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Voorwoord

Beste groep 8-ouders*,

U en uw kind staan voor een 

belangrijke keuze. Een nieuwe school! 

Op welke school zal uw kind zich 

prettig voelen? En welke school zal 

goed aansluiten bij het advies van de 

basisschool? In de gids zoals die voor

 u ligt, hopen we u zo goed mogelijk 

te informeren over het Trinitas College, 

en in het bijzonder over Han 

Fortmann, de havo- en vwo-afdeling. 

Mocht u nóg meer willen weten, 

dan biedt onze website 

www.trinitascollege.nl heel veel 

extra informatie. Ook kunt u natuurlijk 

contact opnemen met de school. De 

hiervoor benodigde gegevens treft u 

ook in deze gids aan.

De brugklas is het begin van een 

nieuwe fase. Voor veel leerlingen is het 

een flinke stap. In plaats van ‘oudste’ 

op de basisschool zijn zij nu ‘jongste’ 

in het voortgezet onderwijs, terwijl ze 

tegelijk een stuk zelfstandiger moeten 

zijn en dagelijks huiswerk moeten 

maken. De meeste kinderen zijn er 

wel aan toe die stap te zetten. 

Op Han Fortmann doen de 

brugklasmentoren en -docenten er 

veel aan om dit alles succesvol te laten 

verlopen.

Op de basisschool heeft een kind al 

geleerd waar het goed in is. Maar de 

meeste leerlingen hebben ook nog 

andere, nog niet ontwikkelde of zelfs 

verborgen talenten. Op Han Fortmann 

leren ze die andere talenten kennen 

door allerlei nieuwe vakken, maar ook 

bij bijvoorbeeld de buitenschoolse 

activiteiten verkennen ze nieuwe 

mogelijkheden. Elke leerling kan 

hierbij rekenen op de steun van 

betrokken en deskundige docenten die 

graag voluit in die talenten investeren. 

Wij zien dit als onze opdracht: jouw 

talent telt!

  

Op onze school heeft de leerling veel 

te kiezen. Behalve de reguliere 

havo- en atheneumopleidingen bieden 

we vanaf de brugklas ook gymnasium- 

en tweetalig onderwijs aan. Uw kind 

kan ook kiezen voor de ONS-klas, waar 

vaak projectmatig wordt gewerkt. 

In de bovenbouw is er een zeer breed 

scala aan keuzevakken en zijn er vele 

vakkencombinaties mogelijk. 

Zo streven we voortdurend naar 

optimale voorwaarden waaronder

uw kind zijn of haar talent kan 

ontplooien. 

 

Ineke Schaveling

directeur Han Fortmann

*Overal waar in deze gids ‘ouders’ staat, kan 

ook ‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ worden gelezen.
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Han Fortmann

Han Fortmann (1912-1970) was 

als priester onder andere hoogleraar 

cultuur- en godsdienstpsychologie. Deze 

vrijzinnige denker was op vele terreinen 

maatschappelijk actief. Hij had veel belang-

stelling voor andere culturen en religies. 

Uit zijn omvangrijke werk spreekt een 

grote betrokkenheid bij de mens in 

al zijn kwetsbaarheid.

Meer informatie www.trinitascollege.nl
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1 |  Het onderwijs op Han Fortmann 
De school voor havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs

Goed onderwijs in een veilige 

 omgeving

De locatie Han Fortmann is de havo- 

en vwo-afdeling van het Trinitas 

College. Op onze school zijn de 

leerlingen verzekerd van goed en 

eigentijds onderwijs in een veilige, 

prettige en uitdagende omgeving. We 

spreken onze leerlingen graag aan op 

hun talenten en stimuleren hen om 

daar zoveel mogelijk mee te doen. We 

hebben hoge verwachtingen van onze 

leerlingen en dagen hen uit om zich 

maximaal in te zetten: ze zijn de 

regisseur van hun eigen leerproces. 

Ons gebouw ligt aan de Beukenlaan in 

een groene, rustige omgeving naast de 

sportcomplexen ‘Waardergolf’ en 

‘De Kabel’. Onderbouw- en boven-

bouwleerlingen hebben elk een eigen 

lesvleugel én aula. Bovendien zijn de 

pauzes van de onderbouw niet 

gelijktijdig met die van de bovenbouw. 

Op deze manier bieden we onze 

leerlingen een kleinschalige omgeving 

waar de nodige zorg voor hen is. 

We beschikken over goed geoutil-

leerde vaklokalen - alle voorzien van 

multimedia-apparatuur - en een uiterst 

moderne mediatheek. De school heeft 

diverse plekken waar leerlingen 

zelfstandig kunnen werken en een 

plaats waar ze zelf kunnen leren. Er  

is uiteraard overal toegang tot het 

wifinetwerk. 

Op de websites www.scholenopde-

kaart.nl en www.onderwijsinspectie.nl 

is in cijfers uitgedrukt hoe Han 

Fortmann het doet. Cijfers zeggen 

natuurlijk niet alles, maar laten wel 

iets zien van de kwaliteit van de 

school.

Onderwijsaanbod

Havo, vwo, atheneum, gymnasium, 

tweetalig atheneum: op onze school 

zijn dit gangbare en veelgebruikte 

begrippen. Voor de duidelijkheid eerst 

een overzicht. 

Havo: schakel naar hbo of atheneum

‘Havo’ staat voor ‘hoger algemeen 

voortgezet onderwijs’. Deze opleiding 

duurt vijf jaar en bereidt voor op het 

hoger beroepsonderwijs (hbo). 

Doorstromen naar klas 5 van het vwo 

kan ook. 

