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Voorwoord 

 

Beste leerlingen, 
 

Welkom terug op Poort Lyceum! Hopelijk heb je een goede vakantie gehad en ben je 

klaar voor een nieuw schooljaar. Poort Lyceum is dé school voor als je initiatief durft te 

nemen. Je hebt invloed op jouw schoolcarrière en daarmee jouw toekomst. Wij helpen 

je met het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. Jij bepaalt zelf hoe jouw lesweek 

eruitziet. Natuurlijk word je hierin goed begeleid. Je krijgt veel eigen 

verantwoordelijkheid, omdat wij het belangrijk vinden dat je betrokken wordt bij je 

eigen ontwikkeling. Wij zijn een school voor leerlingen met een actieve leerhouding die 

willen leren hoe je keuzes maakt om zo het maximale uit hun opleiding en zichzelf te 

halen. 

 

In deze gids vind je de belangrijkste informatie. Verdere informatie is te vinden in de 

uitgebreide schoolgids of onze website www.poortlyceum.nl. 

  

  

Ik wens je een heel fijn schooljaar toe! 

 

 

 

 

 

B. Iliohan 

Directeur 
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Wie is wie? 
 
Directeur: dhr. B. Iliohan 

Adjunct-directeur: dhr. J. Daams 

Examensecretaris: dhr. J. Daams 

 

Secretariaat 
Dagelijks open van 8.30 tot 16.30 uur 

Telefoon: (036) 845 23 00 

Email: poortlyceum@hetbaken.nl 

Via de secretaresses kunnen je ouders/verzorgers een afspraak maken met iemand 

binnen school, bijvoorbeeld je coach of een vakdocent.  

Secretaresses: mw. E. de Bra, mw. J. Pörtzgen 

 

Coördinator Ondersteuning  

De coördinator ondersteuning bekijkt of je als leerling extra ondersteuning nodig hebt.  

Dit doet zij onder andere samen met je coach.  

Coördinator Ondersteuning: mw. H. Ayaou 

 

Medewerker Passend Onderwijs 

De medewerker Passend Onderwijs coacht leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Het doel is dat de leerlingen uiteindelijk zelf alles op school goed kunnen 

aanpakken, zoals leren en plannen.  

Medewerker Passend Onderwijs: mw. H. Beerling 
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Decanaat 
De decaan ondersteunt de leerlingen en de coaches in het loopbaantraject (LOB).  

Decanen: mw. R. Komenan, mw. J. Kip 

 

Medewerker Sociale Veiligheid 
De medewerker sociale veiligheid houdt zich bezig met verzuim, verwijdering uit de les 

en langdurige absentie. Hij neemt hierover contact op met je  ouders/verzorgers en je 

coach. Ook gaat hij in gesprek met leerlingen, ouders/verzorgers en de coach wanneer 

hij zich zorgen maakt over het gedrag. 

Medewerker sociale veiligheid: dhr. E. Drees 

 

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon behandelt persoonlijke en vertrouwelijke zaken, zoals pesten of 

andere vormen van onveilig gedrag. 

Vertrouwenspersoon: dhr. V. van der Heide 

 

Contactpersoon antipestbeleid 

De contactpersoon antipestbeleid signaleert onveilig gedrag in en rond de school en op 

sociale media. Op school wordt ook gewerkt met een antipestprogramma. 

Contactpersonen antipestbeleid: dhr. E. Drees en dhr. V. van der Heide 
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Onderwijs 
Schooljaar 2022-2023 is het tweede schooljaar dat Poort Lyceum in de brugklas via het 

onderwijsconcept van Kunskapsskolan werkt. Dit betekent dat jouw rooster en lessen 

anders zijn dan die van de leerlingen in hogere leerjaren. Het werken met 

Kunskapsskolan heeft als voordeel dat je als leerling meer te zeggen hebt over de 

indeling van je lesweek. Er wordt gewerkt met leerdoelen, waarmee jij vervolgens een 

eigen planning gaat maken. Je wordt hierin begeleid door je persoonlijke coach.  

Voor meer informatie kun je kijken op de website van de school of op de website van 
Kunskapsskolan: https://kunskapsskolan.nl 
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Het is heel simpel: bij je rijlessen moet 
je ook zelf rijden en zit er een coach 

naast je die jou vertelt hoe je dat moet 
doen. Dat doen wij ook. 
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Schoolregels 
Goede sfeer 
We zorgen met elkaar voor een prettige en positieve sfeer in de klas én in de school. 

Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Als je je op je gemak voelt, kun je prettig 

werken en leren. Zelf kun je ervoor zorgen dat een ander zich prettig voelt. Dat betekent 

dat je vriendelijk bent voor elkaar, je elkaar niet uitlacht en niet pest.  

 

Juiste houding 

Je bent op tijd in de les. Je hebt je spullen bij je, je bent voorbereid en doet actief mee. Dit 

betekent niet alleen zelf praten, maar ook naar anderen luisteren en belangstelling tonen 

voor elkaar. Binnen Kunskapsskolan verwachten de docenten een zelfstandige houding 

van de leerlingen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen planning en uitvoering hiervan.   

 

In en rond het schoolgebouw 

Je zorgt goed voor je eigen spullen, voor het meubilair in de lokalen en voor het materiaal 

waar je mee werkt in de les. Wees hier zuinig op en help anderen hierbij. Het leslokaal is 

voor de les. In de pauze mag je naar buiten of naar de kantine om te eten en te drinken.  

 

Mobiele telefoon 
Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de lessen is strikt verboden. De telefoon ligt in 

je locker, waar ook een oplader in zit. We filmen en fotograferen elkaar niet, ook niet 

tijdens de pauze.  

