/JOUW KEUZE TELT
OP DALTONSCHOOL
HELEN PARKHURST/

Helen Parkhurst
Daltonschool mavo havo vwo
Bongerdstraat 1
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036 5357000
036 5357005
info@helenparkhurst.asg.nl
www.helenparkhurst.nl

/EEN
WOORD
VOORAF/
Onderwijs op daltonschool Helen Parkhurst is meer
dan een diploma halen. Je leert keuzes maken en
samen te werken. Stap voor stap word je zelf verantwoordelijk voor je leren. Je ontdekt waar je talenten
liggen. Dit boekje geeft jou en je ouder(s)/
verzorger(s) daarover meer informatie.
De volledige schoolgids is te vinden op onze website:
www.helenparkhurst.nl bij Het Onderwijs.

Bestuurlijk valt Helen Parkhurst onder de:
Almeerse Scholen Groep
Randstad 20-31
1314 BC Almere
T
F
E
W

Het gebouw, de sfeer in de school en de manier van
werken kun je zelf ook ervaren. Daarom ben je van
harte welkom op onze open dag:
Zaterdag 2 februari 2019 (10.00 – 12.30 uur).
Meer weten?
Bel dan naar 036 5357000 of mail naar
info@helenparkhurst.asg.nl.

036 5406363
036 5406355
info@asg.nl
www.almeersescholengroep.nl
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/JOUW KEUZE
TELT/
Helen Parkhurst is een daltonschool voor mavo,
havo en vwo. Heb je nog nooit op een daltonschool
gezeten? Geen probleem! Wij helpen je stap voor stap
op weg. Als je ruimte krijgt voor eigen keuzes, denken
wij dat je actief aan het werk gaat en elkaar helpt.

/ONTWIKKEL
JOUW TALENTEN/
Je draagt natuurlijk verantwoordelijkheid voor je eigen
werk, maar ook voor de groep. De leraren ondersteunen dit leerproces en hebben vertrouwen in jou.
Daarbij hoort ook dat je verantwoording aflegt over
wat je hebt gedaan en dat je probeert te leren van je
successen en van je fouten.
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Wist je dat op onze school heel veel examenleerlingen
met goede cijfers een diploma halen? Afgelopen jaar
slaagde 90 % voor mavo, 79 % voor havo en 86 %
voor vwo. Om je talenten te ontwikkelen heeft
Helen Parkhurst ook een aantal bijzondere richtingen.
Is jouw schooladvies havo of vwo dan is een technasiumklas misschien iets voor jou. Heb je mavo-advies
dan kun je ook kiezen voor de bèta mavo-klas. En ben
je een topsporter of ben je hoog- of meerbegaafd? Ook
dan is onze school geschikt voor jou. Meer informatie
op pagina 8 en 9 .
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/Ontdek
Dalton/
Hoe werk je op Helen Parkhurst? In lesuren van
60 minuten krijg je uitleg van de leraar. Daarna ga
je zelfstandig of in groepjes aan het werk. Je zit in je
eigen klas en werkt aan taken die in leerlijnen staan.
De opdrachten moet je steeds binnen zes weken af
hebben, maar je bepaalt voor een deel zelf wanneer.
Daarna rond je met je leraar de taak af en volgt een
beoordeling of een gezamenlijke toets. Na twaalf
weken maak je een reflectieverslag waarin je terugkijkt op het leren. Dat bespreek je thuis ook. Je krijgt
daarnaast rapporten en cijfers.
Een aantal keren per week heb je een daltonuur waarin je zelf mag bepalen aan welk vak je gaat werken.
Drie keer per jaar is het daltonweek waarin je kunt
kiezen voor allerlei leuke projecten en maatschappelijke stages. In deze weken kun je ook toetsen
herkansen of werk inhalen.
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/ Veilig leren en
veilig voelen/
De overgang van een basisschool naar een school
voor voortgezet onderwijs is best groot.
Daarom hebben leerlingen hun eigen klas en mentor.
Onze leraren brengen je niet alleen kennis bij, maar
willen je ook helpen bij het oplossen van problemen
of het maken van keuzes. Je zit op een van de acht
afdelingen van Helen Parkhurst. Alle afdelingen
hebben ongeveer 250 tot 300 leerlingen. Op jouw
afdeling volg je de meeste lessen en heb je een eigen
kluisje.
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/Technasium/
Op het Technasium krijg je bij het vak Onderzoek en
Ontwerpen opdrachten om dingen te bedenken en te
maken. Je werkt in kleine projectgroepen met echte
opdrachtgevers. Je gaat bijvoorbeeld een keukenhulpje
maken voor ouderen, je programmeert een legorobot
of maakt een bouwtekening. Ook krijg je excursies naar
bedrijven en doe je onderzoek in de natuur.
Het Technasium is geschikt voor jongens én meisjes met
een havo- of vwo-advies. Meer algemene informatie
vind je op www.technasium.nl.