Vwo: schakel naar de universiteit

‘Vwo’ betekent ‘voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs’. Het vwo 

is dus een voorbereiding op universi-

tair onderwijs, maar doorstromen naar 

het hbo is natuurlijk ook mogelijk. Een 

vwo-opleiding duurt zes jaar. Op Han 

Fortmann kan een leerling kiezen uit 

drie soorten vwo: atheneum, gymna-

sium of tweetalig atheneum. 

Atheneum: een vorm van vwo

Een leerling met een atheneum- 

diploma heeft, net als leerlingen van 

gymnasium- en tweetalig onderwijs op 

atheneumniveau, toegang tot de 

universiteit.

Gymnasium: een ‘klassieke’ opleiding

Ook gymnasium is een vorm van vwo. 

Een leerling die een gymnasium- 

opleiding volgt, krijgt naast de vakken 

van het atheneum ook klassieke 

culturele vorming (kcv), Latijn en 

Grieks aangeboden. Meer vakken 

betekent ook meer uitdaging. Een 
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•  De havo/vwo-brugklas. In deze 

klassen worden leerlingen geplaatst 

met minimaal een havoadvies van de 

basisschool. In het brugjaar krijgen 

de leerlingen veertien verschillende 

vakken, een brede basis voor het 

vervolg van hun studie. Vanaf het 

tweede leerjaar, als duidelijker is 

geworden welk schooltype het beste 

bij hen past, volgen de leerlingen uit   

de havo/vwo-brugklassen het 

onder wijs in gescheiden havo- en 

atheneumklassen. Voor leerlingen 

die er gedurende het schooljaar 

achter komen dat de gymnasium-

opleiding geschikt voor hen is, is er 

vanaf de voorjaarsvakantie een 

aparte module Latijn, om na de 

brugklas door te kunnen stromen 

naar gymnasium 2. 

• De gymnasium-brugklas. 

  Leerlingen met een vwo-advies 

kunnen kiezen voor een gymnasium-

opleiding. Zij komen dan vanaf de 

brugklas in een aparte afdeling.     De 

brugklasleerlingen krijgen, behalve 

de veertien brugklasvakken, ook les 

in de Griekse en Romeinse cultuur en 

maken kennis met het vak Latijn. 

•  De tto-brugklas. Bij het tweetalig 

onderwijs gaat in de brugklas meer 

dan de helft van de vakken in het 

Engels. Naast de reguliere lessen 

Engels worden ook vakken als 

geschiedenis, wiskunde, muziek en 

gym in het Engels gegeven. Voor de 

tto-brugklas is een vwo-advies van 

de basisschool vereist.

•  De ONS-klas. De letters ONS staan 

voor Onderwijs Nieuwe Stijl. In deze 

klas worden er naast bepaalde 

reguliere lessen ook vakken in 

projectvorm aangeboden. De bij de 

projecten betrokken vakken 

koppelen hun leerdoelen aan een 

thema. Bij de vakken Nederlands, 

Engels en wiskunde zijn minimaal de 

helft van het aantal lessen twee 

docenten aanwezig. Zo kan er in 

deze klas onderwijs gegeven worden 

waarbij leerlingen samen leren op 

hun eigen niveau. In de ONS-klassen 

kunnen leerlingen worden geplaatst 

met minimaal een havoadvies.

gymnasiumleerling zal zich dus uitge-

daagd voelen en plezier hebben in 

leren. Bovendien zal hij of zij belang-

stelling hebben voor talen en cultuur. 

Om het gymnasiumdiploma te behalen, 

doet een leerling in elk geval examen in 

Grieks en/of Latijn.

 

Tweetalig onderwijs: een inter-

 nationale blik 

Leerlingen die meer kunnen én willen, 

kunnen ook voor tweetalig onderwijs 

(tto) kiezen. Op Han Fortmann bieden 

we tweetalig onderwijs aan. Op de 

tto-afdeling krijgen de leerlingen in de 

onderbouw ongeveer vijftig procent 

van de vakken in het Engels. Naast de 

benodigde cognitieve vaardigheden is 

een goede werkhouding van groot 

belang. In de bovenbouw is er ook nog 

tto, maar bij de vakken waarin een 

centraal schriftelijk examen wordt 

gedaan is de voertaal Nederlands. 

De brugklas op Han Fortmann

Han Fortmann kent een eenjarige 

brugperiode voor havo/vwo, gymnasium 

en tto, en een tweejarige brugperiode 

in de ONS-klas (projectklas).

Wij maken werk
 van maatwerk
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Test

Rond de herfstvakantie én in april 

nemen alle brugklasleerlingen deel 

aan een test. Deze bestaat uit een 

persoonlijke vragenlijst en een 

leervorderingentest, waarbij van 

bepaalde onderdelen van de vakken 

Nederlands, Engels en wiskunde de 

vorderingen worden gemeten. De 

resultaten van deze test worden ter 

beschikking gesteld aan de ouders en 

geven ons belangrijke informatie aan 

de hand waarvan we de begeleiding 

van de leerling inrichten. 

Keuzemoment

•  In de brugklas geven alle betrokken 

docenten in de loop van het tweede 

semester een advies over de leerli-

gen. Bij dit advies spelen kennis, 

vaardigheden, inzicht en motivatie 

van de leerling een rol. Aan de hand 

van deze adviezen en de testresul-

taten wordt een advies over het 

vervolg van de opleiding uitge-

bracht. De ouders krijgen uitge-

breide informatie over de advisering 

en worden aan het einde van het 

schooljaar uitgenodigd om hierover 
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met de mentor te praten. De richting 

die een leerling uiteindelijk kiest, is 

afhankelijk van de combinatie van 

schooladvies en studieresultaten.

