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Helinium krijgt binnenkort een leerlingenraad. Een aantal leerlingen uit de MR
heeft vorig jaar het initiatief genomen om tot de oprichting van zo’n raad te komen. Ze hebben een begeleider gezocht en gevonden in de persoon van de
heer Klepke, docent geschiedenis en maatschappijleer en tijdens een studiedag hebben ze geleerd welke mogelijkheden en valkuilen er zijn als er een
leerlingenraad is. Maandag 5 november jl. zijn de inschrijvingen voor de leerlingeraad geopend. Alle leerlingen (van VMBO tot VWO) kunnen zich hiervoor
aanmelden. Onderstaande tekst is binnen school gepubliceerd.

Heel Uniek
Net als jij

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. In
vergaderingen worden nieuwe ideeën besproken en worden er oplossingen
bedacht van problemen die in de school spelen. Samenwerking met de MR en
de schoolleiding is hierbij van groot belang.
Wie zitten er in de leerlingenraad?
De leerlingenraad hanteert een minimum van zeven leden en een maximum
van vijftien leden. De leerlingenraad streeft ernaar leden uit alle teams te hebben.
Wat wordt er zoal besproken in de leerlingenraad?
De voornaamste activiteit is vergaderen. Dit gebeurt minimaal één keer per
zes weken. In vergaderingen kunnen allerlei verschillende onderwerpen worden besproken. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de aula, het aanbod in
de kantine en de klachten van leerlingen.
Waarom lid worden van een leerlingenraad?
De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er snel
actie wordt ondernomen. Zij kunnen daadwerkelijk invloed uitoefenen op zaken
die hen dagelijks aangaan. Daarnaast staat deelname aan de leerlingenraad
goed op het curriculum vitae (cv) en krijgt de leerling na afloop een certificaat
van deelname.
Hoe word je lid van de leerlingenraad?
Iedereen met een beetje tijd en een goede motivatie kan een goede kandidaat
zijn voor de leerlingenraad. Dus als
je graag wil meepraten en wil leren
over de gang van zaken op school,
stuur dan een motivatiebrief naar
leerlingenraad@helinium.nl.

Ruud van Tergouw, rector
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Huiswerkbegeleiding in het Open leercentrum: OLC+ uren
Helinium heeft sinds vorig school jaar een Open Leercentrum (OLC).
Elke dag kunnen leerlingen daar onder toezicht terecht van 09.00
uur tot 15.00 uur. Tijdens tussenuren of na schooltijd (indien hun
rooster dat toelaat) maken ze daar in stilte schoolwerk. Vanaf het
begin werd er al veel gebruik gemaakt door onze leerlingen (en dat
gebeurt nog steeds), maar ze geven aan behoefte te hebben aan
ruimere openingstijden, zodat er ook na het 7e uur huiswerk gemaakt kan worden. Daarnaast zien de zorgcoördinatoren een stijging van het aantal aanvragen voor hulp bij het plannen en organiseren van huiswerk en is er soms behoefte aan bijles op alle niveaus voor met name de bètavakken.
Om in deze behoefte te voorzien en de ruimte van het OLC optimaal
te gebruiken is onderzocht of onze student-docenten die begeleiding kunnen verzorgen. Er zou
op die manier een win-win situatie gecreëerd kunnen worden: leerlingen hebben een rustige plek
om huiswerk te maken onder toezicht, met de mogelijkheid van begeleiding bij vooral de bètavakken en het leren plannen van het schoolwerk. De student-docenten doen op deze manier extra
werkervaring op met betrekking tot het begeleiden van leerlingen en het bieden van extra ondersteuning op alle niveaus in hun eigen vakgebied. Deze leeractiviteiten noemen we OLC+ uren.
De aanmeldingen voor deze extra begeleiding op het Helinium loopt via de mentor. Er wordt van
de leerlingen verwacht dat ze gemotiveerd zijn en actief deelnemen en er geldt een aanwezigheidsplicht. Het zal steeds gaan om een doorlopende periode van 10 weken, (instap is op elk moment mogelijk) 2x per week max. twee lesuren volgens een rooster op het 7e, 8e of 9e lesuur.

Aanmeldingsprocedure OLC+ uren


Verzoek tot plaatsing komt van de mentor. Mentor signaleert achterstand- of leerprobleem en
formuleert begeleidingsvraag



Mentor overlegt met ouders en leerling (toestemming en voldoende motivatie)



Mentor meldt aan bij mevr. S. Tingen (per mail)



Bevestigingsbrief per mail naar ouders/leerling met startdatum en rooster OLC+ uren
(afgestemd op het rooster van de leerling).



In het OLC hangt een overzicht welke leerling wanneer verwacht wordt.



Studenten houden presentielijst nauwkeurig bij. Bij afwezigheid zonder afmelding direct bellen
naar leerling (bij voorkeur alsnog komen) en ook naar ouders om hen op de hoogte stellen.



Bij 2x afwezigheid zonder geldige reden of tijdige afmelding (door ouders via SOMtoday), kan
de coördinator in overleg met de studenten en mentor beslissen om de leerling uit te uitschrijven van deelname van de OLC+ uren.



Uitschrijven kan ook bij gebrek aan inzet en motivatie of wangedrag van de leerling.

2

De eerste week met de Helinium-uren
Afgelopen dinsdag en donderdag hebben we onze eerste ervaringen met de Helinium-uren gehad. We
kunnen positief zijn. Leerlingen kozen merendeels voor vakken waar ze (extra) hulp van docenten
wensten. De eerste indruk die ik kreeg in een willekeurige rondvraag bij een aantal docenten (maar ook
mijn eigen ervaring in de klas tijdens de Helinium-uren) was dat de leerlingen serieus aan het werk waren, vragen stelden en antwoorden kregen.
Toch ging niet alles meteen goed. Zo bleek de dag voor de Helinium-uren dat een aantal leerlingen
zich nog niet ingeschreven had. Wellicht omdat het nog geen routine is om dat te doen. Een vlotte en
complete inschrijving is belangrijk, anders worden leerlingen toegewezen aan vakken en docenten en
dat is niet de bedoeling en eigenlijk een gemiste kans.
Mentoren gaan nadrukkelijker toezien op de inschrijving van de leerlingen, maar ook u, ouders/
verzorgers, kunt bijdragen aan een vlotte inschrijving. Vraagt u ernaar of het is gebeurd.
Om u een idee te geven hoe de inschrijving verloopt, staat hieronder een link naar een video, waarin
stapsgewijs wordt getoond hoe de inschrijving voor de Helinium-uren werkt.
https://youtu.be/hX1OBXeIGrc
Er zijn ‘openingstijden’ voor de inschrijving.
Voor het Helinium-uur op dinsdag het 3e lesuur:

De woensdag die daaraan voorafgaat vanaf
10.00 uur tot maandag 10:00 uur.

Voor het Helinium-uur op donderdag het 3e lesuur:

De vrijdag die daaraan voorafgaat vanaf
10:00 uur tot woensdag 10:00 uur.

Contact
HELINIUM
vwo/havo/mavo/vmbo
Fazantenlaan 1
3222 AM Hellevoetsluis
0181-316488
E-mail: info@helinium.nl
Twitter: @helinium1
Facebook:
www.facebook.com/Helinium
Instagram: heliniumsg

Bezoek onze website op
www.helinium.nl
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