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Voorwoord

De Populier begon in september 1912 als de ‘Eerste Christelijke Hoogere Burgerschool’ van Den 
Haag en is uitgegroeid tot het Christelijk College De Populier voor mavo, havo, atheneum en 
gymnasium.

Deze gids is geschreven om een beeld te geven van onze school. Daarnaast is het een handig 
naslagwerkje. Hoe zit het bijvoorbeeld ook alweer met de rechten en plichten die wij op school 
hebben? Wat doe ik als mijn kind moet verzuimen? Of, welke vormen van begeleiding biedt de 
school aan? Voor een aantal van jullie vertrouwde informatie, maar let op, soms wil er natuurlijk 
ook wel het een en ander veranderen.

Zoals jullie misschien weten, kiest De Populier elk jaar een nieuw thema. Dit jaar is dat: ‘laat je 
stem horen’. De school is er in de eerste plaats voor de leerlingen. We nodigen ze dan ook uit om 
zich zoveel mogelijk te bemoeien met het reilen en zeilen van de school. We denken dat we daar 
beter van worden. Het is tijd om je stem te laten klinken!

Wij hopen jonge mensen te kunnen stimuleren om uit te groeien tot gelukkige en waardevolle 
leden van de maatschappij. Daartoe handelen wij vanuit een christelijke inspiratie: het enthou-
siast en creatief werken aan een toekomst van gerechtigheid, vrede en geluk voor iedereen. Dit 
begint bij het erkennen en herkennen van de mens achter de leerling.

Namens alle medewerkers van De Populier wens ik jullie een fijn, succesvol en gezond nieuw 
schooljaar toe.

Drs. R. van Oevelen, rector Christelijk College De Populier
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1 De Populier 

1.1 Algemene informatie
Het Christelijk College De Populier is een Beter Bèta School met een rijke traditie. Al meer dan een 
eeuw slagen we erin onze kleinschaligheid te behouden, waardoor we een veilige sfeer kunnen 
creëren waarin iedereen zich gezien voelt. 
Wij bieden gymnasium-, atheneum- havo- en mavo-onderwijs aan. Ons lyceum is gehuisvest in 
een prachtig monumentaal gebouw aan de Populierstraat in de bomenbuurt. De mavo is sinds 
januari 2018 gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Dunklerstraat in het Stadhoudersplantsoen. 
Het lyceum en de mavo liggen op 700 meter afstand van elkaar en kunnen lopend, op de fiets, met 
het openbaar vervoer of met de auto bereikt worden. 
De brugperiode duurt bij ons twee jaar. Leerlingen die starten in de mavo/havo brugklas kunnen 
na leerjaar een of twee opstromen naar havo/vwo mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Leerlingen die starten in de havo/vwo brugklas kunnen na leerjaar een of twee opstromen naar 
zowel atheneum als gymnasium mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.
De Populier telt ongeveer 1370 leerlingen. Zij komen voornamelijk uit de Bomen-, Bloemen- en 
Vruchtenbuurt, de Vogelwijk en het Statenkwartier.

1.2 Stichting Lucas Onderwijs 
De Populier maakt deel uit van de stichting Lucas Onderwijs. Lucas Onderwijs is een door waarden 
gedreven organisatie. De stichting heeft haar wortels in de christelijke traditie en in een Bijbelse kijk 
op mens en wereld. De scholen die tegenwoordig tot Lucas Onderwijs behoren, hebben een prot-
estants-christelijke, katholieke, interconfessionele of algemeen-bijzondere signatuur. Het bevoegd 
gezag verwacht dat alle scholen van Lucas Onderwijs bewust aandacht geven aan de kernwaarden 
die geformuleerd en uitgewerkt zijn in het document “De Grondslag Verdiept”. Deze kernwaarden 
zijn respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. Medewerkers van De Populier 
dienen deze kernwaarden te werken. Leerlingen en ouders zouden de kernwaarden in de praktijk 
moeten kunnen ervaren. 

1.3 Grondslag en missie 
De grondslag van het Christelijk College De Populier is de Bijbel in het algemeen en het evangelie 
van Jezus Christus in het bijzonder. De waarden bezinning, verbondenheid, naastenliefde en ver-
antwoordelijkheid zijn hiermee onlosmakelijk verbonden en vormen dan ook de basis van waaruit 
wij handelen en omgaan met leerlingen. Wij beschouwen het als onze missie om onze leerlingen 
te stimuleren het beste uit zichzelf te halen door hen de ruimte, de rust, de uitdaging en de bege-
leiding te bieden die daarvoor nodig is. De uitdaging binnen ons onderwijs zit niet alleen in de reg-
uliere vakken, maar kan ook gevonden worden in het stromenonderwijs, het Beter Bèta onderwijs, 
de X´tras, de schoolfeesten, de creatieve en sportieve activiteiten, het hulpmentoraat, de MR en of 
de leerlingenraad. De Populier is een school waar leerlingen en docenten niet alleen zichzelf goed 
leren kennen, maar waar we door veel samen te werken elkaar ook beter leren kennen. Ons motto 
is niet voor niets ´Samen doen we het beter!´
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https://www.lucasonderwijs.nl/cp/uploads/hipe_content/De-grondslag-verdiept_april-2007.pdf


2 Onderwijs 

2.1 Onderwijsvisie
Op De Populier blijven we in beweging om onze leerlingen het beste onderwijs te bieden dat in 
onze ogen haalbaar is om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Dit doen wij 
door te werken vanuit drie uitgangspunten die ons onderwijs iedere dag richting geven:

Leren voor nu en later 
Op De Populier haal je een diploma dat bij je past. Je leert te leren, 
bewuste keuzes te maken en kritisch na te denken over je eigen hande-
len. Fouten maken hoort bij dit proces. Daardoor durf je nieuwe paden 
te bewandelen en creatief om te gaan met uitdagingen. Deze houding 
maak je je eigen. Wij onderwijzen leerlingen in onze vakken en onder-
steunen hen bij het leren leren. Wij geven ruimte aan leerlingen om 
keuzes te maken en schenken het vertrouwen dat daarvoor nodig is. 
Leerlingen en docenten geven elkaar hierbij over en weer feedback. 

