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1. Horeca Vakschool R’dam iets voor jou? 

De Horeca Vakschool Rotterdam is een VMBO (Basis, Kader & Mavo) in het bruisende hart van Rotterdam. Ben 

jij sterk, slim, behulpzaam en hou je van goed eten? Ben je een echte teamplayer, een aanpakker en creatief? 

Wil jij je goed voorbereiden op je toekomst? 

Bij onze school horen die skills thuis. Daar kies je bewust voor. Je leert iets waar je trots op kunt zijn. Je haalt 

je VMBO-diploma én je vakopleiding: tot kok, gastheer, bakker, patissier, evenement-organisator of 

recreatiemedewerker. Maar dat niet alleen:  

We stomen je klaar voor jouw toekomst! 

Dat doen we door de hoge kwaliteit van ons onderwijs: zodat jij straks een kei bent in belangrijke basisvakken. 

als Nederlands, Engels en Wiskunde en goed getraind bent in de praktijkvakken, in ICT, én in je sociale 

vaardigheden.  

Maar ook door elke leerling te kennen en te coachen. Door de goede sfeer op school, en de kleine klassen. We 

stimuleren onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Die rake mix van structuur, heldere regels, 

samenwerken en enthousiasme werkt: we hebben een slagingspercentage van meer dan 95%!  

We zijn bovendien een Gezonde School en een Veilige School. In onze kantine kun je gezonde producten 

kopen, we geven les in voedings- en gezondheidsleer, we zijn natuurlijk een rookvrije school en we geven 

voorlichting over roken, alcohol, drugs en seks. Ook hanteren we een streng pestprotocol.  

Wat kun je worden? 

We hebben 3 profielrichtingen: Koken, Bakken of Recreatie. De Mavo heeft het profiel economie en de Havo 

voor Food & Events kent een aparte leerlijn in samenwerking met Het Lyceum Rotterdam. Al vanaf je 1e jaar 

krijg je les in alle drie de richtingen en ga je lekker aan de slag in onze keuken, bakkerij en ons eigen restaurant. 

Aan het eind van je 3e jaar kies je voor de profielrichting die het beste bij jou past en ga je je daar verder in 

specialiseren.  

Heb je je diploma behaald aan het eind van 4e jaar: dan kun je een aansluitende MBO opleiding versneld 

afronden. Overigens kan je met het diploma VMBO basis- Kader of TL alle andere richtingen op het MBO 

kiezen. Je hebt dan in ieder geval bovengenoemde skills in je bagage! 

 Profiel Koken 4e leerjaar: keukenspecialisatie bijzondere keuken, traiteur en facilitaire 

dienstverlening: Hou je ervan om familie of vrienden te laten genieten van je kookkunsten? Om 

samen te werken? Om flink aan te pakken, ook ’s avonds? Dan past de opleiding Koken & Horeca 

helemaal bij jou!  

Je leert hoe je het je gasten naar de zin kunt maken. Je specialiseert je in warenkennis, menuleer, 

voedingsleer, drankenkennis en serveertechnieken. En je wordt getraind in zelfstandig werken, 

initiatief nemen en je sociale en commerciële vaardigheden. Een goed begin voor een mooie carrière 

in de horeca of foodindustrie. 

 Profiel Bakken 4e leerjaar: brood- en banket, patisserie, traiteur en facilitaire dienstverlening: Geniet 

je van de geur van versgebakken brood, taart en koekjes? Van het kneden van het deeg? Van creatief 

en secuur bezig zijn? En van aanpakken, ook ’s ochtends heel vroeg? Dan ben jij op je plek bij de 

opleiding brood- & banketbakken!  

Je leert het perfecte brood, taart  of chocolaatje te maken. Je traint je creativiteit en precisie. Je leert 

over producten, productietechnieken, sierwerk, apparatuur, veiligheid en hygiëne. Na deze opleiding 
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kun je aan de slag in traditionele brood- en banketbakkerijen, in brood-speciaalzaken, bij patisserieën 

of traiteurs.   

 Profiel Gastheerschap en Recreatie & Evenementen 4e leerjaar: Hou je ervan om jong of oud te 

vermaken. Om uitjes te regelen? Ben je een flexibele aanpakker vol goeie ideeën? Vind je het niet erg 

om te werken tijdens vakanties en in het hoogseizoen? Dan ben je bij de opleiding Recreatie & 

Evenementen op de juiste bestemming! 

Je leert hoe je grote evenementen organiseert, een goede gastheer te zijn, samen te werken en 

mensen te entertainen. Je krijgt lessen in vakken als sport & spel, muziek en toneel, maar ook zakelijke 

vakken. Met deze opleiding kun jij aan de slag in de groeiende evenementenbranche. 

Versneld doorstromen in het MBO 
Als je bij de HVsR je diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar een aansluitende MBO (zoals Zadkine, 

Albedacollege, SVO, TIO, Mondriaancollege of Lentiz). In sommige gevallen zelfs versneld. Dat houdt in dat je 

het 1e jaar van het MBO mag overslaan en in slechts 5 jaar je MBO vakdiploma behaalt; de wettelijk verplichte 

startkwalificatie. Meer hierover lees je bij 2. Zo werkt het op onze school.  

Wil je meer weten?  Open Dagen en Doedag! 

Kom dan sfeer proeven op een van onze Open Dagen. Data kun je vinden op www.hvsr.nl 

Of probeer ons een uit en meld je aan voor een Doedag via info@hvsr.nl (geef wel even aan naar welke Open 

Dag je bent geweest). De doedag is op een zaterdagochtend in september en in juni. 

Ook leuk:  

 Volg onze passies en prestaties op Instagram en Facebook 

Al zin om aan de slag te gaan en je VMBO-diploma bij ons halen? Of heb je nog vragen? Stuur een mail met je 

contactgegevens naar info@hvsr.nl en wij nemen snel contact met je op. 

  

http://www.hvsr.nl/
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2. Zo werkt het op onze school 

‘We zorgen ervoor dat jij je thuis voelt bij ons. Zodat jij je kunt focussen op het halen van je diploma en het 

ontwikkelen van je talenten!’ 

