zitten leerlingen die humoristisch, actief, vlot en ondernemend zijn.
Maar ook hartverwarmende, andersdenkende, verlegen of observerende leerlingen
komen binnen de havo voor. Binnen de havo draait het om jouw talent. Ontdekken
waar je goed in bent. Dat doen we door behalve theoretisch ook praktisch bezig te
zijn. Zo kun je bij ons ook het Technasium volgen als ‘onderzoekend leren’ bij je past.
Ook kun je bijvoorbeeld het vak BSM kiezen, als je wat sportiever bent aangelegd.
Op de havo zijn wij gericht op de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling en willen
we dat je je gezien voelt en weet waar je sterke punten liggen. Samen met jou en je
ouders bekijken we wat jij nodig hebt om je havodiploma te halen, zodat jij zo goed
mogelijk voorbereid aan je toekomst kunt beginnen.

De overstap van MAVO naar HAVO
Als je naar 4-Havo wilt, moet je een MAVO-diploma hebben. Dat diploma moet je in
4 jaar behaald hebben. Heb je langer over de MAVO gedaan of ben je al 18 jaar,
dan moeten er bijzondere redenen zijn om je toe te laten tot Havo-4.

Voor je profielkeuze is nodig bij

CM profiel: Frans of Duits en affiniteit met BEVO of
muziek
EM profiel:

wiskunde en economie

NG profiel:

wiskunde, nask 2, biologie

NT profiel:

wiskunde, nask 1 en nask 2

Overige instroomeisen
Aan je MAVO-docenten wordt een advies gevraagd over je studiehouding en je
capaciteiten. Om aangenomen te worden heb je in ieder geval
1. Een positief advies gekregen van de vakdocenten;
2. Gemiddeld voor de zes eindexamenvakken voor het schoolexamen een 6.8
3. Een 6.0 of hoger voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde behaald voor
het Centraal eindexamen;
In alle gevallen beslist de toelatingscommissie over aanname dan wel afwijzing.

Je kiest een profiel en enkele keuzevakken. Wat je je goed moet realiseren is dat op
de Havo-opleiding het niveau hoger is en de omvang van de stof toeneemt. Er wordt
een meer zelfstandige studiehouding van je verwacht dan op de MAVO. Als je niet
zo'n studietype bent, moet je er goed over nadenken of je dat kunt opbrengen.

Tijdschema
Aanmelden

Voor de voorjaarsvakantie in 2017

(Telefonische) intakegesprekken

Maart/april 2018

Bericht aangenomen/ afgewezen

1 Juni 2018

Heb je problemen, vragen.......... Snap je iets niet goed? Kom eens op school
voor een gesprek of pak de telefoon: 085-7608300
Je kunt dan vragen naar mw. Blom, afdelingsleider Havo, blm@niftarlake.nl. of mw.
Edzes, onze decaan, edz@niftarlake.nl.

Wat moet iedere leerling kiezen en volgen in H4/5:
1. De vakken in het gemeenschappelijk deel
2. Een profiel: CM / EM / NG / NT*
3. Minimaal 1 vak in het vrije deel
4. 1 activiteit in het geheel vrije deel

1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Vakken
Nederlands
Engels

Maatschappijleer
Levensbeschouwelijke
vorming
Profielwerkstuk

CKV
Lichamelijke Opv.

Activiteiten
Loopbaanoriëntatie
Werkweek

2. DE 4 PROFIELEN
Cultuur en Maatschappij
Profielvakken
verplicht
Keuze uit
1 maatschappijvak
Keuze uit
1 cultuurvak

Geschiedenis
Frans of Duits
Aardrijkskunde
Economie
Frans of Duits
Kunstvak (BEVO of Muziek)

Economie en Maatschappij
Profielvakken
verplicht

Keuze uit
1 van de volgende
vakken

Wiskunde A of Wiskunde B
Economie
Geschiedenis
Management & Organisatie
Aardrijkskunde
Frans of Duits

Natuur en Gezondheid
Profielvakken verplicht

Keuze uit 1 van de
volgende vakken

Wiskunde A
of Wiskunde B
Biologie
Scheikunde
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Onderzoek en
Ontwerpen

Natuur en Techniek
Profielvakken verplicht

Wiskunde B

Keuze uit 1 van de
volgende vakken

Natuurkunde
Scheikunde
Informatica
Biologie
Onderzoek
Ontwerpen

en

3. HET VRIJE DEEL

Een examenvak naar keuze.
Iedere leerling dient nog een zevende examenvak te kiezen. Dit kunnen in principe
alle vakken zijn. Er is een aantal onmogelijkheden, die staan hieronder weergegeven.

Naast alle bovengenoemde vakken bieden wij het vak Bewegen, Sport en
Maatschappij aan (BSM). Voor dit vak moet je een positief advies hebben van de
docent bewegingsonderwijs en je motivatie in een mail sturen aan blm@niftarlake.nl

*De volgende combinaties zijn onmogelijk:

§

Geen informatica bij C&M

§

Geen Scheikunde CM en EM.

§

Geen twee kunstvakken.