Worden wie je bent 
Op De Populier mag je zijn wie je bent, leer je jezelf beter kennen èn 
ontwikkel je jezelf. Je durft jezelf te laten zien. Wij creëren een veilige 
omgeving. Wij bieden ruimte voor vragen, stimuleren een eigen mening 
en dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Wij hebben 
een voorbeeldfunctie voor leerlingen: wij vinden onze eigen ontwikke-
ling ook belangrijk.

Samen leven 
Op De Populier accepteer je elkaar en heb je oog voor je omgeving. 
Je weet om te gaan met sociaal-maatschappelijke veranderingen én 
je durft vooruit te lopen op veranderingen. Iedereen kan en mag het 
verschil maken. Wij zijn een school waar iedereen zich thuis kan voelen. 
Wij zijn betrokken bij elkaar en geven ruimte aan diversiteit. De Populier 
is dan ook een school die voor leerlingen van alle gezindten toegankelijk 
is.

--- Ons motto is dan ook: Samen doen we het beter ---

2.2 Onderwijsaanbod en lessentabel  
De Populier biedt onderwijs aan op mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. De 
brugperiode duurt twee jaar. Leerlingen kunnen gedurende die twee jaar opstromen naar een ho-
ger niveau mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Als Beter Bèta school willen wij niet alleen beter en uitdagender bèta-onderwijs geven. Wij streven 
ook naar uitdagender gamma en alfa-onderwijs. Dit doen wij door gebruik te maken van de 
methode leerKRACHT, door de inzet van ICT, door onze lessen te baseren op negen specifieke 
onderwijskundige bouwstenen, door regelmatig groot- en kleinschalig overleg te plegen met 
collega´s binnen en buiten de school en door bijscholing te volgen. Kernwoorden die centraal staan 
bij het ontwikkelen en het aanbieden van onze leerstof, zijn afwisseling, betrokkenheid, degelijkheid, 
enthousiasme, maatwerk, structuur, uitdaging en zelfstandigheid.  
Naast de reguliere vakken, biedt De Populier stromenonderwijs aan alle leerlingen aan in de eerste 
en de tweede klassen mavo/havo en in de eerste tot en met de derde klassen havo/vwo. 
In klas 1 en 2 wordt zo nodig extra ondersteuning geboden in de vorm van remedial teaching en 
KWT. KWT wordt eveneens in M4, H4 en H5 aangeboden, evenals extra rekenlessen. Voor meer infor-
matie over onze stromen en KWT kunt u terecht op onze website.

Lessentabel onderbouw en mavo
MH1 HV1 A1 G1 MH2 HV2 A2 G2 M3 H3 A3 G3 M4

GD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

NE 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4
GR - - - - - - - 2 - - - 3 -
LA - - - 1 - - - 2 - - - 3 -
FA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
DU 1 - - - 4 4 3 3 3 3 3 3 4
EN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5
GS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
AK 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4
EC - - - - 2 - - - 3 2 2 2 4
INFT - - - - - - - - 3 - - -  3
MA - - - - - - - - 1 - - -  3/4
WI 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RK 0,5
IF 1 1 1 1 - - - - - - - - -
NA - - - - 2 2 2 2 3 2 2 2 4
SK - - - - - - - - 2 2 2 2 4
BI 2 3 3 3 - 2 2 2 3 - - - 4
BV - 2 2 2 2 1 1 1 - 1 1 - -
SCTO - - - - - 1 1 1 - - - - -
MU 1 1 1 1 2 1 1 1 - 1 1 - -
KCKV - - - - - - - - 2 - - - -
FI - - - 0,5 - - - - - - - - -
GLC - - - 0,5 - - - - - - - - -
TT 2 - - - 2 - - - - - - - -
LO 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1
STR 3 3 3 3 3 3/4 3/4 3/4 - 2/3 2/3 0/3 -
ML 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3/4
KWT 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - - 3/4     
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Lessentabel bovenbouw havo/vwo
H4 H5 V4 V5 V6

GD 1 - 1 1 -
NE 4 4 3 3 3
EN 3 3 3 3 3
FA 3 4 2 3 4
DU 3 4 3 3 3
LA - - 3 4 4
GR - - 3 4 4
GLC - - 2 1 -
CKV 2 - 2 1 -
KUMU 2 1 2 2 1
KUBV 2 1,5 2 2 1
KUA - 2,5 - 2 2
GS 3 4 2 2 4
AK 3 3 3 2 3
EC 4 4,5 2 4 3
BECO 3 3 2 3 -
MA 2 1 2 1 -
MAW 3 3 2 3 -
WI-A 3 3 3 4 4
WI-B 4 4 4 4 4
WI-C - - 3 4 3
WI-D 1 3/4 1 1 3/4
RK 0,5 0,5 - - -
NA 3 4 2 3 4
SK 3 3 2 3 3
BI 3 4 3 4 3
IF 3 3 3 3 1,5
BSM 4 2 4 2 -
NLT 3 3 3 3 3
FAB - - 1 - -
LO 2 1 2 2 1
ML 1 3/4 1 1 3/4
PFM 1 - 1 - -
KWT 2 3 - - -
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2.3 Toelatingsbeleid en bevorderingsnormen
Op grond van het basisschooladvies wordt een leerling geplaatst in onze mavo/havo-brugklas, onze havo/
vwo-brugklas of in onze vwo-brugklas.