We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich persoonlijk kan ontwikkelen. We genieten ervan als we zien 

hoe leerlingen die vers van de basisschool komen, zich in 4 jaar tijd ontwikkelen tot actieve, autonome en 

initiatiefrijke leerlingen met een eigen identiteit. Wij helpen jullie je passie en talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. En je zult ervaren dat jij ertoe doet! 

Basis, Kader, Mavo & Havo 
Je hebt van je basisschool het VO-advies meegekregen. Welke richting past het beste bij jou?  

 BasisBeroepsgerichte Leerweg BBL: voor als je een doener bent en van veel praktijk houdt: Je doet 

veel praktijkvakken, en de theorievakken worden met veel praktische opdrachten aangeboden.  

 KaderBeroepsgerichte Leerweg KBL: voor als je het liefst leert door te doen, maar wel een 

kaderfunctie ambieert: Je lespakket is een mix van praktisch en theoretisch. Met je theorievakken op 

kader kan je doorstromen naar een MBO 3 of 4 opleiding.  

 Mavo: voor als kiest voor een combinatie van praktijk en theorie De Mavo (ook wel Theoretische 

Leerweg of TL genoemd) heeft in de bovenbouw iets minder praktijk, zodat je extra tijd hebt voor de 

theorievakken over koken, bakken en evenementen. 

 Havo: De havo voor Food & Events is een samenwerking met Het Lyceum Rotterdam. Je volgt het 

beste onderwijs op de twee locaties. Op de HVsR krijg je alle aan Food & Events gerelateerde vakken. 

De overige algemene Havo vakken krijg je op Het Lyceum Rotterdam. 

Was je al bij een andere VO opleiding begonnen, maar wil je toch liever naar de HVsR? Dat kan! Je kunt flexibel 

instromen in het 1e en 2e leerjaar. In het 3e leerjaar is een vast instroommoment.  

Je vakken  

Op de Horeca Vakschool combineren we de wettelijk 

verplichte theorievakken met ambachtelijke praktijkvakken 

én met waardevolle algemene vaardigheden zoals ICT en 

sociale vaardigheden. Daardoor ben je na je afstuderen 

iemand die van aanpakken weet, vol kennis en kunde; 

kortom iemand waar werkgevers en vervolgopleidingen 

blij mee zijn! De vakken waar je mee te maken krijgt 

tijdens de 4-jarige VMBO opleiding bij de HVsR zie je 

helder weergegeven in de Onderwijstrechter. 

De Havo heeft een aparte leerlijn. 

Duidelijke roosters 

Als je weet waar je aan toe bent kun je beter focussen op 

leren. Daarom heeft elk leerjaar een vast lesrooster. 

Wettelijk verplichte vakken worden afgewisseld met 

ambachtsvakken, praktijkuren, ICT en mentormomenten. 

Op www.hvsr.nl/roosterzaken kun je de lesroosters van 

alle leerjaren vinden. Meer over het rooster vind je ook bij 

5. Roosterzaken 

http://www.hvsr.nl/
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Zo min mogelijk lesuitval 

Omdat we zuinig zijn op jouw onderwijstijd, proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Is een docent 

ziek, dan wordt je les zoveel mogelijk overgenomen door een andere docent. Lukt dat niet, dan wordt je klas in 

de kantine opgevangen. Alleen in uiterste nood gaan leerlingen eerder naar huis. 

In ’t echie aan de slag 
Je leert een vak pas goed als je veel oefent. Op school hebben we daarom prachtige praktijklokalen, je doet in 

je 3e en 4e jaar ervaring op tijdens je stage (BeroepsPraktijkVorming) bij een restaurant of bakkerij of 

evenementenorganisatie en je kunt mee doen aan wedstrijden.  

 In de Keuken bereiden we samen de gerechten voor die in ons restaurant geserveerd worden aan de 

gasten die komen lunchen of dineren. Je oefent met menu’s bedenken, voorbereiden, als team samen 

te werken tijdens de bereiding. En natuurlijk hoe belangrijk het is alles weer goed schoon te maken. 

 De Bakkerij is voorzien van allerlei machines. We bakken broden, taarten, koekjes en maken 

bijvoorbeeld chocoladeletters of kerstkransjes. Deze worden verkocht in onze Bakkerswinkel. 

 In ons sfeervolle Restaurant ‘En Garde’ oefen je je presentatie- en  recreatievaardigheden. Er komen 

wekelijks tientallen mensen genieten van de door jullie uitstekend gemaakte en keurig geserveerde 

lunches en diners. Jullie zien er tip-top uit en weten hoe je gasten in de watten legt. Hun reacties kun 

je vinden op Facebook en Instagram.  

Een school waar je het naar je zin hebt! 
Je leert het beste als je het naar je zin hebt op je school. Bij de HVsR hebben we een boel plezier met elkaar! 

Maar ook heldere, strikte regels, zoals: op tijd komen, respectvol met elkaar omgaan, correcte kleding dragen. 

Dat zorgt ervoor dat er een fijne sfeer is, alle leerlingen elkaar kennen en helpen, ze goed contact hebben met 

de docenten, de directeur, de mentoren. Meer over de schoolregels vind je bij 7. Schoolregels.  

Je eigen mentor 

Iedere leerling op onze school heeft een mentor. Die coacht jou en je klasgenoten gedurende het hele 

schooljaar. Bij deze docent kun je terecht met al je vragen en (school- of privé-)problemen. Je mentor treedt op 

bij ziekteverzuim / spijbelen / te laat komen / als je uit de les verwijderd bent en houdt daarover contact met je 

ouders/verzorgers. Hij/zij is ook op de hoogte van je studieresultaten en bespreekt deze 3x per jaar met je 

ouders tijdens de rapport-ouderavonden.  

Eens in de 6 weken heb je een individueel gesprek met je mentor tijdens het ingeroosterde mentoruur, maar 

ook daarbuiten kun je contact opnemen. De contactgegevens van alle mentoren zijn te vinden op www.hvsr.nl.  