•  In de ONS-klas valt het keuze-

moment aan het eind van het 

tweede leerjaar. Tijdens het eerste en 

het tweede leerjaar vinden herhaal-

delijk gesprekken met de leerling 

plaats. De leerling wordt tijdens deze 

gesprekken op weg geholpen om 

zich te ontwikkelen tot het niveau 

waar hij of zij graag zou willen 

eindigen. Aan het eind van het 

tweede leerjaar brengen alle 

docenten een advies uit over de 

leerling. Net zoals bij de reguliere 

brugklas zijn kennis, vaardigheden, 

inzicht en motivatie van de leerling 

van belang en worden de ouders in 

het proces betrokken. Ook in de 

ONS-klas hangt de richting die de 

leerling uiteindelijk kiest af van de 

combinatie van schooladvies en 

studieresultaten.

Het derde leerjaar

Op zowel het havo als het vwo maken 

de leerlingen aan het einde van het 

derde leerjaar opnieuw een keuze: ze 

kiezen een examenprofiel (zie ‘De 

bovenbouw’). Die keuze is gebaseerd 

op de capaciteiten, de belangstelling 

en de wensen met betrekking tot een 

later beroep. De decanen begeleiden 

de leerlingen uitgebreid bij de 

profielkeuze. Ze geven klassikale 

voorlichting, presenteren zich op de 

ouderavonden, organiseren samen met 

de mentoren de keuzebegeleidings-

lessen en spreken de leerlingen ook 

persoonlijk.

De bovenbouw

In de bovenbouw is het onderwijs-

programma opgebouwd uit drie delen: 

het gemeenschappelijk deel, het 

profieldeel en de vrije ruimte.

•  In het gemeenschappelijk deel zitten 

vakken als Nederlands en Engels. 

•  Het profieldeel bevat de vakken van 

het door de leerling gekozen 

examenprofiel: Cultuur en Maat-

schappij; Economie en Maatschappij; 

Natuur en Gezondheid; Natuur en 

Techniek. Met de vakken uit het 

profiel kan de leerling zich goed 

voorbereiden op een vervolgstudie 

of beroep.

•  Behalve in de verplichte vakken doet 

een leerling ook nog examen in één 

of meer keuzevakken. Onze school 

heeft een zeer groot vakkenaanbod. 

We hebben een bloeiende afdeling 

expressievakken: veel leerlingen 

doen examen in tekenen of muziek. 

Voor de sportievelingen is er op het 

havo het vak bsm (bewegen, sport 

en maatschappij) en op het vwo 

kunnen de denkers examen doen in 

filosofie. 
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Daarnaast kunnen gemotiveerde 

leerlingen examen doen in meer dan 

het voorgeschreven aantal vakken. 

Ook kunnen ze extra lessen Engels, 

Frans of Duits volgen om respectie-

velijk een Cambridge-, DELF- of 

 Goethe-certificaat te behalen.  Dit 

biedt hun een flinke uitdaging en is 

bovendien een uitstekende voor-

bereiding op het hoger of universitair 

onderwijs, ook in het buitenland. 

Vervolgstudie

In havo 4 en 5 en in vwo 5 en 6 

oriënteren de leerlingen zich verder op 

een vervolgstudie. Ook in dit stadium 

zijn de decanen, met ondersteuning 

van een professioneel bureau, dege-

nen die dit proces begeleiden. Dit 

gebeurt door middel van gesprekken, 

door een beroepskeuzetest en lessen 

in oriëntatie op studie en beroep. 

Verder stimuleren de decanen het 

bezoeken van voorlichtingsdagen en 

meeloopdagen op hogescholen en 

universiteiten. Leerlingen die na hun 

examen de school hebben verlaten, 

worden door de decanen nog enige 

tijd gevolgd. De meesten zeggen 

tevreden te zijn over de gemaakte 

keuze. Ze doen het goed in het 

vervolgonderwijs.

Lesrooster en lessentabel in de 

brugklas

De lessen duren vijftig minuten. Voor 

de onderbouw is er na het derde en na 

het vijfde uur een pauze. De leerlingen 

in de havo/vwo-brugklassen hebben 

wekelijks 32 uur les, in de gymnasium- 

en tto-brugklassen 33 uur. Alle 

brugklasleerlingen krijgen les in de 

volgende vakken: Nederlands, Frans, 

Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, 

wiskunde, ict, biologie, tekenen, 

handvaardigheid, muziek, levens-

beschouwelijke vorming, techniek, 

lichamelijke opvoeding en studieles. 

De brugklasleerlingen op het 

gymnasium hebben bovendien een uur 

klassieke en culturele vorming (kcv) en 

de tto-leerlingen hebben een extra uur 

Engels per week. In de ONS-klassen 

ziet de lessentabel er anders uit, 

doordat tijdens de projecten enkele 

vakken worden samengevoegd. Verder 

werken de leerlingen een aantal malen 

in workshops. De volledige lessentabel 

van alle leerjaren is op onze website te 

downloaden.

Digitaal leren… met een eigen 
notebook

De digitale wereld gaat niet aan onze 

school voorbij. Steeds meer leerstof en 

lesmethodes worden digitaal aange-

boden. Daarom beschikken onze 

havo 2

havo 3

havo 5

havo 4

havo/vwo
brugklas

ath 2

ath 3

ath 5

ath 4

gym 2

gym 3

gym 5

gym 4

ath2 tto

ath3 tto

ath 5 IB*

ath 6gym 6ath 6 IB*

ath 4 IB*

gym
brugklas

ONS
klas 2

ONS**
klas

tto
brugklas

Doorstroomschema
onderbouw

*  International Baccalaureate
**Onderwijs Nieuwe Stijl
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 leerlingen vanaf de brugklas over een 

eigen notebook. Verder wordt ook de 

elektronische leeromgeving (elo) op 

onze school steeds intensiever binnen 

het leerproces ingezet. Deze ontwik-

keling sluit aan bij onze visie, waarin 

we belang hechten aan eigentijds,

inspirerend en gevarieerd onderwijs. 