Toelatingseisen:
- mavo/havo-klas:   minimaal mavo-advies
- havo/vwo-klas:    minimaal havo-advies
- vwo-klas:     vwo-advies

Leerlingen die willen in- of opstromen in of naar een bepaald niveau, kunnen worden toegelaten als zij aan bepaal-
de voorwaarden voldoen. Meer informatie over onze bevorderings- en toelatingseisen zijn terug te vinden op onze 
website. 
 

10

https://depopulier.nl/lyceum/ouders/overgangsnormen/
https://depopulier.nl/lyceum/ouders/overgangsnormen/


3 Kwaliteit 

3.1 Kwaliteitsbeleid
De Populier is een lerende organisatie die de denkkracht en betrokkenheid van al haar werkne-
mers gebruikt om een optimaal werk- en leerklimaat te creëren waarbij de leerling centraal staat. 
Dit doen wij door gebruikmaking van de methode leerKRACHT, onze lessen te baseren op negen 
specifieke onderwijskundige bouwstenen, door ICT op een vakkundige manier in te zetten, door 
regelmatig functioneringsgesprekken te voeren en door leerlingen te enquêteren over hun wel-
bevinden op school.  

Wilt u meer informatie over de wijze waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen? Ga 
dan naar Scholenopdekaart.

3.2 Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, heeft 
De Populier in 2019 het predicaat 'Goed' toegekend. Dit betekent dat onze school voldoet aan de 
basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die gesteld worden vanuit de overheid. Daar-
naast realiseren wij op overtuigende wijze onze ambities. 
Op de website www.onderwijsinspectie.nl staat alle nodige informatie over o.a. de inspectie-
beoordelingen van alle scholen (kies: Zoek Scholen). 

3.3 Resultaten

Slagingspercentages
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https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/den-haag/648/christelijk-college-de-populier-lyceum/het-onderwijs/
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4 Begeleiding
& zorg

4.1 Leerlingenbegeleiding 

Mentoraat
Alle leerlingen op De Populier hebben een mentor. Bij alle klassen is een 
mentorles (ML) ingeroosterd. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. 
Hij/zij bevordert de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid bij de leerlingen en biedt zo nodig 
ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook begeleidt de mentor het leerproces 
en helpt hij/zij bij het maken van keuzes. Daarnaast begeleidt de mentor eventuele binnen- en/of 
buitenschoolse activiteiten en voert indien nodig gesprekken met betrokkenen over het leerproces 
en het welzijn van de mentorleerling.

Keuzebegeleiding 
De Populier telt drie decanen. Zij begeleiden de leerlingen voor, tijdens en eventueel na het maken 
van hun vakkenpakketkeuze. Het keuzeproces verloopt in hoofdlijnen als volgt: 

• Mavo-leerlingen maken in de loop van het tweede leerjaar een voorkeuze  
voor het derde leerjaar en kiezen in de loop van het derde leerjaar hun 
vakkenpakket voor het eindexamen; 

• Havo-leerlingen kiezen in de loop van het derde leerjaar hun vakkenpakket 
voor het eindexamen; 

• Vwo-leerlingen maken in de loop van het derde leerjaar een voorkeuze voor 
het vierde leerjaar en kiezen in de loop van het vierde leerjaar hun defini-
tieve vakkenpakket voor het eindexamen.

Voor de leerlingen van mavo 3 wordt ieder jaar een arbeidsoriëntatie georganiseerd in de vorm 
van een stageweek. Tevens brengen deze leerlingen een bezoek aan de jaarlijkse Onderwijsbeurs 
West-Nederland. De leerlingen van mavo 4 gaan twee middagen op bezoek bij een opleiding naar 
keuze bij het Regionaal Opleidingen Centrum (R.O.C.) Mondriaan in de regio Haaglanden.
De leerlingen in havo 5 en vwo 6 hebben de mogelijkheid zich te oriënteren op een vervolgopleid-
ing door Open Dagen langs te gaan. Ook kunnen zij een dag meelopen met een student of alvast 
proefstuderen. Leerlingen in havo 4, vwo 4 en vwo 5 worden aangemoedigd ook al van deze mo-
gelijkheden gebruik te maken, zodat zij in het examenjaar nog slechts een knoop door hoeven te 
hakken. Verder brengen de leerlingen in havo 5 een bezoek aan het evenement ‘Bekijkjetoekomst’ 
in het hbo. De leerlingen krijgen daar informatie over de aansluiting op het hbo (en eventueel op 
het mbo) en over diverse andere zaken die met het vervolg op de havo te maken hebben.