Als je extra onderwijsondersteuning nodig hebt zijn wij er ook voor je. Je specifieke behoefte aan 

LeerWegOndersteuning (LWOO) bespreken we tijdens je intake. Voor extra informatie kun je terecht bij de 

zorgcoördinator mevr. B. Elis (belis@hvsr.nl) Meer info vind je ook bij 6. Ouderzaken 

LeerlingenRaad en LeerlingenStatuut 
Wil je invloed hebben op het schoolfeest, schoolreis en wat er in de kantine te koop is? Meld je dan aan voor 

de LeerlingenRaad. Van elke klas zit een leerling in de LeerlingenRaad. Ook onderwerpen als bijvoorbeeld 

pesten of andere issues worden hier besproken.  

In het leerlingenstatuut staat beschreven wat alle rechten en plichten zijn van de school en van de leerlingen. 

Het is te vinden op onze website, en bij de administratie van de school ligt een inkijkexemplaar.  

 

http://www.hvsr.nl/
mailto:belis@hvsr.nl
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3. Aanmelden t/m je Diploma 

‘Alles wat je moet weten als je je diploma bij de HVsR wilt halen’ 

 

Aanmeldprocedure & toelatingsbeleid (ook voor tussentijds instromen) 
Meld je aan op een van de Open Dagen, telefonisch (010 – 465 50 55), of stuur een mail naar info@hvsr.nl. Je 

wordt samen met je ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de hand van het advies van je basisschool 

en het intakegesprek geven we je advies over waar je mogelijkheden liggen binnen de school. Pas daarna 

maken we de inschrijving definitief. Je ontvangt hier een schriftelijke bevestiging van, inclusief een uitnodiging 

voor de informatie-avond in juni. Op deze ouderavond kun je gelijk de boeken bestellen. De firma Circuit 

(Moderne Bedrijfskleding | Circuit Bedrijfskleding)  nodigt nieuwe leerlingen en ouders uit om vakkleding te passen. 

(zie ook 6. Ouderzaken). 

 

Schoolbenodigdheden 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dus schaf deze spullen aan vóór het schooljaar start: 

- Schoolspullen: schooltas, schoolagenda, lijntjesschriften, etui met inhoud (pennen, potloden en gum) 

- Gymnastiekkleding: broek, shirt, gymnastiekschoenen (zaalschoenen; alleen binnen te gebruiken) 

- Vakkleding voor keuken, bakkerij en restaurant: te bestellen via ons bestelformulier  

- Schoolboeken: deze worden betaald door Rijksoverheid, en te bestellen via het bestelformulier van 

boekhandel Van Dijk Educatie. Van Dijk bezorgt de boeken in de laatste vakantieweek op je huisadres. De 

studieboeken heb je in bruikleen en lever je aan het eind weer (netjes!) in, de werkboeken blijven je eigendom. 

Roosters 

In je lesrooster zie je precies welk vak je op welk moment hebt. In het jaarrooster staan alle vakanties en 
roostervrije dagen, de schoolreizen en excursies, examendata, ouderavonden, informatieavonden, en andere 
activiteiten zoals de sportdagen (zie ook: 6. Roosterzaken). Actuele roosters en roosterwijzigingen vindt je op 
www.hvsr.nl bij ‘Roosters’ en in Magister. Kijk voor actuele roosterinformatie op de website. 

Magister: roosters, cijfers en huiswerk 

Al je roosters, studieresultaten, huiswerk en verzuim worden overzichtelijk bijgehouden in Magister. Op 

www.hvsr.nl kun je inloggen in Magister. Inloggegevens krijg je begin september via je mentor, je ouders 

krijgen het per mail. Je kunt Magister ook op je telefoon bekijken via de app Meta, te downloaden in de 

appstore (voor iOS en Android). Let wel: telefoongebruik is op school alleen in de kantine toegestaan. 

Rapporten, ouderavonden en overgaan 
Leerjaren 1 en 2 vormen beide één periode. In leerjaar 1 en 2 krijg je 3 x per jaar een toetsweek waarin de 

behandelde lesstof wordt afgetoetst. Tussendoor krijg je voortgangstoetsen. De cijfers van de toetsweek 

komen op het rapport. leerjaar 3 en 4 vormen samen één periode. (zie 1. beoordelingsschema)  Die maal per 

jaar zetten we je studieresultaten overzichtelijk in een rapport. Je rapport is door je ouders/verzorgers op te 

halen bij je mentor tijdens de ouderavond. Om over te gaan of te slagen moeten je studieresultaten aan een 

aantal eisen voldoen;  

Basisberoepsgerichte leerweg 

 Bij voldoende rapport handhaaft de leerling zijn niveau op alle vakken. 

 Bij 1 of 2 onvoldoende boven de 4 : over 

 Bij 3 of 4 onvoldoendes boven de 4: over maar met zorgen 

 Bij 5 of meer onvoldoendes: doubleren. 

 Vakken die gemiddeld het hele jaar boven de 7,5 scoren over 3 periodes komen in 
aanmerking voor kader. 

mailto:info@hvsr.nl
https://www.circuitbedrijfskleding.nl/
http://www.hvsr.nl/
http://www.hvsr.nl/
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Kaderberoepsgerichte leerweg 

 Bij voldoende rapport handhaaft de leerling zijn niveau op alle vakken. 

 Bij 1 onvoldoende boven de 4: over 

 Bij maximaal 3 onvoldoendes boven de 4,5: over  

 Bij maximaal 3 onvoldoendes onder de 4,5 over maar op basisniveau. 

 Bij 4 onvoldoendes boven de 4,5 doubleren op kader 

 Bij 5 of meer onvoldoendes onder de 4,5: doubleren en naar basisniveau. 

 Vakken komen in aanmerking voor T als deze gemiddeld hoger dan een 7,5 scoren 

gedurende 3 periodes. 

 

Theoretische leerweg 

Bij een volledig voldoende rapport handhaaft de leerling zijn niveau op alle vakken. 

Bij maximaal 2 onvoldoendes voor een T vak: 

 Boven de 5 handhaving 

 Boven de 4 handhaving met zorgen en advies docent 

 Onder de 4 wordt het vak kader. 

Bij maximaal 4 onvoldoendes heeft de leerling een onvoldoende rapport. 

