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Geachte heer, mevrouw, 
Beste leerling,

Pieter Zeeman is dé school voor voortgezet onderwijs op Schouwen-Duiveland. Deze regio-
nale functie van de school willen we zo goed mogelijk inhoud geven. We zijn een openbare 
school waar ieder welkom is. De diversiteit aan levensbeschouwelijke overtuigingen van onze 
leerlingen en ons personeel als afspiegeling van de samenleving, beschouwen wij als een 
groot goed. Het onderwijsaanbod bestrijkt het hele spectrum van het voortgezet onderwijs. 
Ieder kind kan daarom na de basisschool bij ons terecht. 

Pieter Zeeman is een school in ontwikkeling. We maken werk van toekomstbestendig onder-
wijs. Coachende begeleiding aan onze leerlingen krijgt daarin een centrale plaats. Het onder-
wijs zal meer gepersonaliseerd worden. Nu al geven we hier zo goed mogelijk invulling aan. 
In december 2021 staat er een gloednieuw schoolgebouw: een thuis voor onze leerlingen en 
maximaal ondersteunend aan het onderwijs. Vanaf januari 2022 zal het onderwijs van Pieter 
Zeeman in de nieuwbouw plaatsvinden.

In deze digitale schoolgids is veel informatie te vinden over de organisatie van onze school. 
Voor een overzicht daarvan verwijs ik u naar de overzichtspagina. Door te klikken op de tegels 
in het overzicht komt u direct op de pagina die u de informatie geeft waarnaar u op zoek bent.

Meer informatie over het onderwijs op onze school vindt u op onze website: 
www.pieterzeeman.nl. Magister geeft u toegang tot de cijfers van uw zoon of dochter en tot  
het lesrooster. U en uw zoon of dochter hebben hiervoor inloggegevens gekregen.

Onderwijs is onze passie. Vandaaruit streven wij ernaar samen met onze leerlingen en met u 
er een mooi en geslaagd schooljaar van te maken.  

Peter van der Gaag MA MME 
Rector

Voorwoord
 terug naar overzicht



Pieter Zeeman is een school van en voor Schouwen-Duiveland en omgeving. Het onderwijs-
aanbod bestrijkt de volle breedte van het voortgezet onderwijs, van vwo tot praktijkonderwijs. 
De school leidt de komende jaren leerlingen op, die in de maatschappij van heden tot 2050 een 
bestaan opbouwen en een aandeel leveren aan de (veranderende) samenleving. Door de klein-
schalige organisatie en aandacht voor begeleiding wordt iedere leerling gekend. Het team 
werkt aan de concrete inhoud en vormgeving van ons vernieuwde en toekomstbestendige 
onderwijsconcept. De ideeën hierover zullen ook in de fysieke ruimte van het nieuwe school-
gebouw (opening januari 2022) zichtbaar worden. 

Onder het motto ‘Met jouw talent vooruit!’ is een nieuwe koers uitgezet. In een paar zinnen 
samen gevat is de eindbestemming van die koers de volgende:

De leerling en zijn ontwikkeling staan centraal. Doel van deze ontwikkeling is kwalificatie, sub-
jectivering en socialisatie. Dat wil zeggen dat elke leerling goede cijfers haalt, zich ontwikkelt 
als mens, in relatie tot de mensen om hem heen. Het onderwijs is doelgericht, toegesneden op 
de maat van de leerling. Vakken kunnen door een leerling op verschillende niveaus gevolgd wor-
den. Autonomie is een belangrijke waarde in het leerproces, een leerling leert eigenaar te zijn 
van zijn eigen leren. Leren is een co-creatie van leerling(en), docenten en onderwijs assistenten. 
Een docent is vakspecialist en is deskundig en vaardig op het gebied van didactiek, pedagogiek 
en coaching. Het onderwijs vindt plaats binnen en buiten de muren van de school, waar mogelijk 
in samenwerking met externe partners. De school is een huiswerk arme school: huiswerk is een 
keuze van de leerling om zijn doelen te behalen.

Het team professionaliseert zich zodat bovengenoemde ambitie waargemaakt kan worden. 
Vanzelfsprekend zullen onze leerlingen en u als ouders gedurende de ontwikkelfase al ervaring 
opdoen met deze nieuwe koers van Pieter Zeeman. 

Voor het schoolplan van de school klikt u hier.

