


'Onderwijscampus Julianadorp'



De school waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt!





Goed om te weten...

 Er zitten 2340 leerlingen op Scholen aan Zee.


Er werken ca. 360 medewerkers bij Scholen 
aan Zee

 Al onze afdelingen worden met een voldoende 
beoordeeld door de onderwijsinspectie. 

 91% van de leerlingen uit groep 8 kiest voor zijn 
of haar vervolgonderwijs bij Scholen aan Zee. 



Leerlingaantallen 2021 - 2022

 Junior college   341 onderbouw 
vmbo, mavo, havo, vwo

 Beroepsonderwijs aan 
Zee

  500 onderbouw en bovenbouw

 Mavo aan Zee   476 onderbouw en bovenbouw

 Lyceum aan Zee   870 onderbouw en bovenbouw

 Schakel aan Zee   254  Incl. 45 Oekraïense leerlingen

Goed om te weten...



 Samenhang

 Kwalitatief goed onderwijs

 Veiligheid en plezier

  Samenwerking 

 Heldere communicatie en transparantie

 Interne doorstroom 

 Contextrijk onderwijs motiveert en daagt uit

 De samenleving (de regio)  als klaslokaal

uit ons schoolplan



kernwaarden



 Leren in levensechte situaties

 Begrijpen waarvoor je leert

 Motiveren om te willen leren

 Betrokkenheid bij de eigen omgeving

Samenwerken met stad en omgeving



 Junior College en omgeving

Het Beste Idee van 
Julianadorp. De winnende 
ideeën worden momenteel 
uitgewerkt met hulp van 
diverse organisaties en 
bedrijven uit Den Helder.



Junior college opent haar 
techniekdeuren voor leerlingen van 
groep 7 en 8 om les te krijgen in 
techniek na schooltijd.

De brandweer op bezoek 
ter ondersteuning van de 
scheikundelessen in de 
klassen havo en vwo 3

Junior College en omgeving



Introductieweek augustus 2021 met 
alle klassen en activiteiten in de 
omgeving, was een groot succes.

Bezoek aan de Helderse 
Vallei voor de kick off van 
het hoofdstuk 
‘Energietransitie’ voor het 
vak aardrijkskunde. 

Samenwerken en 
zeilervaringen opdoen op 
een grote tweemaster.

Junior College en omgeving



samenwerking Basisonderwijs (PO) & 
     voortgezet onderwijs (VO)

 Doorgaande leerlijn versterken.
 Soepele overgang leerlingen PO naar VO. 
 Goed onderwijs voor de leerlingen in hun eigen 

leef/woonomgeving (thuisnabij onderwijs)
    Contacten versterken met het basisonderwijs



Project Gelijke Kansen 

 ‘Echte’ lesdagen groep 8
 Basisonderwijs bezoeken
 Plenda’s
 Kenniscafé Leren leren
 Groepsvormingslessen
 Boekenactie groep 8
 Elke basisschool school geldbedrag voor creëren van kansen
 Extra talenturen
 Wen- en opstartprogramma Ondersteuningspunt JC





Intentieverklaring Campus Julianadorp: 
                       een voorziening voor kinderen van 0 tot 16 jaar

Basisschool
(PO)

Junior College 
(VO)

Kinder Opvang 
(KO)

 



Uitgangspunten 
onderwijscampus julianadorp

500 woningen en  voorzieningen voor ontspanning, natuur en sport (ONS) 
 Het bestuur van Meerwerf, Scholen aan Zee en gemeente Den Helder willen met het onderwijs 

aansluiten bij deze ontwikkeling. 
 Nieuwe huisvesting voor de Prinses Margrietschool realiseren in de directe 

nabijheid van het Junior College. 
 Door de nieuwe basisschool hier te bouwen:  intensieve samenwerking tussen het PO, 

het VO en de omgeving.
 Naast een goede samenwerking tussen PO en VO is ook een sterke partner voor 

kinderopvang gewenst op de Campus Julianadorp. 



Uitgangspunten 
onderwijscampus julianadorp

 Samenwerking leidt tot ononderbroken ontwikkel- en leerlijnen op jonge 
leeftijd.

 Samenwerking tussen school en kinderopvang vergroot tevens de mogelijkheden 
voor het verzorgen van een buitenschools aanbod, waardoor het formele leren 
(in school) en het informele leren (buitenschool) goed op elkaar kan worden 
afgestemd. 

 In de nieuw te realiseren huisvesting op de Campus Julianadorp wordt daarom 
rekening gehouden met de bouw van ruimte voor kinderopvang.

 Door de basisschool dichtbij of tegen het gebouw van het Junior College te bouwen 
kan net als bij de peuters en kleuters op het grensvlak van PO en VO 
eenzelfde samenwerking ontstaan. Uit ervaring weten we dat die 
samenwerking het sterkst is als sprake is van een integraal gebouw.

 Het heeft daarom de bestuurlijke voorkeur dat het nieuwe gebouw van de 
Prinses Margrietschool tegen het Junior College aan wordt gebouwd, 
waarbij aan de Prinses Margrietschool tevens een ruimte voor kinderopvang wordt 
gebouwd. 



Tot slot
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