 Bij een gemiddeld onvoldoende cijfer boven de 4,5 gaat de leerling over maar naar kader. 

 Bij een gemiddeld onvoldoende cijfer onder de 4,5 doubleert de leerling op kader. 
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Cijferopbouw 

 

1 Beoordelingsschema 

Profielkeuze 

Aan het eind van je 3e jaar (bij je Paasrapport) maak je je keuze voor één van de drie profielen: Koken, Bakken 

of Recreatie & Evenementen. Om een goede keuze te kunnen maken heb je daarvóór met je mentor en de 

decaan besproken welke richting het beste bij jou past. In je 4e jaar ga je je in de gekozen richting verdiepen: je 

hebt 4 uur theorie, 5 uur praktijk, en je loopt iedere vrijdag stage. 

Stage 
In de 3e klas loop je twee weken stage in een restaurant of bakkerij, in de 4e heb je iedere vrijdag stage. Je 

zorgt zelf voor je stageplek, maar de school helpt jou daarbij. Doe je het profiel Evenementen, dan werk je de 

eerste maanden op school aan een project en loop je later in het jaar stage of voer je je project uit 

Doorstromen naar MBO 
Heb je je VO-diploma bij ons gehaald, dan kun je je MBO-diploma halen bij een aantal aansluitende Horeca- of 

Bakkerij-opleiding (Zadkine, Albedacollege, SVO, TIO, Mondriaancollege of Lentiz). In sommige gevallen zelfs 

versneld: 

 Basis: je kunt het 1e jaar van het MBO niveau 2 overslaan, mits je de (pittige) MBO praktijktoets voldoende 

maakt. 

 Kader: je kunt het 1e jaar van het MBO niveau 2 overslaan, mits je de (pittige) MBO praktijktoets 

voldoende maakt. Enkele horeca-opleidingen laten je tot het tweede leerjaar van niveau 3 toe. 

 Mavo: je kunt instromen op niveau 4. 

 Havo: je kunt doorstromen naar het HBO (Hotelschool The Hague) of een andere HBO opleiding  

• leerjaar 1

• leerjaar 2

• 3 rapporten per jaar

• 3e rapport = eindrapport

onderbouw

• 3e klas 3 rapporten

• 4e klas 2 rapporten

• Klas 3 PTA op 100% voor 
overgang naar klas 4

bovenbouw
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4. Schoolregels 

‘Duidelijke regels, goede sfeer & geweldige resultaten’ 
Duidelijke regels 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school, zodat je goed kunt leren en slagen. 

Bovendien leiden we jullie op voor beroepen waarbij representatief zijn heel belangrijk is. Daarom hebben we 

strikte regels over omgaan met elkaar, op tijd zijn, je kleding, telefoons en dergelijke. Je vindt deze regels op 

de bladzijde hiernaast. 

 

Zo gaan we met elkaar om 
We hebben een goede sfeer op 

school en dat willen we zo houden. 

De leerlingen uit alle jaren kennen 

en helpen elkaar. Net zoals alle 

docenten en leerlingen elkaar 

kennen. We gaan respectvol met 

elkaar om. Slecht nieuws voor 

pesters: we hebben een streng anti-

pest protocol. Pesten, discrimineren 

of beledigen zijn niet toegestaan. Als 

dat nodig is, neemt de schoolleiding 

passende maatregelen.  

 

Ziekte en ander Geoorloofd Verzuim 
Ziek zijn, een bezoek aan de tandarts of dokter zijn geldige redenen om je lessen niet te kunnen volgen. Ze 

vallen onder Geoorloofd Verzuim, op voorwaarde dat je ouders dit vóór 08:15 uur hebben doorgegeven aan 

onze administratie.  

Wil je vrij voor bijzondere gelegenheden zoals bruiloft of begrafenis, dan moeten je ouders of verzorgers dat 

vooraf schriftelijk aanvragen door het Verlofaanvraagformulier van onze website te downloaden en in te 

sturen. Na intern overleg met de teamleider (waarbij we de richtlijnen van de gemeente Rotterdam volgen) 

sturen we een schriftelijk besluit naar je ouders/verzorgers. Meer informatie over verzuim kun je vinden op: 

http://www.hvsr.nl/schoolregels/ziekte-en-ander-geoorloofd-verzuim 

 

 

Ongeoorloofd Verzuim 

Ben je afwezig zonder officiële afmelding, of kom je regelmatig te laat, dan is dat Ongeoorloofd Verzuim. We 

bellen dan je ouders/verzorgers om te vragen waarom je er niet bent. Ook zijn we verplicht het te registreren 

in Magister, en het door te geven aan de leerplichtambtenaar.  

Als je tel laat bent of spijbelt meld je je de eerst volgende lesdag om 08.00 uur bij de receptie. 

 

Straf oftewel ‘Disciplinaire Maatregelen’ 

We hebben deze schoolregels niet voor niets: we willen een school waar iedereen zich fijn voelt en goed kan 

leren. Dus als je de schoolregels niet na komt, kan een Disciplinaire Maatregel worden opgelegd. Deze staat in 

verhouding tot de overtreding. Verstoor je bijvoorbeeld de les: dan moet je de les verlaten als de docent dit 

zegt. Vind je dat de maatregel onterecht is, dan kun je dit laten beoordelen door de directeur. Stuur dan een 

mail met je bezwaar naar mmeily@hvsr.nl  

Wees gewaarschuwd: Overtreed je meerdere keren de schoolregels, of vertoon je ernstig wangedrag, dan kun 

je worden geschorst of verwijderd door het bestuur. Ben je eindexamenkandidaat, dan mag je wel nog je 

examens afleggen. 

http://www.hvsr.nl/schoolregels/ziekte-en-ander-geoorloofd-verzuim
mailto:mmeily@hvsr.nl
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  Wij behandelen elkaar met respect. 
o Wij laten elkaar uitspreken 
o Wij voorkomen pesten en agressie 
o Als ik pestgedrag zie, meld ik dit bij mijn 

mentor 
o Wij blijven van elkaars spullen af 
o We zijn aardig naar elkaar. 