Onderwijs
 terug naar overzicht

https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/De-school/Schoolplan


Pieter Zeeman
Dhr. P.J. van der Gaag MA MME, rector

 (0111) 41 57 51 
 info@pieterzeeman.nl

Postadres
Postbus 225
4300 AE  Zierikzee

Bezoekadres
Hatfieldpark 1-2
4301 XC  Zierikzee

Factuuradres
SG Pontes
t.a.v. afdeling financiën
Postbus 370
4460 AT  Goes

Pontes Centrale Administratie
Mevr. A.P. de Nooijer-van Brummelen, 
directeur bedrijfsvoering
Postbus 370 
4460 AT Goes

 (0113) 21 29 30
 p.de.nooijer@pontes.nl

Dhr. C.B. Westveer, hoofd financiën
 c.westveer@pontes.nl

Afdeling financiën
 financien@pontes.nl

Adressen en
telefoonnummers

 terug naar overzicht



Organisatie van 
het onderwijs directie 

rector  Dhr. P.J. van der Gaag MA MME 
teamleider praktijkonderwijs/basis/kader  Mevr. C.F.L. Crijnen
teamleider mavo/havo/vwo 1 en 2  Dhr. J.A. Timmermans
teamleider mavo/havo/vwo 3, 4, 5 en 6 Mevr. C.E.M. Gabriels

decanen 
decaan vmbo basis/kader/mavo  Dhr. M.S.H. Steegmans
decaan havo/vwo   Dhr. D.J. Munnik

coördinatoren 
coördinator praktijkonderwijs  Mevr. M. Koene
coördinator havo/vwo 1 en 2  Mevr. mr. J.A. Wierstra M Ed

coördinator basis/kader  Dhr. J.M. de Looff 
coördinator mavo  Mevr. C.F. Paaimans
coördinator havo/vwo 3, 4, 5 en 6 Mevr. K.H.N. Kraaijenbrink
coördinator zorg  Mevr. V.A. Faut-Albers MEM

coördinator onderwijslogistiek         Mevr. G. Peters

 terug naar overzicht



Organisatie van 
het onderwijs Organogram organisatiestructuur

 terug naar overzicht



Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in een stichting. Het bestuur is onder -
gebracht in een College van Bestuur. 

Het Bevoegd Gezag 
Stichting Scholengroep Pontes 
Postbus 370
4460 AT Goes

Voorzitter College van Bestuur
Dhr. ir. K.G. Terlage

Raad van Toezicht
De actuele ledenlijst van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Bevoegd Gezag, 
het College van 
Bestuur en de Raad 
van Toezicht

 terug naar overzicht

https://www.pontes.nl/over-pontes/bestuur


Inspectie van het onderwijs
Voor algemene vragen kunt u terecht op de website van de Inspectie van het Onderwijs of 
bellen naar telefoonnummer 1400. 

De school valt onder het toezicht van het inspectiekantoor Tilburg. 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoonnummer 0900-1113111. 

Klachtenregeling
Bij klachten of vragen over ongewenste omgangsvormen op school zoals seksuele intimidatie, 
discriminatie, pesten, agressie en geweld kan ook contact opgenomen worden met de school-
leiding of één van de vertrouwenspersonen op school.  

Voor de klachtenregeling klikt u hier.
Voor de vertrouwenspersonen klikt u hier.

Inspectie van 
het onderwijs en 
klachtenregeling

 terug naar overzicht

www.onderwijsinspectie.nl
https://www.pontes.nl/klachtenregeling


Leerlingen die problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied kunnen een gesprek aangaan 
met de vertrouwenspersoon. Ook ouders/verzorgers die zich zorgen maken over het functio-
neren van hun kind kunnen dit doen.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van ongewenste intimiteiten, dan kan een leerling zich 
wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon op Pieter Zeeman is: 

Mevr. S. Beukers 
 s.beukers@pontes.nl

Vertrouwens-
persoon

 terug naar overzicht



Scholengroep Pontes
De Scholengroep ‘Pontes’ is ontstaan per 1 augustus 1999. In Zeeland is ‘Pontes’ de enige 
combinatie van middelbare scholen voor voortgezet onderwijs die alle opleidingsvormen 
in huis heeft: praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo (Engels) en 
gymnasium. 

Scholengroep Pontes telt drie locaties:
• Pieter Zeeman, Zierikzee
• Het Goese Lyceum, Oranjeweg Goes
• Het Goese Lyceum voor Beroepsonderwijs, Bergweg Goes

Het prettige van de drie locaties is dat de scholen klein blijven: wij kennen onze leerlingen! 