Huiswerkbegeleiding 
De naschoolse huiswerkondersteuning voor onze leerlingen wordt verzorgd door instituut Haags 
Studiepunt. Op www.haagsstudiepunt.nl vindt u meer informatie over de begeleiding, tarieven 
en hoe u uw kind kunt inschrijven. Voor verdere informatie en met vragen kunt u zich wenden tot 
de coördinator van Haags Studiepunt op de Dunklerstraat: Silke Eyt (seyt@depopulier.nl of 06-

57867319) of tot de coördinator van het Haags Studiepunt in de Populierstraat: Avalon van Binsber-
gen (avbinsbergen@depopulier.nl of 06-81540042). 

4.2 Leerlingenzorg 
Vanaf de brugklas bouwen we met elkaar aan een hechte gemeenschap waarin leerlingen zich 
thuisvoelen en de zorg krijgen die ze eventueel nodig hebben om hun opleiding met goed gevolg 
af te kunnen leggen. De Populier heeft een goede zorgstructuur waarin de mentoren, teamleiders 
en zorgcoördinator goed samenwerken. 

Interne zorg
Leerlingen die een ondersteunings- of zorgvraag hebben die de mogelijkheden van de mentor 
overstijgt, worden besproken in het interne zorgteam. Het interne zorgteam bestaat uit de coördi-
nator passend onderwijs en de teamleider van de leerling. Afhankelijk van de situatie kunnen ook 
de schoolmaatschappelijk werker vanuit Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, en de con-
sulent van het schoolondersteuningsteam van Samenwerkingsverband Zuid-Holland West worden 
geconsulteerd. Op basis van het interne zorgoverleg kan extra ondersteuning of hulp worden 
geboden of een andere interventie gepleegd. 
Wanneer de situatie een meer multidisciplinaire aanpak vergt, kan het JES ingeschakeld worden. 
JES staat voor Jeugdhulp en School. Het team bestaat uit het interne zorgteam, aangevuld met de 
leerplichtambtenaar en de jeugdgezondheidszorg. In het JES wordt besproken of, en zo ja welke 
begeleiding passend is voor de leerling. 
Ouders en leerlingen kunnen via de mentor of teamleider in contact komen met het JES en in 
bijzondere situaties zelf contact opnemen met de coördinator passend onderwijs, mevrouw Haas-
noot. Zij is bereikbaar via het nummer van de school (0703648808) of via mhaasnoot@depopulier.
nl.

Voorzieningen bij dyslexie 
Het dyslexiebeleid op De Populier behelst twee elementen. Dit betekent dat er enerzijds onder-
steuning aan leerlingen met een dyslexieverklaring wordt geboden door middel van bepaalde 
faciliteiten. Daarnaast worden leerlingen in de brugklas gescreend op dyslexie en wordt gedurende 
een half jaar remedial teaching aangeboden.

1. Ondersteuning aan leerlingen met een dyslexieverklaring
De Populier geeft aan leerlingen, die een diagnose en een verklaring van een daartoe bevoegde 
psycholoog/orthopedagoog hebben gekregen, een toetstijdverlengingskaart. Deze kaart geeft als 
faciliteit dat leerlingen bij een toets van 30 minuten 5 minuten extra tijd krijgen en bij een toets 
van 60 minuten 10 minuten extra tijd krijgen. Verder wordt er in gesprek tussen de leerling en de 
remedial teacher gekeken of spelfouten in verminderde mate moeten worden gerekend en/of 
bijvoorbeeld bij het lezen met bepaalde onderdelen rekening moet worden gehouden.
Een andere ondersteuning die aan de leerling wordt geboden, is het gebruik kunnen maken van 
remediërende softwareprogramma’s zoals Kurzweil.

2. Screening van leerlingen in de brugklas op dyslexie
In de eerste weken in de brugklas wordt bij de leerlingen een dictee afgenomen. Dit dictee wordt 
geanalyseerd door de remedial teacher en de aan de school verbonden orthopedagoog. Vervol-
gens wordt bij de leerlingen, waarbij bepaalde spellingsfouten worden geconstateerd, een aantal 
testen afgenomen. Deze testen zijn over het algemeen een snelleestekst (EMT of DMT) en een 
woorddictee. De orthopedagoog neemt deze testen af en dit deel wordt de eerste screening ge-
noemd. Naar aanleiding van de analyse van deze testen maakt de orthopedagoog een kort verslag 
met een advies. Vervolgens krijgt een leerling remedial teaching aangeboden op basis van dit 
advies. De remedial teaching duurt ca. zes maanden. Na deze periode wordt een tweede screening 
gedaan met weer een aantal testen die ook weer door de orthopedagoog wordt afgenomen. Het 
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kan zijn dat er geconstateerd wordt dat een leerling vooruit is gegaan op het gebied van lezen en/
of spelling. Ook is het mogelijk dat, op basis van deze analyse, de orthopedagoog een advies aan 
ouders geeft om, als daartoe aanleiding bestaat, een dyslexieonderzoek te laten doen. De kosten 
voor dit dyslexieonderzoek worden voor de helft door school betaald. De andere helft van de 
kosten is voor rekening van de ouders. Na afname van het dyslexieonderzoek en de analyse van het 
onderzoek ontvangen ouders van de orthopedagoog bericht omtrent de uitkomst. Het is niet altijd 
zeker dat er een diagnose voor dyslexie en een dyslexieverklaring voor een kind uitkomt. Het is wél 
fijn voor ouders en leerlingen dat de mogelijkheid bestaat om op deze manier dyslexie te kunnen 
uitsluiten.
Blijkt uit het dyslexieonderzoek dat er dyslexie bij een kind wordt vastgesteld en dat een dyslex-
ieverklaring te wordt afgegeven, dan krijgt de leerling vervolgens een toetstijdverlengingskaart als 
faciliteit aangeboden voor de daaropvolgende schooljaren.Zie onze website voor meer informatie.

