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Ontdek je kracht!
Schoolgids Johannes Fontanus College
2022 – 2023
Van harte welkom op het Johannes Fontanus College, oftewel het JFC. De school
die zich er sterk voor maakt dat alle leerlingen én medewerkers zich ontwikkelen
vanuit hun persoonlijke kracht.
In deze schoolgids (nu nog even als download, maar in het najaar op de nieuwe
website) lees je over dingen die op het JFC mogen - en dingen die moeten. Dingen
die standaard zijn - en dingen die anders kunnen. Maar mensen zijn nooit standaard.
Vertel ons niet dat dé leerling bestaat, of dé docent. Dé leider of dé medewerker.
Want ieder persoonlijk is door God uniek gemaakt.
Daarom moedigen we jou aan om je hart te volgen, om te ontdekken wie je bent en
wat bij jou past. Denk daarbij vooral niet te klein van jezelf.
Wij ondersteunen je. Actief. Door naar je te luisteren. Ruimte te geven.
Voorzieningen te bieden. Roosters aan te passen. Maatwerk te creëren. Vragen te
stellen. En tegelijk beschikbaar te zijn op de momenten dat jij samen met ons sterker
staat. De momenten dat je onze hulp, inspiratie, steun of ideeën goed kunt
gebruiken.
Zo benut jij je persoonlijke gaven als bron van inspiratie. Met alle idealen die je
koestert. Met de dromen die je hebt, de passie die je voelt, de natuurlijke talenten die
je kreeg. Met - dat ook - alles wat je minder goed kunt, waar je niet van houdt, en wat
óók bij jou hoort. Ontdek en erken jezelf. Het is aan jou om jezelf te zijn, op de school
die niets liever ziet dan dat. Neem het voortouw. Jij bent aan zet.
JFC. Ontdek je kracht!
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Christelijk onderwijs
Het Johannes Fontanus College gaat uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk
Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en omgeving. Gods Woord geeft
ons richtlijnen voor het onderwijs en de vorming van onze leerlingen.
Op het JFC werken mensen die ervoor kiezen hun geloof in God te belijden en
daarvan te getuigen, ook op school. Vanuit deze geloofsovertuiging geven we
invulling aan onze relatie met God en de naaste. Daarbij tonen we respect voor
andersdenkenden.

JFC. Ontdek je kracht!
Je kunt op het JFC de mavo, havo, atheneum, gymnasium of het technasium volgen.
Wat je ook kiest, we vinden het belangrijk dat je ontdekt en ervaart welke unieke
talenten jij van God hebt gekregen. Vanuit een persoonlijke relatie, waarin we jou
zien en kennen, moedigen we je aan om - op je eigen niveau - maximaal te
ontwikkelen en je talenten tot bloei te brengen.
Onze christelijke identiteit is verweven met alles wat we doen.
•
•
•
•
•
•

We beginnen iedere dag met Bijbellezing en gebed;
We bidden in de klas voor de lunch;
We sluiten in de onderbouw de dag af met bijvoorbeeld een lied of gebed;
We geven het vak godsdienst een belangrijke plek op het lesrooster;
We vieren de christelijke feestdagen;
We besteden aandacht aan goede doelen.

Ook komt er één keer per maand een groepje ouders/verzorgers bijeen om te bidden
voor het JFC.
---Oudergebedsgroep
Praten met en luisteren naar Gods stem, dat is waar gebed om draait. Vanuit Gods
kracht kunnen we verschil maken in het leven van onze kinderen.
‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig
hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te
boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ (Fil. 4:6-7)
We bidden met elkaar omdat we graag gehoor willen geven aan deze oproep.
Iedereen die mee wil bidden, is van harte welkom! We komen één keer per maand
samen bij iemand thuis van 9.00 tot 10.00 uur. De data stellen we in onderling
overleg vast. Wilt u meer weten of u aanmelden?
Mail naar gebedsgroepjfc@gmail.com of bel Marja Vink: 06-235 500 12.
---Het JFC gaat uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs
voor de gemeente Barneveld en omgeving. Concreet betekent dit dat Gods Woord
ons richtlijnen geeft voor het onderwijs en de vorming van onze leerlingen.
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Over de school
Gezellige streekschool
Het JFC heeft een echte streekfunctie. Onze leerlingen komen onder andere uit de
gemeenten Barneveld, Lunteren, Achterveld, Nijkerk, Putten, Otterlo, Scherpenzeel,
Woudenberg en Renswoude.
Veel leerlingen komen met de fiets, maar de school is ook goed bereikbaar met het
openbaar vervoer (trein, bus en buurtbussen). Het NS-station ligt op loopafstand en
de buurtbus heeft vlak bij de school een halte.
Kijk voor de actuele vertrek- en aankomsttijden op www.9292.nl en
www.syntusgelderland.nl.
Een gezonde school
Een gezonde levensstijl is belangrijk, juist ook voor jongeren. Als jij gezond bent, heb
je meer kans op goede schoolprestaties. Dit draagt op de langere termijn bij aan een
goede gezondheid en maatschappelijk succes.
•
•