Pieter Zeeman 
Pieter Zeeman heeft specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen: 
praktijkonderwijs en beroepsbegeleidende leerweg voor leerlingen met leerweg-
ondersteunend onderwijs in het vmbo. 
Daarnaast hebben we een aantrekkelijk extra lesaanbod naast de reguliere lessen:

• extra sport voor het vmbo en mavo
• kunst & media voor vmbo, mavo, havo en vwo
• technasium voor havo en vwo 
• Cambridge Engels >>

Organisatie
 terug naar overzicht

http://www.pieterzeeman.nl/
https://oranjeweg.goeselyceum.nl/
https://bergweg.goeselyceum.nl/


De school is goed te bereiken met openbaar vervoer: de bushalte ligt op ongeveer 5 minuten 
loopafstand van de schoolingang. De school is kleinschalig met ongeveer 820 leerlingen. Er zijn 
zo’n 115 medewerkers verbonden aan de school. In de school is tevens de openbare bibliotheek 
gehuisvest. 

De school is vernoemd naar Pieter Zeeman, de beroemdste oud-leerling van de school die in 
1902, samen met Hendrik Antoon Lorentz de Nobelprijs voor de natuurkunde ontving. We zijn 
dan ook trots op de naam van de school: de naam laat zien dat ontwikkeling tot bijzondere 
prestaties kan leiden, voor elke leerling binnen zijn eigen mogelijkheden. 

Organisatie
 terug naar overzicht



De ouderraad is een orgaan voor en van de ouders/verzorgers dat gevraagd en ongevraagd 
adviezen geeft aan de schoolleiding en ook fungeert als klankbord voor de schoolleiding. 
Elke ouder/verzorger kan zich aanmelden bij de ouderraad. Er wordt zes keer per schooljaar  
vergaderd in aanwezigheid van de rector. U kunt ook altijd signalen doorgeven aan de leden van 
de ouderraad. 

De samenstelling van de huidige ouderraad is als volgt:

voorzitter
Mevr. F. Houtman, Noordgouwe 

lid 
Mevr. J.P.T. van Eerten, Zierikzee
Mevr. N.M.N. van der Pluijm, Zierikzee
Mevr. M. Hameeteman, Zierikzee

Het algemene e-mailadres van de ouderraad is: 
 ouderraad.pz@pontes.nl 

Zie ook onze website, klik hier.

Ouderraad
 terug naar overzicht

https://www.pieterzeeman.nl/voor-ouders/ouderraad


Scholengroep Pontes kent een medezeggenschapsraad (GMR) die een formele positie heeft 
als het gaat om besluiten op het niveau van de Scholengroep. Daarnaast zijn er twee deelmede-
zeggenschapsraden (MR-en), een voor de locaties in Goes en een voor de locatie in Zierikzee. 
De MR geeft advies of instemming aan besluiten op het niveau van de school: Pieter Zeeman, 
respectievelijk Het Goese Lyceum. In de medezeggenschapsraden zitten personeelsleden (de 
helft van de zetels) en ouders/leerlingen (de andere helft van de zetels). Invulling van de plaatsen 
gebeurt door verkiezingen. Ouders/verzorgers en leerlingen van Pieter Zeeman kunnen zich 
daarbij kandidaat stellen voor een plaats in de medezeggenschapsraad (MR) Zierikzee.

De samenstelling van de MR is als volgt:
Namens het personeel: 
Dhr. J.A. Driesse (voorzitter) 
Dhr. M.S.H. Steegmans (vicevoorzitter) 
Mevr. L. de Roeck (secretaris) 
Mevr. B. Hilkhuijsen

Namens de ouders/verzorgers: 
Dhr. P.A. Kieboom
Mevr. J. de Bruin 

Namens de leerlingen: 
Juliëtte van de Giessen 
Amé Luijten

De samenstelling van de GMR van de Scholen-
groep Pontes bestaat uit afgevaardigden van 
de MR uit Goes en Zierikzee. 
De samenstelling van de GMR is als volgt:

Namens het personeel:
Dhr. A.G.A. van der Goore (voorzitter)
Dhr. R.J.M. Janssen (secretaris) 
Dhr. J.A. Driesse 
Dhr. H.J. Hutjens
Mevr. D.M. van Dieren
Dhr. M.S.H. Steegmans
Mevr. J. Harrison

Namens de ouders/verzorgers: 
Dhr. R.J. Traas
Mevr. S. Reeves
Dhr. P.A. Kieboom

Namens de leerlingen:
Juliëtte van de Giessen
Floortje van der Schaaf
Roza Hoefsmid

Zie ook onze website, klik hier.