Project XL 
In bijzondere gevallen worden leerlingen die extra steun nodig hebben om hun schoolprestaties 
te optimaliseren, door de mentor uitgenodigd om deel te nemen aan het Project XL. Project XL 
vindt plaats op school. Leerlingen die door (thuis)omstandigheden voor het project in aanmerking 
komen, worden voor een bepaalde periode na schooltijd begeleid door gespecialiseerde docenten 
van De Populier.

De gezondheid van uw kind
Onze school werkt samen met de schoolartsen en schoolverpleegkundigen van het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders de plek voor informatie, 
advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. De schoolartsen en schoolverpleegkundigen volgen 
samen met ouders de groei en ontwikkeling van hun kind(eren). Dit gebeurt tijdens een aantal 
vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

4.3 Veiligheid  
Verschillende enquêtes onder onze leerlingen tonen aan dat zij De Populier gemiddeld een 9,0 
geven als het gaat om een gevoel van veiligheid dat zij op school ervaren. Vanaf de brugklas 
bouwen we aan een hechte gemeenschap, waarin ouders en mentoren elkaar goed kennen en 
leraren en leerlingen zorg hebben voor elkaar. Daarbij letten we op leerprestaties, maar ook op het 
welbevinden van onze leerlingen. Bij ons mag je fouten maken, kun je jezelf zijn, maar laat je ook 
anderen in hun waarde. Discrimineren, pesten, beledigen, vloeken of grof taalgebruik staan wij niet 
toe. Voor uitgebreider informatie kunt u een kijkje nemen bij scholenopdekaart.nl.
      

4.4 Anti-pestprotocol en sociale media protocol  
Leerlingen zijn vrij hun mening te uiten, mits dit gebeurt op een wijze die niet in strijd is met de 
regels van de school. Leerlingen en medewerkers dienen elkaar te allen tijden te respecteren. 
Uitingen, in welke vorm dan ook, die treiterend, discriminerend of beledigend zijn, zijn niet 
toegestaan. In ons anti-pestprotocol en in ons sociale media protocol op onze website kunt u uit-
gebreid lezen welke preventieve methoden wij hanteren om ongewenst gedrag te voorkomen en 
welke maatregelen er eventueel getroffen worden bij overschrijding van de schoolregels. 

4.5 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
Op De Populier maken wij gebruik van een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling als 
er sterke vermoedens bestaan van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De meldcode heeft 
tot doel leerlingen, die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling, eerder pas-
sende hulp te bieden, zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De volledige meldcode 
kunt u downloaden via onze website.
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5 Lestijden,
vakantie & 
verzuim
5.1 Lestijden

Normaal en verkort rooster
Op de mavo en het lyceum gelden dezelfde lestijden. Het verkort rooster is van toepassing op da-
gen dat er rapportvergaderingen en algemene docentenvergaderingen plaatsvinden (zie jaarplan-
ner op de website) en sporadisch op andere dagen. 

Lesopvang klas 1 en 2
We willen voorkomen dat leerlingen van klas 1 en klas 2 bij afwezigheid van een docent de school 
verlaten. In een dergelijk geval vindt er óf klassikale opvang plaats óf leerlingen dienen zich 
individueel te melden in een hun toegewezen lokaal waar zij onder toezicht hun huiswerk maken. 
Leerlingen uit de bovenbouw kunnen terecht in het studiehuis. 

5.2 Vakantie en lesvrije dagen 
Herfstvakantie  maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie   maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Paasvakantie   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie   maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie  donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag  maandag 29 mei 2023
Zomervakantie   maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Geen extra vakantiedagen 
De schoolleiding staat principieel afwijzend tegenover verzoeken om extra vakantiedagen. Even-
min staat de leerplicht aan de school toe om, anders dan in geval van buitengewone omstan-
digheden, extra vakantiedagen toe te kennen. 

5.3 Verzuim

Magister
In Magister houden wij het verzuim bij van onze leerlingen. De afwezigheid(sregistratie) wordt 
nauwlettend door de mentoren, de teamleiders en de docenten in de gaten gehouden. Bij veel-
vuldig of opvallend verzuim zal in eerste instantie door de mentor een gesprek worden aangegaan 
met de leerling. Indien nodig worden ook de ouders, de teamleider en eventueel Leerplicht bij de 
gang van zaken betrokken om verdere lesuitval te voorkomen.

Ziek thuis
Als een leerling wegens ziekte een dag de lessen moet verzuimen, dan dient de school hiervan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te worden. Dit kan telefonisch tussen 07:45 en 08:45 uur 
op de betreffende dag (tel.: 070- 3648808) of via Magister.

Ziek naar huis
Wanneer een leerling tijdens zijn lesuren de school verlaat, moet hij zich afmelden bij de conciërge 
of, als deze tijdelijk niet bereikbaar is, bij de coördinator van dienst of bij de eigen of eventueel een 
andere conrector. Ouders/verzorgers wordt verzocht om in een dergelijk geval de thuiskomst van 
de leerling meteen telefonisch aan de school te bevestigen (tel.: 070-3648808). 