/BETA-MAVO/
Met mavo-advies kun je kiezen voor de bèta mavoklas. Techniek en ICT komen daarin samen. Je gaat
onderzoek doen, ontwikkelen, prototypes bouwen en
eigen ideeën uitwerken. We hebben een prachtig groot
lokaal met een laboratorium en een werkplaats. Een
docent van het ROC van Flevoland werkt mee tijdens
de bètalessen. Soms ga je met je klas naar het ROC van
Flevoland voor een les over diverse soorten techniek met
ICT, of ga je op bezoek bij een bedrijf.
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/Topsport
Talentschool/
Als officiële Topsport Talentschool mogen wij
topsporters extra voorzieningen en begeleiding
aanbieden. Dit zijn ongeveer tachtig leerlingen
per jaar. Daltononderwijs en topsport kun je prima
combineren vanwege de keuzevrijheid en het zelfstandig leren. Meer informatie is te krijgen bij de
topsportcoördinator van Helen Parkhurst en op
www.topsporttalentschool.nl.

/Hoog- en
meerbegaafd/
Als je hoog- of meerbegaafd bent, zit je op Helen
Parkhurst wel goed. Er zijn docenten opgeleid tot
coach om je te begeleiden bij verbredingsprojecten.
Je kiest dan zelf een onderwerp om meer studie of
onderzoek naar te doen. Misschien kun je ook deelnemen aan ‘ICT in de Wolken’, een uitdagend ICTproject. Zo zorgen we ervoor dat je plezier in leren
blijft houden.
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/INTERNATIONAal/
/Midden in de
samenleving/
Helen Parkhurst haalt de samenleving op allerlei
manieren binnen en je doet ook activiteiten buiten
de school, bijvoorbeeld tijdens de daltonweken.
Er wappert een ‘Groene Vlag’ in de schooltuin:
dat is een Europees erkende onderscheiding
omdat we veel doen aan duurzaamheid. Ook zijn
we sinds 2017 officieel Globeschool. Regelmatig zijn
er gastsprekers op school die bijvoorbeeld komen
vertellen over hun beroep. Je krijgt speciale lessen
over gezonde leefstijl of hoe je omgaat met sociale
media zoals facebook, twitter of instagram.
Je kunt deelnemen aan het leerlingenparlement, aan
de milieugroep, helpen in de kantine of in de licht- en
geluidsploeg die helpt bij optredens in de aula.
Ook kun je als steward de conciërges ondersteunen
tijdens pauzes en open dagen.

In de lessen is er veel aandacht voor internationale
projecten. We werken via internet samen met scholen in
andere landen. We organiseren uitwisselingen en buitenlandse reizen in 4mavo, 5havo en 5vwo. Sinds 2016
hebben we het keurmerk Travel Active’s Welcoming
School: een school die buitenlandse leerlingen verwelkomt
en begeleidt.

/KUNST EN
CULTUUR/
Muziek is examenvak binnen mavo en havo. Beeldende
Vorming is examenvak binnen mavo, havo en vwo.
Drama is dat binnen mavo. Bij het vak CKV ga je op
bezoek in een museum of mag je naar een voorstelling
of film. Daarna presenteer je jouw ervaringen op een
creatieve manier. Je ouder(s)/verzorger(s) worden dan
ook uitgenodigd om te komen kijken.

/OP KAMP EN
MENTORUITJE/
Alle leerlingen van de eerste klassen gaan een paar dagen
op kamp om elkaar beter te leren kennen. Ook is er ieder
jaar een gezellig mentoruitje dat de mentor samen met de
klas organiseert.
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/MEDIATHEEK/

/MATERIALEN/

In het midden van het schoolgebouw vind je op de
tweede verdieping een grote mediatheek. Daar kun je met
je schoolpas boeken van de Openbare Bibliotheek lenen,
de volgende dag op school afhalen en later terugbrengen.
Je kunt er ook rustig studeren, bijvoorbeeld tijdens een
tussenuur. Verder staan er enkele vaste computers en een
repromachine.