Medezeggenschap
 terug naar overzicht

https://inloggen.pontes.nl/pieterplein/de-school/medezeggenschapsraad


Schoolregels
Medewerkers, leerlingen en ouders van leerlingen van Pieter Zeeman hechten waarde aan een 
veilig en ontspannen schoolklimaat. Dit klimaat ontstaat wanneer iedereen een bijdrage levert, 
op grond van déze leefregels.

Respecteer jezelf!
• Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
• Je probeert altijd vriendelijk te blijven.
• Je maakt alleen opnames van mensen die daarvoor toestemming geven. 
• Je rookt niet op school of op het schoolterrein; je drinkt geen alcohol.

Respecteer elkaar!
• We accepteren elkaar zoals we zijn.
• We vinden dat iedereen het recht heeft, op school te leren.
• We lachen met elkaar, en doen niet mee aan uitlachen, schelden, pesten, roddelen. 
• We blijven van anderen en andermans spullen af.

Respecteer de werksfeer!
• Je bent op tijd in de lessen en je hebt de juiste spullen bij je.
•  Je zet je mobiele telefoon uit en stopt hem aan het begin van de les in de telefoontas of je laat 

hem in je kluisje, tenzij de docent je vraagt het apparaat te gebruiken. Mocht je toch besluiten 
je mobiel te pakken, kan de docent deze innemen. Dan kun je hem pas na het 8e lesuur bij de 
receptie ophalen!

• Je levert opdrachten of ander werk op tijd in.
• Je gedraagt je rustig in het gebouw; je bent tijdens de les niet in de gang.
• Je volgt een verzoek van een personeelslid op.
•  Je laat je ouder(s) of verzorger(s) vóór 8.30 uur contact opnemen, wanneer je niet naar school 

kunt komen.>>

School- en huis regels, 
school reglement en 
leer lingenstatuut

 terug naar overzicht



Respecteer je omgeving!
• Je houdt alles netjes, opgeruimd en heel.
• Je eet en drinkt alleen in de aula en het auditorium.

Algemene regels in verband met het Coronavirus COVID-19
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Deze zijn te vinden op de website van Rijksoverheid.

Met andere woorden…
We zorgen met elkaar ervoor, dat we niets en niemand  
hinderen. Pas dan is de school een plaats waar we ons 
prettig en dus veilig voelen!
Natuurlijk houden wij ons allemaal aan de wet. Als wij een 
overtreding constateren, bijvoorbeeld drugs- of wapen-
bezit, schakelen wij direct de politie in.
Deze regels zijn allemaal te herleiden tot  onze kernwaarde: 
respect.

Schoolreglement en leerlingenstatuut
In het schoolreglement/leerlingenstatuut heeft de voor-
zitter van het College van Bestuur van de Scholengroep 
Pontes de regels vastgelegd die gelden voor het verkeer 
tussen de mensen die deel uitmaken van de scholengroep. 
Hiermee is een beschrijving tot stand gekomen van de 
rechten en plichten die gelden voor samenwerking en 
gedrag binnen de scholengroep. 
In dit document is het wettelijk voorgeschreven Leerlingenstatuut opgenomen, 
alsmede de school interne regelingen omtrent bezwaren en klachten. 
Klik hier om naar het schoolreglement/leerlingenstatuut te gaan. 

School- en huis regels, 
school reglement en 
leer lingenstatuut

• We hebben een 
positieve houding, correct gedrag 

en net taalgebruik
•  We spreken mét elkaar, niet óver elkaar

• We houden onze omgeving netjes en schoon

#RESPECT!

We beginnen bij onszelf, we houden ons 
aan bovenstaande regels en spreken 
elkaar erop aan als wij dat niet doen

 terug naar overzicht

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
https://inloggen.pontes.nl/Portals/704/2019%20-%202021%20Schoolreglement%20leerlingstatuut.pdf?ver=2020-09-26-125622-433


Extra verlof kan alleen worden gegeven:
a. bij verhuizing van het gezin/de leerling;
b. bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
c. bij ambts- of huwelijksjubileum (groot)ouder(s)/verzorger(s);
d. indien de werkgever de werknemer (ouder/verzorger) verplicht buiten de schoolvakantie  

vakantie te nemen. 