•

Het JFC is een rookvrije school: leerlingen en personeel roken niet op het
schoolterrein.
Gouden schoolkantine: onze kantine voldoet aan de criteria die het Voedingscentrum
aan een gezonde schoolkantine stelt. Het aanbod bestaat voor minimaal 80% uit de
betere keuzes van de Schijf van Vijf, waaronder fruit en water. Ook is de kantine zo
ingericht dat je onbewust wordt gestimuleerd om de betere keuzes te maken.
Om onze kantine gezond te houden, brengen we ieder jaar het aanbod in kaart aan
de hand van de Kantinescan en de regels van het Voedingscentrum. Met de
uitkomsten van deze scan gaan we aan de slag.
Het belang van voeding, mentale gezondheid en beweging komt jaarlijks terug bij de
vakken biologie, godsdienst en bewegingsonderwijs. Ook bespreken we de risico’s
van het gebruik van genotmiddelen, zoals drank, tabak en drugs en proberen we
leerlingen te helpen om hier ‘nee’ tegen te zeggen.

Het schoolgebouw
Wij vinden het belangrijk dat de leeromgeving aansluit bij onze ideeën over
eigenaarschap. Een leerling die zich eigenaar van zijn eigen leerproces voelt, is
gemotiveerder en haalt betere resultaten. Een van de speerpunten tijdens de recente
renovatie was dan ook: het creëren van een leeromgeving met ruimte voor
gedifferentieerd onderwijs.
Daarnaast is het pand duurzamer gemaakt door een betere isolatie, verwarming via
een warmtepomp, zonnepanelen en ledverlichting. Dankzij deze nieuwe installaties
kan de luchtkwaliteit in het gebouw goed geregeld worden, zowel in de zomer als in
de winter.
Veilige school
Het is belangrijk dat jij je veilig en vertrouwd voelt op school. Daarom heeft een
veilige leeromgeving onze volle aandacht. Een veilige school maken we met elkaar
als medewerkers, leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) en bestuur.
Voorkomen is beter dan genezen. We besteden daarom op verschillende manieren
aandacht aan het voorkomen van onveilige situaties en onveilig gedrag.
Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:
• genotmiddelen, zoals alcohol en drugs;
• gamen en het gebruik van sociale media;
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•
•
•
•
•

sociaal en mentaal welbevinden;
liefde en seksualiteit;
(culturele) diversiteit;
respectvol met elkaar omgaan;
omgaan met geld.

Pesten
Pesten zorgt voor onveilige situaties. De eerste weken is er daarom veel aandacht
voor de groepsvorming van jouw mentorklas. Ook speelt onze theatergroep Braat
ieder jaar de voorstelling Klem voor alle brugklassen. Mede naar aanleiding van deze
voorstelling bespreken we met elkaar de oorzaken en gevolgen van pestgedrag.
Krijg je toch te maken met ongewenst gedrag, dan kun je altijd bij je mentor terecht.
Spreek je liever met een vertrouwenspersoon, dan kan dat ook. Is er sprake van
pesten, dan maken we gebruik van een pestprotocol om de benodigde acties in
beeld te krijgen en in gang te zetten. Contactpersonen: Marjolein Hertgers
(hg@jfc.nl) & Robert van Slooten (sln@jfc.nl)
Contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s)
We vinden het contact met u en uw kind erg belangrijk. U kent uw kind tenslotte het
beste en weet welke informatie wij nodig hebben om hem of haar optimaal te kunnen
begeleiden. Gesprekken zijn zoveel mogelijk met u en uw kind.
We hebben ieder jaar verschillende contactmomenten:
• In november organiseren we een informatieavond voor groep 8
ouder(s)/verzorger(s) die willen kennismaken met het JFC.
•

In januari houden we de Open Avond voor groep 7 en 8 ouder(s)/verzorger(s)
en kinderen. U kunt dan uitgebreid kennis maken met de school, de
medewerkers, de vakken en het gebouw.

•

Voor het begin van het nieuwe schooljaar organiseren wij een informatieavond
voor ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe brugklasleerlingen.

•

In het najaar is er een kennismaking met de mentor van uw kind. De mentor
stelt zich voor en geeft informatie over het schooljaar.

•

Tijdens de ouderspreekavond halverwege het schooljaar kunt u met uw kind
de vakdocenten spreken over de resultaten van uw kind(eren).

•

De decanen organiseren een voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s)
over profielkeuze en vervolgonderwijs.

•

Via het ouderportaal kunt u de cijfers van uw kind in Magister bekijken. U
ontvangt daarvoor een persoonlijke toegangscode. Daarnaast kunt u met uw
kind en de mentor in gesprek over de voortgang van de studie. Voor vragen
over een bepaald vak kunt u contact opnemen met de vakdocent.