Op deze manier bereiden we onze 

leerlingen ook voor op een succesvolle 

stap naar het vervolgonderwijs, waar 

digitaal leren veelal praktijk is. 

Maatwerk

Een eigen notebook biedt de 

 leerlingen de mogelijkheid op   bepaal-

de momenten klassikale of individuele 

opdrachten uit te voeren. Digitaal 

werken maakt meer maatwerk 

mogelijk, omdat de leerlingen op deze 

manier op hun eigen niveau en tempo 

kunnen werken. Naast de basisleerstof 

kan gemakkelijker ondersteunende of 

verrijkende leerstof worden 

aangeboden. 

Notebook én boeken

Hoe enthousiast we ook zijn, op onze 

school is digitaal leren geen op zichzelf 

staand doel. Het heeft een ondersteu-

nende functie en we gebruiken het 

alleen als het iets toevoegt aan het 

leerproces. De leerlingen zitten dus 

niet ‘de hele dag achter de computer’. 

Het notebook heeft een plaats náást 

de leerboeken en zorgt zo voor de 

nodige variatie. 

Op beide locaties van het Trinitas 

College wordt met de eigen notebooks 

gewerkt. Nadere bijzonderheden over 

de mogelijkheden en de aanschaf 

hiervan vindt u op de Trinitas-pagina’s 

in het midden van deze gids.

Onderwijsontwikkelingen

Projectklassen

In onze huidige onderwijsaanbod 

wordt in de ONS-klassen (project-

klassen) al onderwijs gegeven waarbij 

leerlingen samen leren op hun eigen 

niveau. Het is onze ambitie om hierin 

een volgende stap te maken.  We 

zullen u hierover verder informeren op 

de informatieavonden.
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speelt. In hoofdstuk 4 geven we een 

impressie van de activiteiten op Han 

Fortmann uit het afgelopen schooljaar.

Leerlingbegeleiding

De mentor

Elke Han Fortmannleerling kan tijdens 

zijn schoolloopbaan rekenen op een 

goede begeleiding. De mentor speelt 

hierbij een belangrijke rol. Iedere klas 

heeft een eigen mentor, die de 

leerlingen helpt bij het (leren) stude-

ren en hen ook persoonlijk begeleidt. 

Tevens zorgt de mentor voor een 

goede sfeer in de klas. Via de mentor 

kunnen leerlingen zo nodig verwezen 

worden naar allerlei vormen van extra 

begeleiding. In de brugklas krijgt de 

mentor assistentie van twee leerlingen 

uit het vierde leerjaar, de juniormento-

ren. De mentor onderhoudt ook de 

contacten met de ouders. Zowel voor 

de leerlingen als de ouders is de 

mentor het eerste aanspreekpunt. 

Daarom is hij of zij zowel op school als 

thuis bereikbaar. De ouders kunnen 

persoonlijk kennismaken met de 

2 | Onze school

Activiteiten naast de lessen

We vinden het belangrijk dat de 

schooltijd van onze leerlingen een 

leerzame én een heel prettige tijd is. 

We organiseren veel activiteiten, 

schoolbreed of gekoppeld aan vakken 

of studierichtingen. Door het school-

jaar heen zijn er sportdagen en 

toernooien, theater- en muziek-

voorstellingen, feesten, vieringen, 

excursies, stedenreizen en uitwisselin-

gen met scholen in het buitenland. 

Leerlingen treden regelmatig zelf op 

in muziek-, dans- en toneel-

voorstellingen en exposeren ook 

buiten de school met creatief werk. 

We zijn erg trots op de ‘Grote Prijs’, dé 

muzikale talentenshow van school-

gaand Heerhugowaard en omstreken, 

waaraan de leerlingen elk jaar mee 

kunnen doen. Verder zijn onze 

leerlingen onder andere door middel 

van een digitale schoolkrant (hfmaga-

zine.trinitascollege.nl), een actieve 

leerlingenraad en hun lidmaatschap 

van de medezeggenschapsraad direct 

betrokken bij alles wat er op school 

we staan midden 
in de samenleving
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mentor van hun kind op de informatie-

avond die voor elk leerjaar bij de start 

van het schooljaar wordt gehouden. 

Mentorlessen

Alle klassen hebben een wekelijks 

mentoruur, waarin de mentor de 

begeleiding vorm geeft. In de mentor-

lessen in de onderbouw staat het leren 

studeren centraal. De leerlingen raken 

tijdens deze lessen vertrouwd met 

allerlei nieuwe zaken zoals de agenda, 

huiswerk, groepswerk en studievaar-

digheden.

De teams

Om zo goed mogelijk te kunnen kijken 

naar wat passend is voor een leerling, 

werken de docenten op Han Fortmann 

in teams. Elk team wordt aangestuurd 

door een teamleider, die tevens 

verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

gang van zaken in één of meerdere 

jaargroepen. De teamleider onder-

houdt ook direct contact met de 

mentoren over het functioneren 

van de leerlingen.

Meer studiebegeleiding

Lang niet alle leerlingen hebben 

behoefte aan extra begeleiding bij de 

studie, maar voor hen die dat wel 

nodig hebben, zijn er op Han Fort-

mann vele mogelijkheden. Naast de 

vakdocent en de mentor kunnen, 

buiten de lessen om, ook diverse 

gespecialiseerde medewerkers voor 

ondersteuning zorgen. Ook worden 

leerlingen uit de bovenbouw (tutors) 

ingeschakeld om onderbouwleerlingen 

desgevraagd te helpen.

• Bijwerklessen

  Leerlingen in de brugklas kunnen 

door speciale trainingen een 

eventuele achterstand wegwerken 

op het gebied van spelling, rekenen, 

vreemde talen en tekstbegrip. Voor 

wiskunde is er ook extra begeleiding 

mogelijk. 