 

Materiaal en kleding 
Om goed met elkaar te kunnen samenwerken is het belangrijk dat je zichtbaar en 

hoorbaar bent voor elkaar. Petjes, capuchons en gezicht bedekkende kledingstukken zijn 

in de school niet toegestaan. Kleding en sieraden als blijk van religieuze overtuiging zijn 

toegestaan, maar als deze onveilig zijn bij de lessen lichamelijke opvoeding (LO), doe je 

ze af.  

 

Gezonde school 
We zijn een gezonde school. We verkopen in onze kantine alleen gezonde etenswaren 

en willen dat je geen snoep, chips, frisdrank of energy drankjes meeneemt. Roken is in 

school en op het schoolplein niet toegestaan. 
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Praktische informatie 
Wat neem ik mee naar school? 

    Agenda 

    Etui met schrijfgerei 

    Rekenmachine 

    Boeken en schriften voor die dag 

    Laptop 

    Bakenpas

Vakanties 2022-2023 
Herfstvakantie              Maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 2022 

Kerstvakantie                Maandag 26 december 2022 t/m zondag 7 januari 2023 

Voorjaarsvakantie          Maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023 

Goede vrijdag             Vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag          Maandag 10 april 2023 

Meivakantie                 Maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag en  

dag na hemelvaart        Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag       Maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie             Maandag 24 juli 2023 t/m zondag 3 september 2023 
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Als je ziek bent 
Als je ziek bent, dan bellen je ouders/verzorgers naar school  

op telefoonnummer (036) 845 23 00 of mailen naar  

absentie-poort@hetbaken.nl . Ze melden je weer beter op het moment dat je weer naar 

school komt. Als wij niets horen terwijl je er niet bent, dan belt de school naar je 

ouders/verzorgers. Als je tijdens een schooldag ziek wordt, bellen we eerst met je 

ouders/verzorgers voordat je naar huis kan.  

 

Als je te laat bent 
Wanneer je te laat in de les komt, moet je je de volgende dag melden om 8.00 uur.  

 

Afwezig wegens medisch bezoek 
We vragen ouders/verzorgers om afspraken zoveel mogelijk na de laatste les of in de 

vakantie te plannen. Mocht dit een keer niet lukken, kunnen je ouders/verzorgers dit 

doorgeven via absentie-poort@hetbaken.nl  

 

Verzuim Lichamelijke opvoeding (LO) 
Als je niet mee kunt doen met de lessen LO, ga je wel gewoon naar de les. De docent 

LO zorgt voor een vervangende opdracht.  

 

Rooster en roosterwijzigingen 
Als een les uitvalt, wordt de klas opgevangen in het lokaal waar je met de lesplanner 

onder begeleiding van een klassen assistent aan dat vak kunt werken. Wijzigingen in het 

rooster vind je in de roosterapp (SOMToday). 

Excursies en reizen worden gepland tijdens de introductieweek en de activiteitenweek. 

Daarnaast zijn er 5 studiedagen gepland voor het personeel, op deze dagen heb je 

geen les.  

 

Lockers 
Alle leerlingen hebben de beschikking over een locker met oplader. Waardevolle spullen 

kun je beter thuislaten. Jassen, telefoons en andere persoonlijke spullen moeten in de 

locker. De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of gestolen 

eigendommen van leerlingen.  

 

Laptop 
In de brugklas wordt gewerkt met een Learning Portal. Hierin staan alle informatie en 

opdrachten die je nodig hebt voor de lessen. Het is dus belangrijk dat je altijd je laptop 
bij je hebt en dat deze goed is opgeladen.  
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C uur 08.30 09.15 Coaching  

0 uur 09.15 09.45 Basegroup  

1e uur 09.45  10.30 Vakles  
2e uur 10.30 11.15 Workshop  
Pauze 11.15 11.30   

3e uur 11.30 12.15 Vakles  
4e uur 12.15 13.00  Workshop  

Pauze 13.00 13.30   

5e uur 13.30 14.15 Vakles  
6e uur 14.15 15.00  Workshop  
Pauze 15.00 15.15   

7e uur 15.15 16.00 Vakles  

C uur 09.00   09.45 Coaching 

1e uur 09.45 10.30 Vakles 

2e uur 10.30 11.15 Workshop  
Pauze 11.15 11.30   

3e uur 11.30 12.15 Vakles  
4e uur 12.15 13.00  Workshop  

10  |  POORT LYCEUM MINI-GIDS SCHOOLJAAR 2022/2023

Weekrooster leerjaar 2

KEDinsdag
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C uur 08.30 09.15 Coaching  

0 uur 09.15 09.45 Basegroup  

1e uur 09.45  10.30 Vakles  
2e uur 10.30 11.15 Vakles  
Pauze 11.15 11.30   

3e uur 11.30 12.15 Vakles  
Pauze 12.15 12.45   

4e uur 12.45 13.30 Vakles  
5e uur 13.30 14.15 Vakles   
6e uur 14.15 15.00  Vakles  
Pauze 15.00 15.15   

7e uur 15.15 16.00 Vakles  

C uur 09.00   09.45 Coaching 

1e uur 09.45 10.30 Vakles 

2e uur 10.30 11.15 Vakles  
3e uur 11.15 11.30 Vakles 
Pauze 12.00 12.15  

4e uur 12.15 13.00  Vakles 

Weekrooster leerjaar 3, 4 & 5

KEDinsdag
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POORT LYCEUM - TICKET TOT TALENT 
(036) 845 23 00 

PIM MULIERSTRAAT 102, 1362 LC ALMERE 
POORTLYCEUM.NL
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