  
 Wij zijn op tijd in de les. 

o Ik haal een briefje als ik te laat ben 
o Áls ik te laat ben, meld ik mij de volgende 

lesdag om 08.00 uur bij de receptie 
o Mijn ouders bellen naar school als ik ziek of 

later ben. 

 

 

 Ik heb iedere les mijn spullen bij me:  
o Ik heb altijd mijn boeken bij me 
o Ik heb altijd een gevulde etui bij me 
o Ik heb schone en complete vak- en gymkleding 

bij mij. 

   Mijn kleding is representatief: 
o Bijvoorbeeld geen jas, slippers, petje, cap of 

capuchon. 

  
 Mijn Telefoon 

o Gebruik ik alleen in de kantine of buiten 
o Ligt tijdens de les in mijn kluis of staat uit en 

zit in mijn tas 
o Ik maak niet ongevraagd foto’s of opnames van 

anderen. Daarmee respecteer ik de privacy van 
mijn  
schoolgenoten en het personeel van de HVsR. 

   
 De school is van ons allemaal. 

o Eten & drinken doe ik in de kantine 
o Ik laat de kantine en de lokalen netjes achter 
o Mijn mentor controleert af en toe mijn kluisje. 
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5. Roosterzaken  
‘Wel zo handig als je precies weet wanneer je waar moet zijn’ 

Lesroosters & roosterwijzigingen 
In je lesrooster zie je precies welk vak je op welk moment hebt. De lesroosters van alle jaren zijn te vinden op 

onze op www.hvsr.nl bij ‘Roosters’ en in Magister (inloggegevens krijg je begin september via je mentor, je 

ouders krijgen het per mail).  

Je kunt Magister ook op je telefoon bekijken via de app Meta (te downloaden in de appstore; voor iOS en 

Android). Let wel: telefoongebruik is op school NIET toegestaan. Op de pagina hiernaast staat een voorbeeld 

van het 1e jaars lesrooster. Voor de volledige lessentabel: zie achterin schoolgids. 

  

Roosterwijzigingen proberen we te voorkomen, maar soms kan het niet anders. We zetten de 

roosterwijzigingen op http://www.hvsr.nl/roosterzaken/roosterwijzigingen 

 

 

Heb je vragen over je rooster, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon roosterring: Dhr. Van 

Nijen (evannijen@hvsr.nl). 

  

Jaarrooster  

In het Jaarrooster staan alle schoolvakanties, roostervrije dagen, ouderavonden, schoolreizen, sportdag, Open 

Dagen, Meeloopdagen. Je vindt er ook allerlei leuke extra activiteiten, zoals het schoolfeest, schaatsen, 

zwemmen. En de wedstrijden die we organiseren: OliebollenWedstrijd (1e klas), Skills Talents, KoffieWedstrijd 

en JeugdVakWedstrijd. http://www.hvsr.nl/roosterzaken/jaaragenda-vakantie 

 

  

http://www.hvsr.nl/
http://www.hvsr.nl/roosterzaken/roosterwijzigingen
http://www.hvsr.nl/roosterzaken/jaaragenda-vakantie
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6. Ouderzaken 
‘Alle belangrijke zaken die u als ouder wilt weten op een rij’ 

 

Hoe presteert de HVsR? 
We geloven in onze leerlingen en zetten ons vol enthousiasme en vakmanschap in om hen tot hun recht te 

laten komen. Dat zien we terug in onze prachtige doorstroomgegevens en examenresultaten (zie pagina 

hiernaast), en in de Kwaliteitskaart  (= rapport van de Onderwijsinspectie; zie www.schoolvo.nl en 

www.venstersvoorverantwoording.nl). 

 

Studieresultaten: Magister 
De studieresultaten (en absenties) van uw kind worden bijgehouden in Magister: www.hvsr.nl/magister. Aan 

het begin van het jaar ontvangt u per email de inloggegevens hiervoor. Drie maal per jaar ontvangen de ouders 

een cijferoverzicht tijdens de ouderavond Aan het eind van elke periode (leerjaren 1 en 2 zijn verdeeld in 3 

periodes, leerjaar 3 en 4 vormen samen 5 periodes) zetten we je studieresultaten overzichtelijk in een rapport.  

Het vierde leerjaar (examenjaar) wordt afgesloten met het examen in april/mei. Op het laatste rapport staat of 

uw kind over gaat / is geslaagd. De overgangsregels zijn te vinden op http://www.hvsr.nl/aanmelden-tm-je-

diploma/rapporten-ouderavonden-en-overgaan 

 

 

OuderRaad (OR) en MedezeggeschapsRaad (MR) 
We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind. Wilt u meedenken en 

meewerken aan een gezonde, veilige en prettige leeromgeving? Dan kunt u deelnemen aan de OR en/of de 

MR.  

OuderRaad: De OR bestaat uit ouders, de directie en een docent van de HVsR. De OR vergadert 6x/jaar en 

geeft dan feedback over schoolgerelateerde zaken. Daarnaast helpt de OR met de organisatie van bijvoorbeeld 

ouderavonden, informatie-avonden, Open Dagen en andere niet-lesgebonden activiteiten. U kunt zich 

aanmelden bij Huibert Sandberg (hsandberg@hvsr.nl).   

MedezeggeschapsRaad: Ouders en personeelsleden van de HVsR kunnen invloed uitoefenen op het beleid van 

de school: de MR mag bij veel schoolbesluiten adviseren of meebeslissen. Leden van de MR worden gekozen 

uit personeel en ouders. De directie van de HVsR heeft alleen een adviserende rol. Wilt u zich kandidaat stellen 

voor de MR, dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter: Marcel Slieker (mslieker@hvsr.nl). 

 

Geldzaken 
Omdat de HVsR  wordt gefinancierd door het ministerie van onderwijs, worden alle gewone lessen en 

activiteiten door het ministerie vergoed. Er zijn daarnaast echter nog andere kosten, die voor rekening van 

ouders/verzorgers komen.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage: We vragen alle ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van €70,00 te betalen. 

Hiermee bekostigen we zaken als de schoolfotograaf, oordopjes, HVsR-Dopper, usb-stick en de wiskunde-set. 