• Lyceo

  Lyceo biedt, gewoon op school,  bijles 

of huiswerkbegeleiding aan 

 leerlingen die bijvoorbeeld moeite 

hebben met een schoolvak, achter-

lopen op de lesstof of behoefte 

hebben aan één-op-één begeleiding. 

Hieraan zijn voor de ouders kosten 

verbonden. Meer informatie is te 

vinden op www.lyceo.nl.

Extra persoonlijke ondersteuning

Soms zitten de persoonlijke om-

standigheden van een leerling de 

studie in de weg. Ook dan bieden we 

veel extra ondersteuning. Een greep 

uit de mogelijkheden: 

• Dyslexiebegeleiding

  Aan het begin van het schooljaar 

wordt in alle brugklassen een 

instapdictee afgenomen. Hieruit 

kunnen aanwijzingen voor dyslexie 

voortkomen. Indien dit het geval is, 

nemen we contact op met de ouders 

om verdere stappen te bespreken. 

Leerlingen die in het bezit zijn van 

een officiële dyslexieverklaring 

krijgen extra begeleiding. Met name 

bij het bestuderen van de talen is 

dat van belang. Bovendien hebben 

deze leerlingen recht op meer tijd bij 

toetsen en bieden we alle toetsen 

aan in een lettertype dat ook voor 

hen goed leesbaar is.
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•  Faalangstreductietraining

  Leerlingen die last hebben van 

spanning bij het voorbereiden en/of 

het maken van toetsen of schrif-

telijke of mondelinge examens, 

kunnen individueel of groepsgewijs 

een faalangstreductietraining 

volgen.

• Training sociale vaardigheden

  In de brugklas worden er speciale 

lessen verzorgd voor onder meer 

leerlingen die zich onzeker voelen in 

een groep of die het lastig vinden 

voor zichzelf op te komen. 

• Counseling

  De counselor helpt individuele 

leerlingen bij alle mogelijke prob-

lemen van persoonlijke aard. Ook 

begeleidt de counselor groepen 

leerlingen als er bijvoorbeeld sprake 

is van een conflict.

Een overzicht van alle vormen van 

begeleiding en ondersteuning staat 

vermeld op de ondersteuningskaart. 

Zie hiervoor onze website,  

www.trinitascollege.nl.

Nog meer over onze school

Het gebouw

We vinden een goede leeromgeving 

erg belangrijk. We zijn er trots op dat 

we over uitstekende faciliteiten 

kunnen beschikken: 

•  een licht en modern gebouw in een 

groene omgeving

•  een overzichtelijke indeling in een 

aparte onderbouw- en bovenbouw-

vleugel 

•  ruime, met moderne apparatuur 

uitgeruste vaklokalen

•  veel werk- en studeerplekken, vaak 

voorzien van computers

•  een mediatheek met boeken, 

kranten, tijdschriften en (digitale) 

naslagwerken

• moderne computerlokalen

•  draadloos netwerk in het hele 

gebouw 

•  een modern laboratorium voor 

natuurkunde, scheikunde en 

biologie

•  een prachtige sporthal en sport-

velden naast de school

Tussenuren en lesuitval

In alle leerjaren proberen we het 

uitvallen van lessen zoveel mogelijk te 

voorkomen. In de brugklassen komen 

geen tussenuren in het rooster voor. 

Bij afwezigheid van een docent in de 

brugklas passen we het rooster aan of 

neemt een andere docent de les waar.

Anti-pestbeleid 

Wij vinden het erg belangrijk dat 

iedereen die deel uitmaakt van onze 

school zich veilig voelt. Als een leerling 

dat gevoel niet heeft, kan dat een 

groot effect hebben op de leer- en 

werkhouding. Om pesten op onze 

school zo veel mogelijk te voorkomen, 

is er een anti-pestbeleid ontwikkeld. 

Dit is op onze website te vinden. 

De mentoren besteden veel aandacht 

aan veiligheid in de groep. Op de 

ouderavond aan het begin van het 

schooljaar zal de brugklasmentor de 

ouders hierover uitgebreid informeren. 
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Regels en afspraken

Op Han Fortmann doen we er alles aan 

om de dagelijkse schoolpraktijk zo 

soepel mogelijk te laten verlopen. Op 

een plek waar zoveel mensen samen-

komen en samenwerken, moeten de 

zaken goed geregeld zijn. Op de 

website en in de schoolgids die aan het 

begin van elk schooljaar verschijnt, zijn 

tal van regelingen te vinden. Uiteraard 

worden leerlingen en ouders indien 

nodig ook persoonlijk geïnformeerd.

Een gezonde school

De locatie Han Fortmann voldoet aan 

een aantal kwaliteitscriteria op het 

gebied van gezondheid en is daarmee 

officieel een Gezonde School. Zo is de 

school rookvrij, is er een watertappunt 

op het schoolplein en vormt gezonde 

voeding een belangrijk thema in de 

biologielessen. Ook in de schoolkan-

tine wordt gezond eten en drinken 

gestimuleerd. De kantine wordt 

beheerd door een cateringbedrijf. 

Over het assortiment voert de school 

geregeld overleg met de cateraar. 

 

Een schone en groene school

We zorgen ervoor dat onze leerlingen 

onderwijs krijgen in een schone 

omgeving. Ook de leerlingen zelf 

dragen hieraan bij, bijvoorbeeld door 

bij toerbeurt na de pauzes corveedienst 

te verrichten. Ook helpen leerlingen de 

omliggende wijk schoon te houden. 

Bovendien is Han Fortmann een 

‘groene’ school: we maken in ons 

gebouw gebruik van een zeer milieu-

vriendelijk klimaatregelingssysteem, 

waardoor we het gebruik van fossiele 

brandstoffen beperken. Dit systeem 

zorgt er bovendien voor, dat er altijd 

voldoende frisse lucht is.