Bezoek aan zorgverleners
Wij verwachten van ouders dat zij afspraken met zorgverleners zoveel mogelijk buiten schooltijd in-
plannen om verzuim te voorkomen. In hogere klassen kan een bezoek aan een zorgverlener onder 
schooltijd leiden tot uitsluiting van de herkansing van het schoolexamen of tot uitsluiting van het 
examen.

Verzuimkaart
Direct bij terugkeer op school levert de leerling die één of meer lessen verzuimd heeft, een door 
een van zijn ouders of verzorgers ingevulde en ondertekende verzuimkaart in bij de balie bij de 
conciërge. Hier zijn tevens verzuimkaarten verkrijgbaar. 

Bijzonder verlof
Voor ieder ander verzuim dan ziekte en (tand)artsbezoek geldt voor alle leerlingen, dat vooraf 
schriftelijk/per mail toestemming moet worden gevraagd aan de betrokken teamleider. Een leer-
ling heeft alleen verlof om lessen of andere onderwijsactiviteiten te verzuimen, als de teamleider 
dit verzoek inwilligt.

Toetsen gemist
Als een leerling door geoorloofd verzuim een toets gemist heeft, dient hij zich zo spoedig mogelijk 
te melden bij de betrokken docent om een afspraak te maken voor het inhalen ervan. Voor het 
inhalen van toetsen dienen leerlingen altijd gedurende minstens één uur na afloop van de lessen 
voor schoolwerk beschikbaar te zijn. 

Te laat komen 
Als een leerling te laat is voor een les, meldt hij zich bij de conciërge en toont zijn schoolpas. Een 
leerling moet zijn schoolpas dus altijd bij zich hebben. De conciërge registreert de leerling als te 
laat en geeft een ‘telaatbriefje’ mee dat de leerling bij binnenkomst in de les aan de docent over-
handigt. 
Een leerling mag gedurende een schooljaar één keer zonder geldige reden te laat komen. Wanneer 
een leerling vaker te laat komt zonder geldige reden, volgen sancties. 
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6 Rechten & 
plichten

6.1 Schoolregels  
Een goede leef- en werksfeer en een ordelijke gang van zaken in school vormen een belangrijke 
basis om goed onderwijs te kunnen volgen en geven. Om dit te bevorderen gelden er regels. 
Deze zijn terug te vinden op https://depopulier.nl/lyceum/leerlingen/afspraken-regels/.
      
          
6.2 Klachten  

Inleiding 
De schoolleiding streeft ernaar eventuele klachten over de gang van zaken op school zo veel mo-
gelijk in goed onderling overleg tussen betrokkenen op te lossen. Als een klacht door een docent 
niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunnen leerlingen dan wel hun ouders of verzorgers, over-
leg plegen met de mentor, de teamleider van de leerling, of desnoods met de rector. Voor gevallen 
waarin ook dit overleg niet tot tevredenheid leidt, is er een klachtenregeling.

Klachtenregeling 
Als het overleg met de school niet tot een afdoende oplossing leidt, kan men schriftelijk een klacht 
indienen bij Lucas Onderwijs. Zie voor meer informatie https://www.lucasonderwijs.nl/over-ons/or-
ganisatie/klachtenregeling. Het is ook mogelijk een klacht voor te leggen aan de landelijke klacht-
encommissie waarbij Lucas Onderwijs is aangesloten. Dat kan zowel nadat eerst de interne proce-
dure bij Lucas Onderwijs is doorlopen en het College van Bestuur uitspraak heeft gedaan, als ook 
rechtstreeks, zonder de interne procedure gevolgd te hebben. Zie voor meer informatie https://
www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/adressen-landelijke-klachtencommissies-in-het-onder-
wijs.

6.3 Statuten en protocollen 

Leerlingenstatuut  
De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut is te 
vinden op onze website. 
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Protocol Sociale Media 
Sociale media zoals de website van De Populier, Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, 
WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en 
kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van De Populier. Van belang is te beseffen 
dat met de plaatsing van berichten of foto´s op sociale media (onbewust) de goede naam van de 
school en van betrokkenen kan worden geschaad. De Populier vertrouwt erop dat zijn medewerk-
ers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale 
media en heeft een protocol opgezet om iedereen die bij de school betrokken is of zich daarbij 
betrokken voelt richtlijnen te geven. Deze richtlijnen zijn te vinden op onze website.

Protocol gescheiden ouders
De school volgt wettelijke regels met betrekking tot informatieplicht jegens gescheiden ouders. 
Deze regels zijn vastgelegd in het Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders. Het gehele 
protocol kunt u vinden op onze website.

Anti-pestprotocol
Iedereen in de school wordt geacht mee te werken aan een goede leef- en werksfeer.  Het is dan 
ook ten strengste verboden om anderen te pesten. Om pestgedrag te voorkomen of, indien er toch 
sprake is van pestgedrag, dit zo adequaat mogelijk aan te pakken, wordt er op De Populier gebruik 
gemaakt van een anti-pestprotocol . Het protocol bevat handvatten voor medewerkers van De 
Populier, betrokken leerlingen en hun ouders. Het protocol is te vinden op onze website.