De ouderbijdragen kunt u via Van Dijk Educatie betalen. Dit doet u door tijdens het bestellen van de boeken 

het vinkje te plaatsen bij vrijwillige ouderbijdrage.  

 

Schoolboeken worden betaald door de Rijksoverheid. De studieboeken krijgt uw kind in bruikleen (ze gaan aan 

het eind van het schooljaar weer terug naar de leverancier en moeten dus netjes blijven!). De werkboeken mag 

uw kind houden.  

Op onze website staat overzichtelijk welk boekenpakket hoort bij welk leerjaar / vakrichting / niveau:  

http://www.hvsr.nl/ouderzaken/geldzaken 

 

http://www.schoolvo.nl/
http://www.venstersvoorverantwoording.nl/
http://www.hvsr.nl/magister
http://www.hvsr.nl/aanmelden-tm-je-diploma/rapporten-ouderavonden-en-overgaan
http://www.hvsr.nl/aanmelden-tm-je-diploma/rapporten-ouderavonden-en-overgaan
mailto:hsandberg@hvsr.nl
mailto:mslieker@hvsr.nl
http://www.hvsr.nl/ouderzaken/geldzaken
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 Boeken bestellen doet u via het bestelformulier op de website van boekhandel Van Dijk Educatie 

 Het bestellen van en ‘omgaan met’ het boekenpakket komt aan de orde tijdens een door ons 

georganiseerde informatiebijeenkomst in juni. U ondertekent dan de overeenkomst met Van Dijk.  

 De bestelde boeken worden in de laatste vakantieweek door Van Dijk op uw huisadres bezorgd.  

 

Vakkleding 

De laatste maandagavond vóór de vakantie komt de firma Circuit Bedrijfskleding op school. Dan kunt u met uw 

kind de vakkleding passen en kopen die leerlingen nodig vanwege de praktijkvakken in de keuken, bakkerij, en 

restaurant. De kosten zijn voor leerjaar 1 & 2 ca € 80,- voor leerjaar 3 & 4 ca € 160,- De vakkleding hoeft in het 

2e en 4e laarjaar niet opnieuw te worden aangeschaft.   

 

Overige schoolbenodigdheden 

Verder is het belangrijk dat u voor de start van het schooljaar deze spullen aanschaft voor uw kind: Schooltas, 

schoolagenda, lijntjesschriften, etui met inhoud (pennen, potloden en gum), gymnastiekkleding (broek, shirt, 

zaalschoenen (alleen binnen te gebruiken).  

 

Excursies en werkweek  

Kosten voor excursies worden apart in rekening gebracht. Excursies kunnen alleen doorgaan bij een 

betalingsgraad van 99% 

1e jaars: De 4-daagse schoolreis voor de 1e-jaars (naar Heino) is €155,-.  

2e en 3e jaars: De (inhaal) 4-daagse schoolreis naar Heino wordt een 3-daagse schoolreis. De reis wordt deels 

gesubsidieerd door de Rijksoverheid. De eigen bijdrage is € 50,-   

2e jaars: Efteling, € 38,50 

3e jaars: Walibi, € 38,00.  

4e jaars: De 24-uursreis van de 4e-jaars gaat naar EuroDisney Parijs (€ 95,00). (doorgang o.v.b.) 

 

Ongevallenverzekering 

De HVsR heeft een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering dekt de risico’s van uw kind als het op 

weg is naar en van school, tijdens excursies, meerdaagse schoolreizen en tijdens de stage. Het is een aanvulling 

op uw persoonlijke aansprakelijkheids- en (verplichte) ziektekostenverzekering.  

 

Leerlingbegeleiding 

Wij geloven in de talenten van onze leerlingen en omgeven hen daarom met zorg en toewijding om die 

talenten te ontwikkelen. Dat doen we door ze orde, rust en regelmaat te geven. Door onze klassen klein te 

houden; bij voorkeur maximaal 18 leerlingen. En door ze te begeleiden; iedere leerling op de manier die hij of 

zij nodig heeft  

 

Mentor, teamleider en zorgcoördinator 

Iedere leerling heeft samen met zijn klasgenoten een eigen mentor, die hem het gehele jaar begeleidt en 

coacht (zie ook 2. Zo werkt het op onze school). De mentor wordt - indien nodig - ondersteund door de 

teamleider. In het geval dat ze samen niet tot een oplossing weten te komen, komt de zorgcoördinator in 

beeld. Deze heeft een vertrouwensrol, en bespreekt het probleem met de schoolmaatschappelijk werker.  
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ZorgAdviesTeam (ZAT)  

Leerlingen die ernstige sociale, leer- of 

gedragsproblemen hebben, worden 

besproken in het overleg van het 

ZorgAdviesTeam (ZAT). Hierin zitten de 

locatieleider, zorgcoördinator, 

schoolmaatschappelijk werker, 

JeugdVerpleegkundige van het CJG en 

de ambtenaar van Bureau Leerplicht. 

Hebt u zelf behoefte aan ‘een extra 

steuntje in de rug’ om uw kind goed te 

kunnen begeleiden in zijn 

schoolloopbaan, dan kan de School-

Ouder-Contactpersoon u een handje 

helpen.  

 

JeugdVerpleegkundige (JV) van het CJG 

In het 1e en het 4e schooljaar heeft uw 

kind op school een gesprek met de 

JeugdVerpleegkundige van het CJG. Het 

gaat over gezondheid, eten, slapen, 

vrije tijd, gedrag en puberteit. De JV 

vraagt of alles goed gaat. Uw kind kan 

ook met vragen bij hem/haar terecht. 

De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. 

Daarnaast neemt de JV deel aan 

overleggen van het ZAT. De JV 

signaleert en gaat eventueel tot actie 

over. 

 

LeerwegOndersteunend Onderwijs (LWOO) 

LeerwegOndersteunend Onderwijs is bedoeld voor leerlingen die wél de capaciteiten hebben om een VMBO-

diploma te halen, maar hier extra ondersteuning voor nodig hebben. De basisschool adviseert hierover, en de 

Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor LWOO (RVC-

verklaring). Voor elke leerling die in aanmerking komt voor LWOO, worden speciale aandachtspunten 

opgenomen in het groepsplan per klas. Deze aandachtspunten worden – aan de hand van het intakegesprek – 

bepaald door de mentor en de zorgcoördinator, en besproken met de leerling en de ouders.  