Een veilige en zorgzame school

Han Fortmann is een veilige school. 

We hebben bijzonder prettige 

leerlingen en weinig incidenten. We 

werken er met elkaar actief aan om 

dat zo te houden. Mocht er eens iets 

gebeuren, dan ondernemen we direct 

actie. In het convenant ‘Veilige School 

Heerhugowaard’, dat we samen met 

politie en gemeente hebben afgeslo-

ten, is precies geregeld hoe de school 

omgaat met grensoverschrijdend 

gedrag en wanneer de politie wordt 

ingeschakeld. 

Wanneer een leerling uit het eerste of 

tweede leerjaar zonder bericht van de 

ouders afwezig is, gaan we dit meteen 

na. 

De toegangswegen naar de school zijn 

veilig voor fietsers. 

Uiteraard beschikt de school over een 

calamiteitenplan en vindt er jaarlijks 

een ontruimingsoefening plaats.
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3 | Ouderbetrokkenheid

alle belangrijke data op een rijtje zijn 

gezet. Over nog niet ingeroosterde 

excursies en theatervoorstellingen 

worden de ouders via e-mail op de 

hoogte gesteld. 

Website

Op de homepage van onze website, 

www.trinitascollege.nl, staat allerlei 

actuele informatie over de school: 

behalve de agenda staan er ook foto’s 

en verhalen op over excursies, sport-

dagen, werkweken, feesten, acties en 

andere bijzondere gebeurtenissen. 

Verder is er op de website van alles te 

lezen over de organisatie van de 

school, de vakken, het rooster en de 

roosterwijzigingen. Ook zijn er 

verschillende documenten, zoals de 

bevorderingsregels, te downloaden. 

Voor leerlingen is er een afgeschermd 

deel dat toegankelijk is met een 

De ouders zijn voor de school onmis-

bare partners in een optimale 

 begeleiding van onze leerlingen.  

De leerling, de ouders en de school zijn 

samen verantwoordelijk voor het zo 

goed mogelijk doorlopen van het 

school traject. In de voorgaande 

hoofdstukken is het contact tussen 

ouders en school al diverse malen ter 

sprake gekomen. Hieronder treft u 

nog een overzicht aan van manieren 

waarop we de ouders informeren. 

Natuurlijk kunnen ook ouders het 

initiatief nemen in het contact met de 

school. In hoofdstuk 5 vindt u de 

hiervoor benodigde gegevens.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar zijn 

er over elk leerjaar informatieavonden 

voor ouders. De teamleider geeft dan 

informatie over zaken die in het 

desbetreffende leerjaar spelen, zoals 

activiteiten binnen het mentoraat en 

de teams, de keuze voor afdelingen en 

examenprofielen, de gang van zaken 

rond het examen. Daarnaast is er 

gelegenheid om kennis te maken met 

de mentor. We vinden het contact 

tussen mentor en ouders erg belang-

rijk. Voor de ouders is de mentor het 

eerste aanspreekpunt gedurende het 

schooljaar.

Rapporten

Om de ouders op de hoogte te 

brengen van de vorderingen van hun 

kind, krijgen de leerlingen enkele 

malen per jaar een rapport mee naar 

huis. Ouders kunnen de behaalde 

cijfers ook op ieder moment via de 

website inzien.

Schoolgids en jaaragenda

Aan het begin van elk studiejaar 

verschijnt er een actuele schoolgids. 

Hierin staan voornamelijk regelingen 

en actuele informatie, zoals de 

schoolverzuimregels en de vakanties. 

Verder verschijnt jaarlijks rond de 

herfstvakantie de jaaragenda, waarin 
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wachtwoord. Daar kunnen zij het 

overzicht aantreffen van de cijfers die 

zij hebben behaald. Via het ouder-

portaal, toegankelijk met behulp van 

een code, kunnen ook de ouders de 

studieresultaten van hun kind(eren) 

inzien. Tevens zijn hier brieven en 

andere documenten te vinden die voor 

ouders van belang zijn.

Oudervereniging

De ouders van Han Fortmann-

leerlingen zijn automatisch lid van de 

oudervereniging. De vereniging wil de 

samenwerking tussen school en ouders 

bevorderen. Veel ouders zijn via 

allerlei werkzaamheden bij de school 

betrokken. De oudervereniging 

beheert de ouderpagina van onze 

website.

Klachtenregeling

We streven er met onze manier van 

werken naar om klachten te voor-

komen. Mocht een leerling of een 

ouder toch een klacht hebben, dan kan 

die in de meeste gevallen in overleg 

tussen leerlingen, ouders, personeel  

en schoolleiding naar tevredenheid 

worden afgehandeld. Een leerling of 

ouder kan zich altijd wenden tot één 

van de in- of externe vertrouwens-

personen van de school. Indien de 

afhandeling van de klacht niet via de 

bovengenoemde weg mogelijk is of 

als deze niet naar tevredenheid heeft 

plaatsgevonden, kan een beroep 

worden gedaan op de klachtenregeling 

van de school. De klachtenregeling is 

te vinden op de website. 

Wij werken 
samen volgens de 

kenmerken van een 
professionele cultuur
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4 | Han Fortmann in beeld

Een uitputtende lijst van activiteiten in 

en buiten de school zou erg veel 

ruimte vragen. Daarom een korte 

opsomming en een foto-impressie van 

de activiteiten in 2017-2018.