6.4 Schoolkosten 
Als school bieden wij graag aanvullende actviteiten, voorzieningen en extra-curriculair onderwijs 
aan voor de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Dit kan niet allemaal vanuit de reguliere 
bekostiging. Daarom vragen wij ouders om een bijdrage te leveren in de tegemoetkoming van 
deze kosten. Deze bijdrage is vrijwillig, maar noodzakelijk om de actviteiten ook in de toekomst te 
kunnen blijven aanbieden. Een leerling voor wie deze ouderbijdrage niet wordt betaald, mag niet 
geweigerd worden en kan niet van bepaalde voorzieningen worden uitgelsoten. 

Het bedrag bestaat uit twee delen:

1 Kosten die verband houden met geleverde diensten. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld: de kosten van de huur van een garderobekastje (locker), de 
kosten van deelname aan introductiedagen , extra leer- en hulpmiddelen, waaronder extra 
audiovisuele apparatuur, collectieve ongevallenverzekerking tijdens schooltijd, vieringen, 
subsidie oudercommissie, leerlingenraad, bijdrage remedial teaching, subsidie voor indivi-
duele extra hulp, subsidie bij diverse excursies en culturele actviteiten, subsidie voor stages 
en meerdaagse reizen en de kosten voor het beheer van het studiehuis.

2 Kosten van het stromenonderwijs
De Populier biedt extra curriculair onderwijs aan in de vorm van wat wij 'stroomonderwijs' 
noemen. 

De tabel op de volgende pagina geeft aan hoeveel de schoolkosten per jaar bedragen.

Onkosten schooljaar 2022-2023
1e 

leer-
jaar

2e 
leer-
jaar

mavo 
3

havo/
ath. 3

gym.
3

mavo
4

havo 
4

vwo 
4

5e 
leer-
jaar

6e 
leer-
jaar

1a Ouderbijdrage 
geleverde 
diensten

€ 122 € 122 € 122 € 122 € 122 € 122 € 122 € 122 € 122 € 122

1b Ouderbijdrage 
locker

€ 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10

1c Ouderbijdrage 
brugklaskamp

€ 125

1d Ouderbijdrage 
LO-shirt

€ 14

1e Ouderbijdrage 
introductie-
dagen

€ 10 € 10

2 Ouderbijdrage 
stroomonder-
wijs

€ 200 € 200 € 200

Totaal** € 471 € 332 € 132 € 332 € 132 € 132 € 142 € 142 € 132 € 132
*   Nieuwe leerlingen, die in leerjaar twee tot en met zes instromen, dienen een lo-shirt af te halen bij de heer Joukes   
     (mavo) of bij de heer Bal (lyceum).
** Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om met i-Deal te betalen, dan verzoeken wij u vriendelijk het 

     leerlingnummer van uw kind te vermelden als omschrijving bij de overboeking.

Over de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding ervan, wordt door de directie besloten. De 
medezeggenschapsraad (inclusief de oudergeleding) heeft instemmingsrecht.

Schoolboeken  
De lesboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Dit betekent dat 
voor het boekenpakket geen kosten in rekening worden gebracht. De leerlingen zijn verplicht de 
boeken van een solide kaft te voorzien en op het kaft hun naam en klas te vermelden. Zij dienen 
zorgvuldig met de geleende boeken om te gaan en deze te zijner tijd in goede staat in te leveren. 
De boeken blijven eigendom van de school. Kosten van beschadiging of verlies van boeken moet-
en door de ouders/verzorgers worden vergoed. Bij het jaarlijks inleveren van de pakketten wordt de 
schade direct in rekening gebracht.  
Bij een vakkenpakket-, profiel- en/of afdelingswisseling in de loop van het schooljaar zal een 
leerling vanaf dat moment (deels) andere boeken nodig hebben dan hem aan het begin van het 
schooljaar zijn uitgereikt. In deze gevallen wordt € 35,- aan administratiekosten in rekening ge-
bracht.  

Tegemoetkoming studiekosten  
De kosteloze verstrekking van schoolboeken in het voortgezet onderwijs verlaagt de schoolkosten 
aanzienlijk en is daarmee een algemene tegemoetkoming van de overheid aan alle 
ouders/verzorgers van kinderen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zowel de ge-
meente Den Haag als het Rijk voorzieningen om ouders/verzorgers met een laag inkomen 
financieel bij te staan in de overige studiekosten van schoolgaande kinderen. Voor meer informatie 
over dit onderwerp kunt u hier verder lezen. 
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Schoolspullenpas                                                                                                                 
Alle ouders/verzorgers met een geldige Ooievaarspas ontvangen van Stichting Leergeld Den 
Haag een aanvraagformulier voor een schoolspullenpas. Na ontvangst van het ingevulde formulier 
wordt de pas naar het huisadres verzonden. De pas vertegenwoordigt een waarde van € 150,- (voor 
brugklasleerlingen € 250,-) en is te besteden aan de aankoop van schoolartikelen. Kijk voor meer 
informatie op de pagina https://www.leergelddenhaag.nl/. 

Kindgebonden budget (Belastingdienst)                             
Sinds 1 januari 2009 is door de rijksoverheid het kindgebonden budget ingevoerd. Het kindge-
bonden budget is, naast de kinderbijslag, een inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders/ver-
zorgers in de kosten van kinderen tot 18 jaar. Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de 
Belastingdienst.  Wie dit budget niet ontvangt en denkt wel ervoor in aanmerking te komen, kan 
voor meer informatie en het doen van een aanvraag terecht op www.belastingdienst.nl. 