•

U kunt het JFC-nieuws volgen via het ouderportaal van de website.
Aanvullend informeren we alle ouder(s)/verzorger(s) per brief en/of e-mail over
ontwikkelingen binnen het JFC.
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•

U kunt altijd een afspraak maken met de mentor, vakdocent, afdelingsleider of
bestuur om zaken te bespreken. De contactgegevens vindt u in het
ouderportaal.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas
Aan het begin van ieder schooljaar roosteren we extra tijd in om je nieuwe klas en
mentor te leren kennen. Je mentor besteedt veel tijd aan het groepsproces, zodat
iedereen zich snel op zijn gemak voelt.
Speciaal voor brugklasleerlingen hebben we een leuk programma om de overgang
van de basisschool naar de middelbare school zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Natuurlijk is er de kennismaking met je nieuwe klas en mentor, maar je doet
bijvoorbeeld ook een speurtocht door de school. Zo leer je snel je weg te vinden.
Onderwijs
Op het JFC heerst een prettige en veilige sfeer. We willen dat jij het maximale uit
jezelf leert halen. Daarom sluiten we aan bij jouw individuele talenten en leerstijlen.
Digitale middelen vormen hierbij een hulpmiddel.
We bieden een breed onderwijsaanbod op alle niveaus, met (waar nodig) extra zorg
en begeleiding. Van de brugklas tot aan het examen hebben we ruime aandacht voor
de ontwikkeling van vaardigheden die je nodig hebt om jouw doelen te realiseren.
We moedigen je aan om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen
leerproces. Dat doen we door je te coachen, door je waar mogelijk te laten kiezen
hoe jij de lesstof het liefst krijgt aangeboden en door je te leren plannen.
De eerste twee leerjaren
Na de basisschool start je in de brugklas. Op het JFC hebben we vier soorten
brugklassen: mavo/havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium. Je resultaten en
het studieadvies van de basisschool bepalen in welke brugklas je terechtkomt.
In alle brugklassen worden verschillende extra vakken aangeboden:
• Mavo/havo:
- je oriënteert je op de plusvakken;
- er is een speciale sportklas voor sportliefhebbers.
- door met havo? Dan kun je na periode 3 kiezen voor een technasium
oriëntatieproject
• Havo/atheneum:
- je maakt kennis met Onderzoeken en Ontwerpen bij het technasium.
• Atheneum:
- je krijgt Cambridge Engels;
- je maakt kennis met retorica, filosofie en Latijn in de module Classics;
- je maakt kennis met Onderzoeken en Ontwerpen bij het technasium.
• Gymnasium:
- je krijgt Cambridge Engels;
- je maakt kennis met retorica, filosofie en Latijn in de module Classics;
- je volgt een module Spaans en een extra module beeldende vakken.
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Aan het eind van de brugklas kies je welke leerstroom je in de tweede klas gaat
volgen. De keuze is gebaseerd op het advies van docenten, je cijfers en je
interesses.
Uitdaging op elk niveau
Onze onderwijsvisie wordt binnen de mavo, de havo en het vwo en binnen de
verschillende vakgebieden op diverse manieren vormgegeven.
•

Op de mavo bieden we vier plusvakken aan waarin je vaardigheden aanleert op het
gebied van:
- Presentatie & Creatie
- Business School
- Food & Care
- Technologie

Daarnaast is het mavoplein ingericht op samenwerkend leren. Hiermee
bereiden we je voor op zowel het mbo, als havo-4.
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Havoleerlingen kunnen vanaf de 4e klas het vak Bewegen, Sport en Maatschappij
(BSM) volgen. Je leert bewegen, kiezen, arrangeren en begeleiden in
bewegingssituaties, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. BSM is een
leervak in beweging.
Mavo, havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen kunnen zich via de Business
School verdiepen en verbreden op economisch gebied. Je ontwikkelt je talenten op
het gebied van ondernemerschap, ondernemend gedrag en persoonlijke effectiviteit
en krijgt een unieke kans om in de regio naast je mavo-, havo- of vwo- diploma een
Business School certificaat te behalen.
Voor havo- en vwo-leerlingen is er het technasium, waar we verdieping en verbreding
aanbieden op bèta-technisch gebied. Bij dit vak komen zowel de theoretische als de
praktische aspecten van het ontwerpen van een nieuw product en het doen van
onderzoek samen. In de technasiumruimte zijn daarom stilteplekken, maar ook
‘treinzitjes’ en een ‘bèta-café’ waar je kunt overleggen en samenwerken. In de
bijbehorende werkplaats werk je de ideeën verder uit.
Voor alle leerlingen op het JFC is er Onderwijs Op Maat. Dit programma stelt je in
staat om lessen te laten vervallen van vakken waar je al zeer goed in bent en
daarvoor in de plaats een ander programma te volgen.
We stimuleren je om mee te doen aan Olympiades of andere aansluitingstrajecten
van hogescholen en universiteiten.
We stimuleren buitenschools leren op bedrijven en instellingen in samenwerking met
Barneveld Tomorrow.
Havo- en vwo-leerlingen kunnen in de bovenbouw het vak Spaans volgen.
Vwo-leerlingen kunnen kiezen voor Cambridge Engels. Om met dit vak kennis te
maken, wordt Cambridge Engels aangeboden in de atheneum- en
gymnasiumbrugklas. Het CAE-diploma geeft je toegang tot allerlei internationale
studies in Nederland, maar ook tot studies bij buitenlandse universiteiten.
Het is mogelijk om andere talen op een hoog niveau te volgen. Dan kies je voor Delf
Scolaire (Frans) of Dele Español (Spaans).
Gymnasiumleerlingen volgen een eigen programma met daarin Grieks, Latijn,
Cambridge English, beeldende vakken (extra module), filosofie en retorica.
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Het lesrooster
We gebruiken standaard een 50-minutenrooster en soms een 40-minutenrooster. In
het lesrooster krijgen alle vakken een plek. Het aantal lesuren per vak vind je terug
bij je eigen leerstroom op de pagina Onderwijs.
De eerste bel gaat om 08.05 uur en de deuren sluiten om 08.12 uur.
50-minutenrooster
(periode 1 - 3)