§

Wiskunde A en B mogen niet gecombineerd worden

§

Geen informatica of O&O EN Bevo of muziek

§

Geen Frans bij N&T en N&G

§

Geen Geschiedenis bij N&T en N&G

4. VRIJE RUIMTE
Je moet een bepaalde hoeveelheid studielasturen maken. Daarvoor heb je minimaal
31 lesuren nodig op je lesrooster. Heb je dat niet dan maak je studiehuisuren of je vult
deze ruimte met een activiteit. Je kunt bijvoorbeeld leerling mentor worden van een
brugklas of meewerken aan de schoolkrant.
Het is ook mogelijk een extra vak aan te vragen. Hiervoor geldt echter dat dit alleen
kan als dit in het rooster past. De ervaring leert dat dit vaak lastig is.

Hoe en wanneer meld je je aan?
Op jouw school of op het Niftarlake College kun je een aanmeldingsformulier krijgen.
Dat vul je in en je zorgt dat het vóór de voorjaarsvakantie 2018 is ingeleverd op het
Niftarlake College. In het geval van de Rientjes Mavo kan je ook je formulier inleveren
bij de heer Tummers. Hij verstuurt het dan als een totaalpakket aan het Niftarlake
college.

Dan gaat de toelatingscommissie aan het werk en krijg je in april bericht over je
voorlopige aanname of afwijzing. Omdat je op het CE nog een 6.0 voor Wiskunde
Nederlands en Engels moet halen wordt de aanname dan pas definitief. We nemen
hierin de herexamens niet meer mee, dit doen we alleen in uitzonderingsgevallen.

Begeleiding
Het Niftarlake College heeft de ambitie om voor alle leerlingen passend onderwijs te
verzorgen. Onze missie is om je op te leiden om een bijdrage te kunnen leveren aan
de samenleving vanuit jouw kracht en jouw talent. Daarom geven wij onderwijs dat
je uitdaagt en uitgaat van jouw kwaliteit, rekening houdend met jouw persoonlijke
mogelijkheden.
Aan het begin van elk schooljaar stellen we samen met jou en je ouders of
begeleiders jouw doelen op. Om deze doelen te bereiken maken we een aantal
belangrijke afspraken:
Je neemt initiatief als je extra uitdaging of hulp nodig hebt.
Jouw mentor kent je en vertrouwt op jouw inzet en eerlijkheid.
Jouw ouders nemen initiatief als zij informatie nodig hebben of willen delen.

Wat doen wij dan?
Je hebt een mentor die er voor jou is.
Je start het jaar altijd met een gesprek met je mentor en je ouders.
Halverwege het jaar check je je doelen met je mentor en je ouders.
Je hebt mentorles.
Je hebt individuele gesprekken met je mentor.
We volgen jouw vorderingen.

De schooldecaan staat je bij als het om profiel-/vakkenkeuze en informatie over
je toekomstmogelijkheden gaat.
Rond de herfstvakantie staat de werkweek gepland. Je leert elkaar juist dan beter
kennen. Elke leerling is verplicht daaraan deel te nemen.

Wat kost het allemaal?
DEZE INFORMATIE IS VOORAL VOOR JE OUDERS VAN BELANG ......

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is formeel niet verplicht, maar wij vinden deze wel noodzakelijk om
onze kwaliteit te waarborgen. Deze bijdrage is noodzakelijk om uitgaven die niet door
het Rijk worden gesubsidieerd, toch mogelijk te maken. De bestemming en de hoogte
van de ouderbijdrage wordt jaarlijks afgestemd met de medezeggenschapsraad.

De hoogte van de ouderbijdrage in cursusjaar 2017-2018 was € 85,-. De hoogte van
de ouderbijdrage kan ieder jaar afwijken.

Boeken
De boeken kunt u bestellen via Iddink op www.iddink.nl .
In het kader van de regeling “gratis schoolboeken” worden de boeken, zoals het er
nu naar uit ziet, gratis verstrekt.

Driedaagse werkweek
De kosten voor de reis zijn circa 200 euro.

Vragen, regelen of bestellen tegemoetkoming schoolkosten voor ouders met
kinderen tot 18 jaar: internet en e-mail www. ib-groep.nl
IB-groep infolijn (050)5997755

WETENSWAARDIGHEDEN
Mediatheek
Het gebruik van de mediatheek is gratis voor leerlingen van onze school. Alleen op
vertoon van je leerling-pas kun je boeken, tijdschriften, luistertoetsen e.d. lenen.

Oudercontacten
In september hebben alle leerlingen en hun ouders een (kennismakings)gesprek met
de mentor om de doelen voor het jaar te bespreken. Het eerste cijferrapport wordt
vervolgens uitgereikt aan leerling en ouders tijdens een tweede gesprek. Hier wordt
dan indien nodig een plan van aanpak opgesteld en gekeken hoe het gaat. Je krijgt
in totaal 4 cijferrapportages.

Informatie voor leerlingen en ouders
Viermaal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief voor ouders en leerlingen.
Op onze website, www.niftarlake.nl, is er veel te lezen over onze school.

Lestijden
Lestijden op gewone dagen (50’ rooster):
1.
2.
3.
4.
5.

08.20 – 09.10
09.10 – 10.00
10.00 – 10.50
Pauze
11.15 – 12.05
12.05 –

6.
7.
8.
9.

Pauze
13.20 – 14.10
14.10 – 15.00
15.00 – 15.50
15.50 – 16.40

12.55
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