De Grote prijs

Jaaropening

Rondje cultuur

Franse middag

Kennis

makingsdagen 
brugklassen

Gymnasium
middag

Excursie  

Münster

Scapino 

dansvoorstelling
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Wiskundeproject

kennismakingsdagen / stedenreizen / sporttoernooien / jaaropening / sinterklaasviering /  
kerstactiviteiten / rondje cultuur / excursies / schoolfeesten / Scapinodansvoorstelling /  
maatschappelijke acties / sponsorloop / uitwisseling / kolderdag / diplomauitreiking

Uitwisseling  Padua

tto Phileas Fogg

Sinterkla
as

Open Avond

ttomiddag

Diplomauitreiking

Uitwisseling 
Rome

Excursie Amsterdam

Volg ons ook op Facebook voor de nieuwste foto's!
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We bieden de leerlingen van groep 8 

en hun ouders ook in 2018-2019 veel 

gelegenheid om kennis te maken met 

Han Fortmann. 

Groep 8-activiteitenmiddag

Op woensdagmiddag 28 november 

2018 vindt er op Han Fortmann een 

activiteitenmiddag plaats voor 

leerlingen van groep 8 die willen 

kennismaken met onze school. Er is 

een gevarieerd programma samenge-

steld. Leerlingen kunnen zich via de 

website opgeven en hun voorkeuren 

aangeven. De middag duurt van 15.00 

tot 16.30 uur. Inloop vanaf 14.45 uur.

Informatieavond voor ouders

De ouders zijn van harte welkom op 

onze informatieavond op maandag 

21 januari 2019. Op deze avond krijgt 

u veel te horen en te zien over wat 

Han Fortmann tot zo’n bijzondere 

school maakt. De ontvangst is vanaf 

19.15 uur; de start om 19.30 uur.

Open Avonden

De leerlingen van groep 8 én hun 

ouders verwelkomen we graag op de 

Open Avonden op maandag 11 februari 

en dinsdag 12 februari 2019. Er is in de 

hele school van alles te zien, te doen en 

te beleven. Voor de Open Avonden 

geldt: de ontvangst is vanaf 19.15 uur; 

de start is om 19.30 uur.

Inschrijfavonden

U kunt uw kind voor het schooljaar 

2019-2020 op Han Fortmann aanmelden 

op maandag 4 en dinsdag 5 maart 2019, 

tussen 19.00 en 20.30 uur.

Hebt u behoefte aan meer informatie 

of een antwoord op uw vragen? 

Neemt u dan contact op met 

mevrouw M. Stam-de Jong, teamleider 

brugklassen

t (072) 571 01 44

e m.stam-dejong@trinitascollege.nl  

Trinitas College, locatie Han Fortmann

Beukenlaan 1

1701 DA Heerhugowaard

t (072) 571 01 44

e infohf@trinitascollege.nl  

Contact met de basisschool

Als een nieuwe leerling zich 

inschrijft voor de brugklas, 

bezoekt een docent van Han 

Fortmann de basisschool van de 

nieuwe leerling en spreekt daar 

met de leerkracht van de groep 8. 

Zo leren we de nieuwe brugklas-

leerling alvast een beetje kennen 

en kunnen we waar nodig 

adviseren. Alle brugklasleerlingen 

krijgen in de eerste lesweken een 

uitgebreid kennismakings-

programma. Na het eerste jaar op 

onze school koppelen we de 

studieresultaten terug naar de 

basisschool waarvan de leerling 

afkomstig is. 

 
Bezoek 

onze open 
  dagen!

5 | Kennismaken met Han Fortmann

Kijk op de groep 8-pagina’s op onze website voor meer informatie



Onderwijs op het Trinitas College

Enerzijds, anderzijds…

Afhankelijk van aan welke kant u deze 

gids openslaat, treft u uitgebreide 

informatie aan over de beide locaties 

van het Trinitas College: enerzijds Han 

Fortmann (havo, vwo) en anderzijds 

Johannes Bosco (vmbo). 

Deze afdelingen staan echter niet op 

zichzelf; ze vormen samen één school. 

Tussen beide locaties bestaat een nauw 

contact. Onze leerlingen en hun ouders 

merken dit in de praktijk vooral door 

de invulling van het Trinitas-motto 

‘Jouw talent telt’, de uitstekende 

doorstroommogelijkheden en het 

gebruik van het notebook op beide 

locaties.

Eén school

Maar ook in hun visie op onderwijs en 

de uitvoering ervan vormen Johannes 

Bosco en Han Fortmann duidelijk één 

school. 

•  Op het hele Trinitas College staat de 

pedagogische relatie tussen leerling 

en docent centraal: gekend worden, 

er mogen zijn, vertrouwen en 

veiligheid zijn kernbegrippen.

•  Ons onderwijs wordt gegeven door 

mensen die niet alleen hun vak 

verstaan, maar ook goede begeleiders 

zijn bij het leren.

•  Ons onderwijs is actueel; in de lessen 

wordt samenhang tussen vakken en 

binnen vakgebieden zichtbaar gemaakt.

•  We bieden onze leerlingen veel 

keuzemogelijkheden om hen ook op 

deze manier te helpen hun talenten 

te ontdekken en te ontwikkelen.

•  We bieden onze leerlingen veel 

keuzemogelijkheden om hen ook op 

deze manier te helpen hun talenten 

te ontdekken en te ontwikkelen. 

•  We houden in ons onderwijs en onze 

begeleiding rekening met verschillen 

tussen leerlingen.

• We leiden onze leerlingen op voor  

 een waardevol diploma, op het  

 niveau dat het beste bij hen past.

•   We helpen onze leerlingen zich te 

ontwikkelen tot zich verantwoorde-

lijk voelende wereldburgers.



Doorstroom op het Trinitas College
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** Onderwijs Nieuwe Stijl
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Onze ambities

Voor de periode 2018-2022 hebben 

we de onderstaande vier ambities 

geformuleerd, waar we ons op 

richten en waaraan we elke dag weer 

werken. Deze ambities zijn tot stand 

gekomen door de inbreng van 

medewerkers, ouders, leerlingen en 

andere partners. De realisatie van 

deze ambities leidt er toe dat:

•  onze leerlingen goede resultaten 

behalen; zich erkend, gekend,  

gestimuleerd en veilig voelen; 

ruimte ervaren voor persoonlijke 

ontwikkeling en goed voorbereid 

zijn voor de volgende stap in hun 

ontwikkeling. 