6e les

08:15 – 09:05 uur
09:05 – 09:55 uur
09:55 – 10:45 uur
Pauze
11:05 – 11:55 uur
11:55 – 12:45 uur
Pauze
13:15 – 14:05 uur

7e les
8e les
9e les

14:05 – 14:55 uur
14:55 – 15:45 uur
15:45 – 16:35 uur

1e les
2e les
3e les
4e les
5e les

40-minutenrooster
(tijdens
besprekingen)
08:15 – 08:55 uur
08:55 – 09:35 uur
09:35 – 10:15 uur
Pauze
10:35 – 11:15 uur
11:15 – 11:55 uur
11:55 – 12:35 uur
Pauze
13:05 – 13:45 uur
13:45 – 14:25 uur
14:25 - 15:05 uur

45-minutenrooster
(periode 4)
08:15 – 09:00 uur
09:00 – 09:45 uur
09:45 – 10:30 uur
Pauze
10:50 – 11:35 uur
11:35 – 12:20 uur
Pauze
12:20 – 13:35 uur
13:35 – 14:20 uur
14:20 – 15:05 uur
15:05 - 15:50 uur

Bij het samenstellen van het rooster streven we naar aansluitende lestijden met zo
min mogelijk tussenuren. Zeker als je verder weg woont, is dat fijn. We proberen
lesuitval te voorkomen, maar soms is het onvermijdelijk. Plotselinge ziekte van
docenten, scholingscursussen, kort buitengewoon verlof wegens
familieomstandigheden, klassenbesprekingen, vak-excursies en dergelijke kunnen
lesuitval veroorzaken.
We hebben verschillende mogelijkheden om tussenuren te voorkomen:
• Dagelijkse roosterwijzigingen.
•

I-uren (inval uren): Bij de brugklassen beperken we lesuitval zoveel mogelijk.
Blijven er toch nog tussenuren over, dan vullen we deze in als I-uur: de ene
helft van de les ga je lezen en de andere helft van de les ga je verder met je
schoolwerk. Tijdens dit uur valt een andere docent in voor de collega die
afwezig is.
In de andere leerjaren gebruiken we deze uren ook om ervoor te zorgen dat
repetities altijd kunnen doorgaan.

•

Een telefoonketen: Als het eerste lesuur onverwacht vervalt, stelt de docent je
daarvan (als dat mogelijk is) via een telefoonketen of whatsapp-groep op de
hoogte, zodat je later van huis kunt vertrekken.

•

Zelfstudie: Er is op school gelegenheid om tijdens tussenuren en na de lessen
te studeren. Als je in de onderbouw zit, kun je terecht in lokaal 163. Daar is
altijd een onderwijsassistent aanwezig ter begeleiding. Als je in de
bovenbouw zit, zijn tussenuren altijd studie-uren. Je kunt gebruik maken van
de studieruimte 016 en van het wiskundeplein. Zit je op de mavo, dan kun je
gebruik maken van het mavoplein.
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Mediatheek
Een goede leesvaardigheid helpt je bij alle vakken. In de onderbouw besteden we
daarom bij het vak Nederlands veel aandacht aan vrij lezen en ook bij Engels begint
het lezen al in de brugklas. De boeken daarvoor kun je in de mediatheek lenen.
Behalve leesboeken voor Nederlands en de vreemde talen vind je in de mediatheek
ook tijdschriften, informatieve boeken en digitale informatiebronnen. Deze digitale
informatie vind je in de portal op de homepage van de mediatheek. Een groot deel
kun je thuis gebruiken, maar sommige betaalde databanken werken alleen binnen de
school.
Om materialen te lenen in de mediatheek heb je de Aura Library app nodig. In de
app zie je wat je hebt geleend en wanneer je het moet inleveren. Als boeken bijna
ingeleverd moeten worden, krijg je daarvan bericht in de app of je schoolmail. Het
gebruik van de mediatheek is gratis, maar als je materialen te laat inlevert, betaal je
wel een boete.
Begeleiding op het JFC
Wij gunnen iedere leerling die naar het JFC komt een succesvolle middelbare
schoolperiode en zetten ons daar volledig voor in. Dit betekent allereerst dat jij je
prettig moet voelen op school en dat we de juiste hulp voor je zoeken als er
problemen ontstaan.
De begeleiding ligt in de eerste plaats bij de mentoren. Iedere klas heeft een mentor.
Deze docent is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Je mentor
gebruikt de mentoruren om jou en je klas goed te leren kennen en houdt ook
regelmatig 1-op-1-gesprekken met jullie. Ook bespreekt je mentor met de
vakdocenten, de decaan en de afdelingsleider of stafdocent hoe het met je gaat op
school.
We begeleiden je onder andere bij:
• de studie- en beroepskeuze;
•