 

Goedkeuring foto’s 

We zijn trots op onze school en onze leerlingen. Dat laten we graag zien. Met het ondertekenen van het 

aanmeldingsformulier geeft u toestemming om beeldmateriaal waarop uw zoon / dochter in lessituaties 

herkenbaar te zien is te gebruiken voor PR-doeleinden. Voor geposeerde foto’s wordt altijd vooraf schriftelijk 

toestemming aan ouders gevraagd.    

 

Klachten en vertrouwenspersoon  
Als u of uw kind klachten heeft, horen we dat graag; we zetten ons in om het probleem samen op te lossen. 

Ook als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, lichamelijk geweld, (grove) pesterijen, extremisme en radicalisering.  
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 Neem contact op met de vertrouwenspersoon. Zij proberen het probleem -  eventueel via bemiddeling 

- op te lossen. Ook kunnen ze u of de leerling begeleiden bij de procedure van het indienen van een 

klacht. Mevr. Abderahim is vertrouwenspersoon op de HVsR. 

Het LMC heeft ook twee niet locatie gebonden vertrouwenspersonen:  

Mevr. S. Külcü en dhr. S. Akkerman 

Zij zijn telefonisch te bereiken via 088 562 86 87.  

 Ook kunt u zich melden bij de schoolleiding: dhr. M. Meily. 

 Binnen 5 werkdagen na uw schriftelijke klacht ontvangt u een schriftelijke reactie.  

 Bent u het niet eens met de manier waarop de klacht is afgehandeld, dan kunt u zich ook wenden tot 

het College van Bestuur van het LMC www.lmc-vo.nl of bij de Landelijke Klachtencommissie (zie 7. 

Contactgegevens).  

 

  

 

 

 

  

http://www.lmc-vo.nl/
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7. Contactgegevens 
 

‘We vinden nauw contact belangrijk en zijn graag goed bereikbaar. Vraag gerust; loop binnen, bel of mail’ 

 

Horeca Vakschool Rotterdam 

Noordsingel 72 

3032 BG Rotterdam 

 

010 – 465 50 55 

www.hvsr.nl   

info@hvsr.nl  

restaurant@hvsr.nl 

 

Management Horeca Vakschool Rotterdam 

Dhr. M.J. Meily MA Locatiedirecteur  mmeily@hvsr.nl 

Mevr. B. Elis   Teamleider   belis@hvsr.nl 

Leerlingzaken, verzuim en intake/aanmeldingen 
Mevr. B. Elis   Leerlingzaken/Intake  belis@hvsr.nl  
Mevr. M. Blommestijn  Aanmeldingen/Intake  mblommestijn@hvsr.nl  
Mevr. J. Martodipoetro  Administratie   info@hvsr.nl  
Mevr. N. Kompanje Verzuim    nkompanje@hvsr.nl 

Decanaat, doorstroom en studieadvies 
Dhr. H. Vermeulen    hvermeulen@hvsr.nl 
Mevr. J. Hanssen     jhanssen@hvsr.nl 
Dhr. R. Faasse     rfaasse@hvsr.nl 
 
ZorgAdviesTeam (ZAT)  
Dhr. M. Meily   Locatiedirecteur   mmeily@hvsr.nl  
Mevr. B. Elis   Zorgcoördinator   belis@hvsr.nl  
Mevr. L. Tjon A Tjoen  Maatschappelijk werk  ltjonatjoen@hvsr.nl 
Dhr. S. Larssen  Bgl. Passend onderwijs slarsen@lmc-vo.nl 
 
Vertrouwenspersoon 

Mevr. N. Abderahim    nabderahim@hvsr.nl 

Mentoren 2022 - 2023 

HV1 HV2 HV3 HV4 
HV1a dhr. Vertregt 
HV1b dhr. Van Es 
HV1c mevr. Van Kalmthout 
 

HV2a dhr. Sparreboom 
HV2b mevr. Martinovic 
HV2c dhr. Van Toer 
HV2d dhr. Van Starkenburg 

HV3a dhr. Sandberg  
HV3b mevr. Hanssen 
HV3c dhr. Winnen 
HV3d dhr. Faasse 

HV4a dhr. Arkoubi 
HV4b mevr. Straver 
HV4c mevr. Abderahim 
HV4d dhr. Slieker 

 
Docententeam 
Dhr. M. Slieker MEd Nederlands    mslieker@hvsr.nl 
Dhr. P. Van Toer  Nederlands    pvantoer@hvsr.nl 
Mevr. K. van Kalmthout Nederlands/Kunstvakken   kvankalmthout@hvsr.nl 
Mevr. V. van der Pol  Nederlands & Engels   vvanderpol@hvsr.nl 
Mevr. M. Martinovic  Engels      mmartinovic@hvsr.nl 
Mevr. D. Bos  Duits     dbos@hvsr.nl  
Mevr. B. Elis  Maatschappijleer/Studievaardigheid belis@hvsr.nl 
Dhr. M. el Arkoubi Economie     melarkobi@hvsr.nl  