Extra verlof dient te worden aangevraagd middels het daartoe bestemde 
formulier verlofaanvragen.

Voor de volledige voorwaarden inzake verlof klikt u hier om naar de website van Regionaal 
Bureau Leerplicht te gaan. 

Verzuim 
Pieter Zeeman werkt nauw samen met de leerplichtambtenaar om verzuim of te laat komen bij 
haar leerlingen terug te dringen. Een aantal leerlingen werd en wordt daarom, vaak samen met 
hun ouder(s)/verzorger(s), door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. 
Zo’n gesprek heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen in de redenen voor het verzuim, 
of te onder zoeken of school in de ondersteuning van de leerling iets extra’s kan betekenen. 
Onze leerplichtambtenaar houdt elke week een spreekuur op Pieter Zeeman. 
Tijdens dit spreekuur zal zij leerlingen zien die naar onze maatstaven te vaak afwezig zijn, 
of te vaak te laat komen. Daarnaast kunnen ook leerlingen uitgenodigd worden die veelvuldig 
ziek zijn. In die gevallen is er dan ook overleg met de GGD-arts of de jeugdverpleegkundige.

Leerplicht
Voor meer informatie over de leerplicht klikt u hier om naar de website van Rijksoverheid te 
gaan.

Extra verlof, 
verzuim en 
leerplicht

 terug naar overzicht

http://inloggen.pontes.nl/pieterplein/verborgen-pagina/extra-verlof-leerlingen
https://www.lereninzeeland.nl/ouders/regels-verlof
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht


Lessentabel 
Voor elke onderwijssoort is er een lessentabel die voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
De lessentabel geeft het aantal lesuren per week en het aantal uren per vak aan. 

 Lessentabellen per opleiding en leerjaar.

Pieter Zeeman zet zich er voor in om te voldoen aan de verplichte onderwijstijd door: 
• een lessentabel te maken met een voldoende aantal lessen dan wel lesgebonden activiteiten
• onderbouwklassen bij lesuitval op te vangen 
• bovenbouwklassen de mogelijkheid tot keuzewerktijd te geven
•  lesuitval te voorkomen door zoveel mogelijk excursies, workshops e.d. in daarvoor  

aangewezen activiteitenweken te organiseren.

Onderwijstijd 
Inhoudelijke informatie over onderwijstijd is te vinden op de website van Rijksoverheid. 
Klik hier om naar de informatie te gaan.

Lessentabel en 
onderwijstijd

 terug naar overzicht

https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Het-onderwijs/Lessentabellen
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd


Rooster
Een les duurt in de regel 45 minuten. 
Soms wordt gewerkt met een verkort lesrooster van 40 minuten.

 Ga snel naar: rooster

Leerlingen wordt aangeraden een snelkoppeling naar de Zermelo Webapp op hun smartphone 
te installeren zodat zij altijd goed en snel op de hoogte zijn van hun (toets)rooster en eventuele 
wijzigingen daarin.