de studieaanpak;

•

sociaal-emotionele problemen;

•

leerproblemen;

•

(hoog)begaafdheid.
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Organisatie
Raad van toezicht en college van bestuur
De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf tot zeven leden die op basis van
deskundigheid en binding met het protestants-christelijke onderwijs zitting hebben in
de raad. De RvT houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur.
Het college van bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beleid van de
school.
Afdelingsleiders
De afdelingsleiders geven leiding aan de teams en zijn verantwoordelijk voor het te
voeren beleid in de afdelingen. Een team richt zich op één of meerdere leerjaren.
K.S. van Twillert
afdelingsleider brugklas mh/ha
L.L. Hijink-Elbertsen
afdelingsleider vwo 1,2,3
VACANT
afdelingsleider mavo 2, 3, 4
H.L.H. Ramaker
afdelingsleider havo 2, 3
H. van den Top
afdelingsleider havo 4, 5
J. van der Velden
afdelingsleider vwo 4, 5, 6
Schoolleiding
De schoolleiding bestaat uit het college van bestuur en de afdelingsleiders.
Onderwijzend personeel (OP)
De vakdocenten zijn allereerst verantwoordelijk voor het verzorgen van het
onderwijs. Zijn er vragen met betrekking tot een bepaald vak? Dan kunt u bij hen
terecht.
Onderwijsondersteunend personeel (OOP)
Het OOP bestaat uit een grote groep medewerkers die uiteenlopende
werkzaamheden verrichten en zo het geven van onderwijs ondersteunen. Denk aan
de conciërges, de afdelingsassistenten, de (technisch) onderwijsassistenten, de
medewerkers van de mediatheek, het administratief personeel en de mensen voor
de interieurverzorging.
Mentoren
Bijna elke docent is ook mentor van een klas of groep. De mentor is de belangrijkste
schakel in het contact tussen thuis en school. Hij of zij staat als het ware naast de
leerlingen. Om een zo goed mogelijk totaalbeeld van uw kind(eren) te krijgen, stelt de
mentor zich op de hoogte hoe het met hem of haar gaat (ook bij andere vakken). Ook
regelmatig contact met u als ouder(s) en verzorger(s) helpt om een goed beeld van
uw zoon of dochter te krijgen. De mentor is het eerste aanspreekpunt als er vragen,
opmerkingen of problemen zijn.
De mentor is ook contactpersoon namens de school. Als daar aanleiding voor is, zal
hij of zij contact met u opnemen.
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Decanen
Elke afdeling (mavo, havo, vwo) heeft een eigen decaan. Decanen begeleiden
leerlingen bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de examenvakken
en het vervolgonderwijs.
Kwaliteit
Voor de kwaliteitsgegevens van het JFC klikt u hier.
Code goed onderwijsbestuur VO
We vinden het belangrijk om onze school goed te besturen. In het kader van de code
goed onderwijsbestuur VO publiceren we daarom onze belangrijkste gegevens.
Meepraten
• In de Leerlingenraad zitten leerlingen van het JFC. De leerlingenraad
behartigt de belangen van alle leerlingen en overlegt regelmatig met de
medezeggenschapsraad en de schoolleiding. De raad organiseert daarnaast
ook grote acties, zoals de nacht van betekenis om geld op te halen voor
kinderen die in armoede leven.
• Elke afdeling (mavo, havo en vwo) heeft inspraakmogelijkheden. Op de
mavo kunnen ouder(s)/verzorger(s) meepraten per thema. Zij ontvangen
hiervoor uitnodigingen per mail. Op de havo en het vwo zijn er ouderpanels:
- In de panels wordt het gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en de
school bevorderd.
- De panels fungeren als klankbord voor de verschillende afdelingen.
- De panels bieden ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om algemene
vragen te stellen, ervaringen te delen en praktische knelpunten te
signaleren.
- Vanuit de panels ontvangt het JFC informatie over hoe de school wordt
beleefd.
• Het JFC heeft een medezeggenschapsraad waarin ouder(s)/verzorger(s),
medewerkers en leerlingen vertegenwoordigd zijn. In de Wet
Medezeggenschap Onderwijs zijn de regels voor het instellen van een
medezeggenschapsraad vastgelegd. Van leden van de
medezeggenschapsraad verwachten wij dat ze de christelijke identiteit van de
school respecteren. De raad vergadert minimaal zes keer per jaar.
De medezeggenschapsraad kan gevraagd en ongevraagd zaken aan de orde
stellen bij het bestuur. Ook vraagt het bestuur de raad voor een aantal
belangrijke beslissingen om advies of instemming. Afspraken hierover zijn
door de raad en het bestuur in een reglement vastgelegd. Dit reglement en de
verslagen van MR-vergaderingen zijn te vinden via het ouderportaal.
Samenwerkingsverbanden
Het JFC is geen wereld op zich, maar is onderdeel van de maatschappij. We hebben
dan ook verschillende belangrijke externe contacten, waarvan we er enkele willen
noemen:
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•