http://www.hvsr.nl/
mailto:info@hvsr.nl
mailto:restaurant@hvsr.nl
mailto:mmeily@hvsr.nl
mailto:belis@hvsr.nl
mailto:mmeily@hvsr.nl
mailto:mblommestijn@hvsr.nl
mailto:info@hvsr.nl
mailto:nkompanje@hvsr.nl
mailto:hvermeulen@hvsr.nl
mailto:jhanssen@hvsr.nl
mailto:rfaasse@hvsr.nl
mailto:mmeily@hvsr.nl
mailto:belis@hvsr.nl
mailto:belis@hvsr.nl
mailto:slarsen@lmc-vo.nl
mailto:nabderahim@hvsr.nl
mailto:mslieker@hvsr.nl
mailto:pvantoer@hvsr.nl
mailto:kvankalmthout@hvsr.nl
mailto:vvanderpol@hvsr.nl
mailto:mmartinovic@hvsr.nl
mailto:dbos@hvsr.nl
mailto:belis@hvsr.nl
mailto:melarkobi@hvsr.nl
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Dhr. E. Nijen   Wiskunde    enijen@hvsr.nl  
Dhr. T. Starkenburg Wiskunde    tstarkenburg@hvsr.nl 
Dhr. H. van der Pol Wiskunde / rekenen   hvanderpol@hvsr.nl 
Mevr. W. de Goede MEd  Maatschappijleer/Maatschappijkunde wdegoede@hvsr.nl 
Mevr. N. Abderahim Maatschappijleer/Maatschappijkunde nabderahim@hvsr.nl 
Dhr. H. Vermeulen LOB & Biologie     hvermeulen@hvsr.nl 
Mevr. M. Blommestijn Gymnastiek    mblommestijn@hvsr.nl 
Dhr. P. Savic  Gymnastiek     
Dhr. J. Sparreboom  Kunst & Cultuur    jsparreboom@hvsr.nl 
Mevr. D. Straver  Engels & ICT    dstraver@hvsr.nl 
Dhr. H. Sandberg MEd Horeca, Bakken & Recreatie  hsandberg@hvsr.nl 
Dhr. R Faasse   Horeca, Bakken & Recreatie  rfaasse@hvsr.nl 
Dhr. P. Hermsen   Horeca, Bakken & Recreatie  phermsen@hvsr.nl 
Dhr. E. van Gendt  Horeca, Bakken & Recreatie  egendt@hvsr.nl 
Mevr. J. Hanssen  Horeca, Bakken & Recreatie  jhanssen@hvsr.nl 
Dhr. R. van Es   Horeca, Bakken & Recreatie  rvanes@hvsr.nl 
Dhr. J. Winnen   Horeca, Bakken & Recreatie  jwinnen@hvsr.nl 
Dhr. Z. Meelissen  Horeca, Bakken & Recreatie   

Dhr. M. Meily  Horeca, Bakken & Recreatie  mmeily@hvsr.nl 

 

  

College van Bestuur 
LMC Voortgezet Onderwijs 

Postbus 23485 

3001 KL Rotterdam 

 

Landelijke Klachtencommissie 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

 

Bankgegevens en facturen 

Bank: NL15ABNA 055.22.93.458  

t.n.v. Horeca Vakschool Rotterdam  

 

  

mailto:enijen@hvsr.nl
mailto:tstarkenburg@hvsr.nl
mailto:hvanderpol@hvsr.nl
mailto:wdegoede@hvsr.nl
mailto:nabderahim@hvsr.nl
mailto:hvermeulen@hvsr.nl
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mailto:jsparreboom@hvsr.nl
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mailto:evgendt@hvsr.nl
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8. Fun 
‘We zijn trots op onze leerlingen, onze school en onze ambacht, en dat laten we graag zien’  

 
Foto’s en film 

We maken bergen foto’s: vrolijke klassenfoto’s en foto’s van examens, excursies, wedstrijden, lessen. En van 

ons met beroemde koks! Op www.hvsr.nl kun je ze allemaal vinden. Kijk ook eens op onze Facebook en 

Instagram accounts: dan blijf je up-to-date van onze passie en prestaties! 

Wil je schoolfoto’s nabestellen, neem dan contact op met de schoolfotograaf Jense & de Ruijter: 

www.schoolfotojr.nl 015-3694244 

 

HVsR Nieuwsbrief 
Interessante nieuwtjes, leuke verhalen en belangrijke mededelingen zetten we in de HVsR Nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief verschijnt 1x per kwartaal en wordt naar alle ouders en geïnteresseerden gemaild en op de website 

gepubliceerd. 

 

Restaurant En Garde 

We hebben een prachtig restaurant waar gasten zich kunnen laten verwennen met een uitgebreide lunch of 

heerlijk 3-gangen diner. Vol aandacht gemaakt en geserveerd door onze leerlingen.  

 Lunchen kan op dinsdag en vrijdag. De deur is open om 12:30. De lunch kost € 10,00 

 Diner wordt geserveerd op woensdag en donderdag om 17:30 en kost € 15,00 

Reserveren kan telefonisch (010-465 50 55) en per mail: restaurant@hvsr.nl  

 

Winkel vol zelfgemaakte producten  

Hmmm wat een boel lekkers! In onze winkel zijn de ambachtelijke producten te koop die onze leerlingen 

hebben gemaakt, zoals gevulde koeken, brood, en marsepein. Met de feestdagen kun je bij ons bijvoorbeeld 

chocoladeletters, banketletters en kerststollen kopen. Het ziet er niet alleen prachtig uit, het smaakt ook 

geweldig! Te koop voor hele schappelijke prijzen. Steun ons onderwijs en onze talentvolle leerlingen en maak 

ons los. Betalen kan contant en met pin. 

 

Restaurant En Garde 
Geniet van een heerlijke 3-gangen lunch of diner, vol aandacht 
gemaakt en geserveerd door onze leerlingen. 
Lunch: dinsdag & vrijdag, 12:30 -> €10,00 
Diner: woensdag & donderdag, 17:30 -> €15,00 
Reserveren: 010 – 465 50 55 of restaurant@hvsr.nl  
Betalen kan ook met pin. 

Open Dagen 2022 & 2023 
Woensdag 02 november 2022 15.00-20:00 
Vrijdag   27 januari 2023  16:00-20:00 
Zaterdag 28 januari 2023  10:00-14:00 
Donderdag 09 maart 2023  16:00-20:00 
 
Een afspraak maken? Iedere woensdag 14:00-18:00 
Klik op: HVSR| 
Adres 

Noordsingel 72 

3032 BG Rotterdam 

010 – 465 50 55 

info@hvsr.nl 

www.horecavakschoolrotterdam.nl 

http://www.hvsr.nl/
http://www.schoolfotojr.nl/
mailto:restaurant@hvsr.nl
mailto:restaurant@hvsr.nl
https://www.hvsr.nl/contact-team/
mailto:info@hvsr.nl
http://www.horecavakschoolrotterdam.nl/