Lestijden

leerjaar 1+2 leerjaar 3 t/m 6

LESUUR van tot van tot

1 08.40 - 09.25 uur 08.40 - 09.25 uur

2 09.25 - 10.10 uur 09.25 - 10.10 uur

PAUZE 10.10 - 10.25 uur 10.10 - 10.25 uur

3 10.25 - 11.10 uur 10.25 - 11.10 uur

4 11.10 - 11.55 uur 11.10 - 11.55 uur

5+PAUZE
11.55 - 12.25 uur 11.55 - 12.40 uur

12.25 - 13.10 uur 12.40 - 13.10 uur

6 13.10 - 13.55 uur 13.10 - 13.55 uur

7 13.55 - 14.40 uur 14.55 - 15.40 uur

PAUZE 14.40 - 14.55 uur 13.55 - 14.40 uur

8 14.55 - 15.40 uur 14.55 - 15.40 uur

9 15.40 - 16.25 uur 15.40 - 16.25 uur

leerjaar 1+2 leerjaar 3 t/m 6

LESUUR van tot van tot

1 08.40 - 09.20 uur 08.40 - 09.20 uur

2 09.20 - 10.00 uur 09.20 - 10.00 uur

3 10.00 - 10.40 uur 10.00 - 10.40 uur

PAUZE 10.00 - 10.55 uur 10.00 - 10.55 uur

4 10.55 - 11.35 uur 10.55 - 11.35 uur

5 11.35 - 12.15 uur 11.35 - 12.15 uur

6+PAUZE
12.15 - 12.45 uur 12.15 - 12.55 uur

12.45 - 13.25 uur 12.55 - 13.25 uur

7 13.25 - 14.05 uur 13.25 - 14.05 uur

PAUZE 14.05 - 14.20 uur 14.05 - 14.20 uur

8 14.20 - 15.00 uur 14.20 - 15.00 uur

9 15.00 - 15.40 uur 15.00 - 15.40 uur

Rooster, lestijden en 
ziekmelden

Ziekmelden
Als uw zoon/dochter door ziekte de lessen niet kan volgen, verzoeken wij u dit voor 8.30 uur 
telefonisch (0111-415751) aan de school te melden. Als een leerling na ziekte weer naar school 
komt dan vragen wij u dit uiterlijk diezelfde dag aan de school te melden.

45 minuten 40 minuten

 terug naar overzicht

https://pontes.zportal.nl/api/v2/oauth


Gedurende het gehele jaar krijgt een leerling cijfers voor toetsen, verslagen, presentaties en 
dergelijke. Het eindcijfer wordt bepaald door een doorlopend gemiddelde van de cijfers per 
leerjaar. 
Het voortschrijdend gemiddelde is een doorlopend gemiddelde van alle behaalde cijfers in 
één leerjaar voor een bepaald vak. Ouders/verzorgers kunnen de cijfers via het programma 
Magister inzien. 
Via de school ontvangt u de inloggegevens.

De examenkandidaten ontvangen voor 1 oktober in het (voor)examen jaar het Programma van 
Toetsing en Afsluiting (PTA) en examenreglement. 

 Het PTA en examenreglement

Cijfers, PTA en 
examenreglement

 terug naar overzicht

https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Examenreglement-PTA


herfstvakantie  maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021

Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

voorjaarsvakantie  maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022

2e Paasdag  maandag 18 april 2022

meivakantie  maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022

extra vrije dag vrijdag 27 mei 2022

2e Pinksterdag  maandag 6 juni 2022

zomervakantie  maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Vakanties schooljaar 
2020-2021 en 
jaaragenda

Jaaragenda
In de jaaragenda zijn onder andere de toetsweken en de informatie- en contactavonden te 
vinden. Klik hier om naar de jaaragenda te gaan.

 terug naar overzicht

https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Actueel/Jaaragenda


Stage
 Maatschappelijke stage
 Beroepsoriënterende stage

Pesten
Wij streven ernaar pestgedrag te voorkomen of het vroegtijdig in de kiem te smoren. 
Mocht uw zoon/dochter te maken krijgen met pesten, meld dit dan gelijk aan de mentor. 
Hierboven vindt u een verwijzing naar ons pestbeleid en pestprotocol. De coördinator pesten 
is mevr. V.A. Faut-Albers MEM, zorgcoördinator.

Scholen op de kaart en Inspectie van het Onderwijs
 Doorstroom en uitstroom
 Kwaliteit van de school  
 Opbrengstenkaart   
 Percentage schoolverlaters zonder diploma
 Slagingspercentage 

Stroming leerlingen van 2020-2021 naar 2021-2022
 Hinkelpad

Schoolkosten
 Kosten die niet onder de regeling gratis schoolboeken vallen
 Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage
 Reductie- en kwijtscheldingsregeling
 Vrijwillige ouderbijdrage
 Gymkleding
 Verzekeringen

Meer info en 
downloads

Zorg en begeleiding
 Pesten en pestprotocol
 Veiligheid
 Verzuimbeleid
 Zorg

 terug naar overzicht

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/1768/Pontes-Pieter-Zeeman?school=1768&presentatie=1&sortering=2
http://www.scholenopdekaart.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/1768/Pontes-Pieter-Zeeman?school=1768&presentatie=1&sortering=2
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1768/Pontes-Pieter-Zeeman/categorie/Resultaten
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Het-onderwijs/Stroming-leerlingen
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Het-onderwijs/Stroming-leerlingen
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Bestelsite-en-instructie
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Bestelsite-en-instructie
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Bestelsite-en-instructie
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Bestelsite-en-instructie
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Zorg-Begeleiding/Protocollen
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Zorg-Begeleiding/Protocollen
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Verzuim
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Gymkleding
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Verzekeringen
https://www.pieterzeeman.nl/de-school/stages
https://www.pieterzeeman.nl/de-school/stages
https://inloggen.pontes.nl/Pieterplein/Voor-ouders/Zorg-Begeleiding/Extra-ondersteuning
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