Basisscholen in de regio: regelmatig informeren we de basisscholen over de
vorderingen van hun ex-leerlingen op onze school. Ook is er contact in
verband met de aanmeldingen van leerlingen uit groep 8 voor de brugklas.

•

Scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld: met hen
bespreken we algemene zaken die de scholen en de leerlingen aangaan.

•

Samenwerkingsverband passend onderwijs: samen met de scholen in de
regio zorgen we dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt
die hij of zij nodig heeft, het liefst dicht bij huis.

•

Het vervolgonderwijs: de decanen spelen een belangrijke rol in deze
contacten.

•

Het JFC maakt deel uit van VIA, Veluwse Interne Arbeidsmarkt. Dit is een
samenwerkingsverband met een aantal protestants-christelijke scholen voor
voortgezet onderwijs in de regio. VIA richt zich vooral op de personele
aspecten van de scholen.

•

Diverse bedrijven en organisaties in de regio: deze bedrijven fungeren als
opdrachtgever voor het technasium en de Business School en/of bieden
stageplaatsen aan mavoleerlingen.

•

Vrienden van het JFC: een netwerk van (ruim 250) oud-leerlingen. We maken
bijvoorbeeld gebruik van hun expertise bij de avond van de beroepen.

•

Het JFC is een partnerschool van U-Talent. Dit netwerk van de Universiteit
Utrecht en de Hogeschool Utrecht zet zich in voor verrijking en verdieping van
onderwijs voor havo en vwo leerlingen.

•

In het Foodvalley Scholennetwerk werken 10 scholen uit de regio samen met
Wageningen University & Research om met en van elkaar te leren. Het
Scholennetwerk zet zich in voor inspirerend en nieuw onderwijs en stimuleert
elke leerling om bewuste keuzes te maken in zijn of haar studieloopbaan.
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Praktische zaken
Aanmelden op het JFC
Je hebt voor het JFC gekozen. Wat leuk! We kijken uit naar je aanmelding.
Benodigdheden en kosten
Schoolbenodigdheden brugklas
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Boekenpakket
Onze boekenleverancier Van Dijk levert de schoolboeken thuis af. Voor het
boekenpakket brengen we geen kosten in rekening. Uw kind krijgt de boeken een
jaar in bruikleen en is er zelf voor verantwoordelijk dat de boeken in goede staat
blijven.
Van Dijk beoordeelt bij het inleveren of de boeken in goede staat verkeren. Daarom
adviseren wij om aan het begin van het schooljaar, bij de levering van het pakket,
goed na te kijken of de boeken er netjes en acceptabel uitzien. Het is de bedoeling
dat u rechtstreeks contact met de leverancier opneemt als er klachten zijn over de
staat van de boeken.
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Ouderbijdrage
Elk jaar vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we
de extra kosten dekken die niet door de overheid worden vergoed. We houden deze
bijdrage zo laag mogelijk. De hoogte en de bestemming van de vrijwillige
ouderbijdrage worden pas vastgelegd nadat de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad hiermee heeft ingestemd.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor 2022-2023 € 57,- per kind.
Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten als hun ouder(s) / verzorger(s) de
vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit geldt voor alle schoolactiviteiten waarvoor
een bijdrage van ouders wordt gevraagd.
Verantwoording ouderbijdrage
bijdrage buitenschoolse activiteiten
bijdrage identiteit: Bijbels, dagopeningen, vieringen
schoolverzekering voor risico tussen school en huis
muziekrechten en auteursrechten
bijdrage gebruik ICT (bijv. gebruik wifi in pauzes)
multicourt (sportieve voorzieningen schoolplein)
bijdrage extra investeringen in onderwijsmateriaal en gebouw
bijdrage veilige school (extra conciërge)
bijdrage mediatheek
totaal