•  onze medewerkers het Trinitas 

College ervaren als een betrouw-

bare werkgever en fijne werk-

omgeving; zich erkend, gekend, 

gestimuleerd en veilig voelen en 

ruimte ervaren voor professionele 

ontwikkeling. 

•  onze omgeving het Trinitas 

College ziet als een school, waar je 

als leerling bij wilt horen; die 

bekend staat om de goede 

Wij staan midden 
in de samenleving

We werken actief samen met 
ouders en relevante partners 

vanuit onderling vertrouwen met een 
gemeenschappelijke opdracht. Een 

opdracht die gericht is op socialisatie en 
persoonlijke ontwikkeling en een goede 
voorbereiding op een actieve rol in de 

maatschappij als individu en als lid van de 
gemeenschap.

Wij hebben een
positief schoolklimaat

Leerlingen worden gehoord en 
gezien. Leerlingen zijn en voelen 
zich veilig. Hierdoor kan iedere 
leerling zich optimaal ontwik-

kelen.

resultaten en de goede sfeer; die 

ambitieus en innovatief is; die 

structuur biedt voor wie dat nodig 

heeft en ruimte geeft aan wie dat 

aan kan en waar je als medewerker 

graag wilt werken. 

In een uitdagende leeromgeving bieden we 
gedifferentieerd onderwijs afgestemd op de 

leerling. Elke leerling is eigenaar van zijn 
leerproces en kan hierin keuzes maken. 

De docent faciliteert en stimuleert en gaat 
samen met de leerling voor het 

beste resultaat.

Wij maken werk
 van maatwerk

Wij werken 
samen volgens de 

kenmerken van een 
professionele cultuur

Alle medewerkers dragen bij aan de 
realisatie van de doelstellingen van de 
school. We werken samen, benutten 
elkaars kwaliteiten en spreken elkaar 

aan om de ambities te realiseren. 



Notebooks op het Trinitas College

Sinds twee jaar werken we in de 

brugklassen van het Trinitas College 

met een notebook voor iedere 

leerling. Vanuit de brugklas nemen de 

leerlingen hun notebook mee naar de 

volgende leerjaren, 

waardoor over enige jaren alle 

leerlingen over een notebook 

beschikken. Op Han Fortmann én 

Johannes Bosco zorgen we er zo 

voor dat digitalisering een 

ondersteuning wordt voor ons 

onderwijs in alle leerjaren. Het 

apparaat is eigendom van de leerling. 

Zowel thuis als op school hebben de 

leerlingen toegang tot hun bestan-

den en schoolmateriaal en kan er 

gebruik gemaakt worden van alle 

mogelijkheden van Office 365.

Aanschaf notebook

U kunt zelf een notebook voor uw 

kind aanschaffen, mits het voldoet 

aan de vereiste specificaties om 

binnen onze digitale omgeving 

gebruik te kunnen maken van alle 

faciliteiten. Indien u dat wenst, kunt 

u ook via school een notebook 

aanschaffen. Omdat de digitale 

wereld voortdurend in ontwikkeling 

is en we een scherp aanbod willen 

doen, kunnen we u op dit moment 

nog niet exact alle informatie 

hierover geven. We informeren u 

tijdens de verschillende informatie-

avonden en in de weken daarna over 

dat aanbod, de prijzen en de 

financieringsmogelijkheden. 

Daarnaast bieden we u een aantrek-

kelijk servicepakket met garantie en 

reparatieservice, waaraan we als 

school ook een financiële bijdrage 

zullen leveren.

We streven naar een vergelijkbaar 

aanbod als voor de brugklassers van 

2018-2019 en hun ouders. Het 

aanbod bestond toen in grote lijnen 

uit:

•  de keuze uit twee modellen 

notebooks speciaal voor het 

onderwijs, voorzien van bijbeho-

rende software en geleverd in een 

hardcoverdraagtas

•  de mogelijkheid om het notebook 

ineens te betalen of gespreid over 

48 maanden

•  een servicepakket met een  

financiële bijdrage van het  

Trinitas College bestaande uit:

 –  garantie 

 –  service en helpdesk van de  

  leverancier op school, met een  

  vervangend notebook bij  

  langdurige reparatie

 –  het softwarepakket Microsoft  

  Office 365 (met o.a. de program- 

  ma’s Word, Excel, OneNote en  

  PowerPoint), ook beschikbaar  

  voor meerdere apparaten thuis  

  en met een grote eigen opslag- 

  ruimte (1 TB).

Met de aanschaf van een notebook 

vanuit de school verzekert u zich van 

een goed werkend apparaat speciaal 

gericht op het onderwijs en het 

gebruik door leerlingen, met een 

optimaal aanvullend servicepakket. 

Digitaal leren op het Trinitas College     

Het Trinitas College, 
een servicegerichte 
school



Talentontwikkeling op het Trinitas College

Muziek
zorg en 
welzijn

Digitaal
leren

Bouwen,  

wonen  

& interieur

Dienstverle
ning 

en productenExpressie

Sport

Jouw talent telt!
Produceren, installeren & energie

TL/HAVO VMBO BBKB

De Grote Prijs



HAVO  ATHENEUM  GYMNASIUM  TWEETALIG ONDERWIJS

Filosofie
Wiskunde

wedstrijden

Tweetalig

onderwijs
European

parliament

Talencertificaten

Jouw talent telt!
Profielwerkstukken

Gymnasium

De Grote Prijs