Als je nu al meer wilt weten over wat je allemaal nodig
hebt op school, kijk dan eens bij ‘Nieuwe leerlingen’ op
www.helenparkhurst.nl. Naast een goede fiets heb je
natuurlijk ook sportkleding nodig voor de gymlessen
en speciale zaalschoenen die je niet buiten draagt.
Alle leerlingen werken met een computer. Je schoolboeken zijn gratis, maar moet je wel bestellen.
Verder heb je een stevige schooltas nodig en diverse
kantoorspulletjes, maar geen agenda. We werken
namelijk met de Plenda: dat is een combinatie van een
planner en agenda.

/AULA EN
SCHOOLTUIN/
Onze aula wordt regelmatig gebruikt voor concerten,
optredens en schoolfeesten. Tijdens pauzes kun je er
bij de balie van de kantine iets te eten en te drinken
kopen. Je kunt vanuit de aula zo de schooltuin inlopen
en bij mooi weer even in het zonnetje zitten.

/GYMZALEN
EN SPORTPARK/
De lessen bewegingsonderwijs krijg je in de gymzalen
van het hoofdgebouw. Daar zijn bijzondere sportmaterialen
aanwezig, zoals een klimwand. Tijdens de buitenperiode
ga je naar het sportpark Fannie Blankers Koen. Dat is ongeveer 10 minuten fietsen. Een veilige, goede fiets heb je
daarom wel nodig.
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/ICT IN DE KLAS/
Op Helen Parkhurst gebruiken leerlingen dagelijks
computers om te leren, verslagen te maken, iets te
raadplegen of samen te werken. We gebruiken veel
digitale lesmethodes. Alle leerlingen hebben een
‘device’: meestal een kleine laptop of notebook met
toetsenbordje, maar ook wel een iPad of tablet.
Bij de aanschaf is het verstandig om er rekening mee
te houden dat de computer door Windows wordt
ondersteund. Ouders/verzorgers krijgen hierover
meer informatie na de inschrijving. Als je bent ingeschreven, krijg je ook een code om te kunnen inloggen:
ondermeer voor je lesrooster, cijferoverzicht en
digitale leeromgeving.
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/ BETROKKEN
OUDERS EN
VERZORGERS/
De school heeft een ouderraad die met de schoolleiding zaken bespreekt, bereikbaar via
OR-Schoolbreed@helenparkhurst.asg.nl. Per twee
afdelingen is er ook een afdelingsouderraad. Jaarlijks
is er aan het begin van het schooljaar een ouderavond
per klas. Ouders krijgen regelmatig een nieuwsbrief
per mail. Bij diverse presentaties en projecten nodigen
wij ouders uit.
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/BEGELEIDING/

/OPENBAAR/

De mentor is de eerste contactpersoon voor je
ouder(s)/verzorger(s) en bespreekt met jou en hen
hoe het met je gaat en wat er eventueel nodig is. Sommige leerlingen krijgen hulp van een remedial teacher,
een leerlingbegeleider, een zorgcoördinator of een
orthopedagoog. Ook zijn er vertrouwenspersonen om
je verhaal aan kwijt te kunnen. Verder organiseren
drie leraren activiteiten voor iedereen rondom studie
en loopbaan.

Helen Parkhurst is een openbare daltonschool.
Openbaar betekent dat alle leerlingen met een
mavo-, havo- of vwo-advies bij ons welkom zijn,
ongeacht godsdienst of culturele achtergrond.
Ga voor meer informatie over ons schoolbestuur
naar www.almeersescholengroep.nl.

/OVERIGE
INFORMATIE/
Op onze website www.helenparkhurst.nl staat onze
volledige schoolgids bij Het Onderwijs. Bij Nieuwe
Leerlingen staat hoe je je kunt aanmelden. Let op:
voor leerjaar 1 inschrijven vóór 1 maart.
Tot ziens op onze open dag!

t 036 5357000 / f 036 5357005
info@helenparkhurst.asg.nl / www.helenparkhurst.nl
Colofon
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