Tegemoetkoming voor scholieren 18+ (IB groep)                                                                                                              
Als een leerling 18 jaar of ouder is, kan hij zelf bij de IB-groep een aanvraag doen voor een tegemo-
etkoming. Voor nadere informatie: www.duo.nl/particulier/scholier/.  

6.5 Schoolongevallen- en schadeverzekering en aansprakelijkheid 

SchoolongevaIlenverzekering 
Het bestuur van Lucas Onderwijs heeft ten behoeve van de leerlingen en personeelsleden een 
beperkte collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht ge-
durende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits die in schoolver-
band plaatsvinden. Als een leerling of personeelslid een ongeval is overkomen, voorziet de ver-
zekering in een bijdrage aan de geneeskundige en/of tandheelkundige kosten, voor zover deze 
kosten niet reeds elders verzekerd zijn. Ongeacht verzekeringen elders keert de verzekeraar tevens 
bedragen uit in geval van blijvende invaliditeit of overlijden van betrokkene. De ouders/verzorgers 
van onze leerlingen kunnen op individuele basis de collectieve schoolverzekering voor hun kind 
uitbreiden tot een 24-uursdekking. Dan geldt de verzekering ook thuis, in de weekends en tijdens 
vakanties. 

Schade en aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid directie en bestuur 
Directie en schoolbestuur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die buiten hun ver-
antwoordelijkheid wordt toegebracht aan bezittingen van leerlingen en evenmin voor het verlies 
daarvan. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die door het schoolbestuur is afgesloten, 
dekt uitsluitend die aanspraken van derden (eventueel leerlingen), die voortvloeien uit verwijtbare 
schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van het schoolbestuur, van het schoolpersoneel en van in 
schoolverband assisterende ouders en toezichthouders in de uitoefening van hun functie.

Aansprakelijkheid leerlingen 
Als een leerling aan het schoolgebouw, aan de leermiddelen die zich daarin bevinden of aan an-
dere bezittingen van het schoolbestuur schade toebrengt, wordt de schade hersteld op kosten van 
de leerling die de schade heeft veroorzaakt of op kosten van zijn ouders of verzorgers. Wij raden de 
ouders/verzorgers dringend aan om een WA-verzekering af te sluiten. 
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7 Inspraak & 
medezeggen-
schap
7.1 Leerlingenparticipatie  
Iedere leerling is belangrijk! Vanuit dat perspectief bevorderen wij betrokkenheid van leerlingen bij 
elkaar en bij onze school. Leerlingen uit alle leerjaren kunnen deelnemen aan onze medezeggen-
schapsraad en onze leerlingenraad. Leerlingen uit de bovenbouw worden eveneens uitgenodigd 
zich in te zetten als hulpmentor voor onze brugklasleerlingen. Ook wordt leerlingen regelmatig 
gevraagd deel te nemen aan klankbordgroepen en mogen zij een actieve bijdrage leveren aan 
onze website en onze Ouderbrief. Op onze website leest u meer over de genoemde mogelijk-
heden.
      

7.2 Medezeggenschapsraad  
De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk zo gere-
geld. Onze MR bestaat uit acht leden, te weten vier vertegenwoordigers van het personeel, twee 
ouders en twee leerlingen. 
De medezeggenschapsraad (kortweg: ‘MR’) heeft tot taak het beleid van de directie te bespreken 
en hierover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de directie te geven. De MR bespreekt dan ook 
de meest uiteenlopende onderwerpen. 
Op bepaalde punten heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht. Dit betekent dat de goedkeur-
ing van de MR nodig is voordat een bepaald directiebesluit van kracht kan worden. 
Voor meer informatie over onze MR, kunt u verder lezen op onze website.

7.3 Oudercommissie 
De oudercommissie bestaat uit enthousiaste ouders die een aantal keren per jaar informeel overleg 
voeren met de directie van de school. Tijdens dit overleg wordt besproken hoe ze de school kun-
nen ondersteunen bij allerlei activiteiten zoals de Open D ag, de tafeltjesavonden, de diploma-uit-
reikingen, enzovoort. Daarnaast wordt er in overleg en samenwerking met de directie regelmatig 
een thematische ouderavond georganiseerd. Ouders/verzorgers van leerlingen op De Populier 
kunnen contact opnemen met de commissie via het webformulier op www.depopulier.nl. Hier 
kunt u ook meer informatie vinden over de oudercommissie.
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8 Contact

8.1 Schoolleiding 

Rector
Dhr. drs. R. van Oevelen 
rvoevelen@depopulier.nl

Conrectoren havo/vwo
Mw. R.W.J. den Hengst  
Conrector brugklas HV, V en HV2

Conrectoren mavo 
Mw. A. Bowier 
Conrector brugklas MH en MH2 
rstehmann@depopulier.nl rdhengst@depopulier.nl

Dhr. M. Sturing   
Conrector H3 t/m H5

Dhr. R. Mesman 
Conrector M3 en M4 
tvdvoort@depopulier.nl msturing@depopulier.nl

Mw. drs. S. van de Koevering 
Conrector V2 t/m V6
svdkoevering@depopulier.nl

Conrector organisatie 
Mw. drs. K.I. Janse  
kjanse@depopulier.nl  

De directieleden zijn overdag bereikbaar via de mail of via het schooltelefoonnummer 
070-3648808. In noodgevallen is de rector bereikbaar op nummer 0627289710.

8.2 Administratie
Onze administratie is dagelijks telefonisch bereikbaar via het schooltelefoonnummer 
070-3648808. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.
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