€5
€ 10
€3
€3
€ 10
€2
€7
€ 12
€5
€ 57

Overige schoolkosten
Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er de overige schoolkosten. De hoogte van
deze kosten is afhankelijk van het leerjaar en de gekozen vakken van de leerling. Op
de factuur die u aan het begin van het schooljaar van het JFC ontvangt, worden deze
kosten gespecificeerd.
Voorbeeld overige schoolkosten: Een school kan een leerling verplichten om de
eigen Bosatlas mee naar school te nemen. Het JFC heeft ervoor gekozen om dit te
voorkomen door schoolsets Bosatlassen aan te schaffen. Dit scheelt gewicht in de
rugtas.
Tegemoetkoming studiekosten
Informatie over studiekostenfinanciering kunt u vinden op www.duo.nl. Een leerling
die 18 jaar wordt en nog voortgezet onderwijs volgt, kan een tegemoetkoming voor
scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming is een gift en gaat in het kwartaal na
de 18e verjaardag in. Vanaf dat moment stopt de kinderbijslag. De tegemoetkoming
moet voor het einde van het schooljaar (31 juli) bij DUO zijn aangevraagd.
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Huisregels
Afspraken zijn onmisbaar om samen een veilige schoolomgeving te creëren. Daarom
hanteren we de volgende huisregels:
Absentie of te laat komen
Via een geautomatiseerd systeem houden wij bij of je afwezig bent of te laat komt.
Ben je zonder toestemming afwezig, dan nemen we maatregelen. We controleren
steekproefsgewijs op spijbelen door telefonisch contact met je ouders op te nemen
als je afwezig bent.
Spijbel je regelmatig of kom je vaak te laat? Dan schakelen we de
leerplichtambtenaar in. Ook als je 18 jaar of ouder bent, verwachten we dat je
ouders op de hoogte zijn van de reden voor absentie.
In onderstaande gevallen is absentie geoorloofd:
o Een onverwachte absentie die voor 8.15 uur via het ouderportaal gemeld is.
Bij ziekte is één keer absent melden voldoende, ook voor meerdere dagen.
Als je weer naar school kan, doen je ouder(s)/verzorger(s) een betermelding
via ditzelfde ouderportaal.
o

Als je ziek wordt onder schooltijd, meld je je bij de onderwijsassistent. Die
neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s) om af te stemmen hoe je naar
huis komt.

o

Is absentie van tevoren bekend, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan
dokter, orthodontist, tandarts, scholenbezoek e.d.? Dan kunnen je
ouder(s)/verzorger(s) dit melden via het absentieformulier in het ouderportaal.

o

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de lessen digitaal te volgen. De
aanvraag hiervoor gaat via je mentor.

o

In het ouderportaal staat meer informatie over bijzonder verlof. Je
ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor toestemming aanvragen via
verlof@jfc.nl

Persoonlijke eigendommen
Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging van
eigendommen. Wel bieden we je de mogelijkheid om een kluisje te huren. We raden
je aan om zoveel mogelijk spullen in je kluisje op te bergen. Zo beperk je het risico
op diefstal en beschadiging en voorkom je dat je met een zware tas rondloopt. We
rekenen erop dat je netjes omgaat met spullen van jezelf en van een ander.
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs bewaar je waardevolle spullen in je kluis of
leg je ze, op eigen risico, in het hiervoor beschikbare mandje bij de docent
bewegingsonderwijs.
Leerplicht
Het JFC werkt nauw samen met Leerplicht Barneveld. De leerplichtambtenaar uit
Barneveld voert (als daar aanleiding toe is) gesprekken met je. Het maakt daarbij niet
uit waar je woont. Wanneer dat nodig is, zoeken we contact met de
leerplichtambtenaar van andere gemeenten. Deze gesprekken gaan over
schoolverzuim, te laat komen, huiswerk en boeken vergeten, etc.
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Verwijdering uit de les
Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je gelijk bij de onderwijsassistent.
Sluiting deuren
Om 08.12 uur sluiten de deuren. Ben je te laat? Dan moet je je eerst bij de conciërge
melden.
Veiligheidsvoorzieningen
De veiligheidsvoorzieningen zijn bedoeld voor noodsituaties. Je mag deze niet
zonder noodzaak in werking stellen.
Fietsenstalling
• Bij de school is een fietsenstalling. Zet je fiets altijd op slot.
•

De fietsenstalling is bedoeld voor (elektrische) fietsen. Het brommerhok is
voor alle andere voertuigen.

•

Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, beschadiging
etc. van bij de school geplaatste fietsen of bromfietsen.

•

Het is niet toegestaan om zomaar wat rond te hangen in de fietsen- of
bromfietsstalling. Je bent hier alleen om je fiets weg te zetten en weer op te
halen.

•

Bromfietsen mogen het schoolterrein alleen via het Fontanuslaantje op- en
afrijden.

•

Om diefstal tegen te gaan is er voor bromfietsen een aparte ruimte.

Telefoons, sociale media en beeldmateriaal
•
•

•

De docent bepaalt of je je telefoon, laptop of tablet in de les mag gebruiken. Binnen
het gebouw kun je gebruik maken van het wifi-netwerk.
We hanteren een gedragscode voor leerlingen en docenten. Dit protocol beschrijft
hoe we op een goede manier met elkaar communiceren via sociale media. Deze
heeft als doel om een veilige school te zijn voor leerlingen en docenten.
We houden ons aan de voorschriften zoals beschreven in de AVG-wetgeving en
vragen vooraf toestemming over het gebruik van beeldmateriaal. Je mag geen fotoen filmopnamen zonder toestemming van docenten of schoolleiding maken.

Lees meer over hoe we omgaan met jouw gegevens
Corvee
Je hebt bij toerbeurt (verplicht) corvee om achtergebleven afval na de pauzes op te
ruimen. De conciërges coördineren het corvee.
Pauzes
• Als de pauze begint, verlaat je zo snel mogelijk het lokaal waar je op dat
moment bent.
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•

De pauze breng je door in de aula, de hal of op het schoolplein. Alleen op
deze plekken mag je consumpties gebruiken.

Privacy
Het JFC neemt ieders privacy serieus. Wordt de privacy van medeleerlingen of
medewerkers geschonden? Dan nemen we maatregelen. Aangifte bij de politie kan
een van die maatregelen zijn.
Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

24 t/m 28 oktober 2022
2 november 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari t/m 3 maart 2023
8 maart 2023
10 april 2023 (NB: Goede Vrijdag is dit jaar een schooldag)
24 april t/m 5 mei 2023
18 t/m 19 mei 2023
29 mei 2023
10 juli t/m 18 augustus 2023

Bijzonder verlof
Over verlof buiten de reguliere vakanties kunnen we kort zijn: alleen als er sprake is
van gewichtige omstandigheden zoals de wet die omschrijft, mogen we toestemming
geven.
Besluit je om toch meer vrij te nemen dan de normale vakanties aangeven, dan is dat
geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. De afdelingsleider zal
ongeoorloofde afwezigheid altijd melden bij de leerplichtambtenaar.
Verzekering
In de volgende gevallen ben je via een collectieve scholierenongevallenverzekering
verzekerd tegen ongevallenrisico’s:
a. op de heen- en terugweg (de tijd die nodig is om van huis de school te
bereiken en vice versa) en gedurende het verblijf in de schoolgebouwen en op
de daarbij behorende terreinen.
b. bij deelname aan schoolsportwedstrijden, bij museumbezoek en tijdens
muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van personeel.
c. tijdens excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland, mits onder
toezicht van personeel.
d. tijdens stages, zowel de bedrijfsstage als de maatschappelijke stage.
Schadeformulieren kun je bij de administratie (kamernummer 026) ophalen. De
volledige verzekeringsvoorwaarden liggen op school ter inzage. Klik hier voor een
overzicht van de schoolongevallenverzekering.
Sponsoring
Net als andere scholen, maakt het JFC soms gebruik van sponsorgelden om
bijzondere uitgaven te bekostigen. We voeren een zeer voorzichtig beleid met
betrekking tot het accepteren van sponsorgelden en zijn aangesloten bij het door de
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minister en de besturenorganisaties gesloten convenant over sponsorgelden. De
medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op ons sponsorbeleid.
Reglementen
We hebben alle informatie over de verschillende protocollen en reglementen die we
handhaven verzameld op deze pagina. In gevallen waarin deze reglementen niet
voorzien, beslist het college van bestuur.
Belangrijke contactgegevens
Schoolleiding
Contactgegevens college van bestuur en afdelingsleiders.
Decanen
Contactgegevens decanen.
Secretaris eindexamen
• A.A. Ebbers (es@jfc.nl)
•

K. Smidt (sm@jfc.nl)

Medezeggenschapsraad
• ouders: N. Bergers, M. Kluiter, vacature (ouders-mr@jfc.nl)
•

docenten: A. van Amerongen, J. van den Broek (voorzitter), J.J.M. BrouwerHarsevoort, S. de Jong, W.E. Slotboom

•

onderwijsondersteunend personeel: R.K. Koops

•

leerlingen: Britt Besselsen, Lydia van de Heg, Doron van de Kleut

Klachten/ vertrouwenspersonen
In dit bestand vindt u de contactgegevens van de vertrouwenspersonen, commissie
van beroep (examens), geschillencommissie, inspectie en vertrouwensinspecteurs.
Raad van toezicht
• voorzitter: A.N. Droog, Lunteren
•

vicevoorzitter: mw. M. Stomphorst-Vreekamp, Lunteren

•

lid: mw. D.A. Groenevelt-Timmer, Voorthuizen

•

lid: F. van Ee, Barneveld

•

lid: vacature
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