Leerlingengids

Wonen op
school
VMBO Maritiem & Techniek
VMBO Rijn-, Kust- en Binnenvaart
VMBO Scheeps- en Jachtbouw
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Informatie
voor leerlingen
Intern wonen op de huisvesting is voor de klas 3 en 4 vmbo’ers verplicht.
De huisvesting is net als het varen op de opleidingsschepen een integraal
onderdeel van de opleiding tot matroos.
Bij plaatsing op de huisvesting geldt dat allereerst de leerlingen uit klas 3
en 4 vmbo geplaatst zullen worden, vervolgens de leerlingen uit klas 1 en 2
vmbo en daarna de 1e- en 2e-jaars zeevaartleerlingen uit het mbo. Als er
dan nog plek is, kunnen bbl-leerlingen een plekje reserveren in de weken dat
zij op school zijn via:

reserveringhuisvesting@maritiemeacademieharlingen.nl
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Een nieuwe school en een nieuwe woonplek
Elk jaar komen de nieuwe leerlingen weer binnen met hun ouders of verzorgers.
Jongens en meisjes die willen gaan varen. Vaak net twaalf jaar geworden.
De familieleden of verzorgers vragen zich af waar ze aan begonnen zijn. Hoe zal
het allemaal gaan? Na het bekijken van de kamer en het snel nog even helpen
met het opmaken van het bed, komt toch echt het moment van afscheid nemen.
Vaak gaat het als volgt: ‘Ga nu maar gauw en geef me geen zoen.’
Want stel je voor dat iemand het ziet! Of: ‘Je gaat niet huilen hoor, dat doe je
maar in de auto. Ik bel nog wel’. Met een brok in de keel gaan de ouders of
verzorgers dan naar huis. Hopend dat alles goed gaat. En natuurlijk gaat het
goed. Een enkeling heeft heimwee maar is daar meestal na een paar dagen of
weken overheen. Het moet wennen, voor iedereen.
De groepsleiders helpen je zoveel mogelijk en proberen een band op te bouwen
met alle nieuwe leerlingen. Hierdoor voelen zij na enige tijd precies aan of
er wat aan de hand is. Je zult tijd nodig hebben om je draai te vinden. Er valt
zoveel te ontdekken, dat het maar goed is dat de groepsleiders in het begin
helpen. Je kunt bij hen terecht met al je vragen en ideeën.
Wat staat je allemaal te wachten? In jouw geval betekent het niet alleen dat je
van school verandert, maar ook van huis. Bij ons kun je ervoor kiezen om op je
nieuwe school te leren én te wonen. Dat is natuurlijk een heel verschil met je
meeste oude klasgenoten. Door dit boekje te lezen, krijg je (alvast) een indruk
van je nieuwe school.

Algemeen
Buiten de schooluren word je begeleid door een aantal groepsleiders. Deze
medewerkers werken in wisseldienst. Voor het eten is een keukenstaf aanwezig.
Een plaatselijk huisartsenechtpaar fungeert als arts.
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De huisvesting staat onder leiding van de directeur. Wanneer die er niet is
heeft de teamleider van de huisvesting de verantwoordelijkheid, bijgestaan
door twee aanspreekpunten. ’s Nachts zijn er altijd twee medewerkers
aanwezig.

Medische verzorging
Het doktersechtpaar Ingwersen en Hische is als arts aan school en huisvesting
verbonden. Het raadplegen van de arts wordt bij de ouders in rekening
gebracht. Deze kosten kunnen worden verhaald bij de eigen (zorg)verzekering.

Pastoraat
Als je dat wilt, kun je naar catechisatie (godsdienstles).
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Na lestijd
Zodra je klaar bent met school, stap je niet op de fiets om naar huis te fietsen.
Nee, je loopt naar de huisvesting en je bent ‘thuis’! Je kunt naar je kamer of je
gaat een praatje maken met een van de groepsleiders of je medeleerlingen.
Natuurlijk kun je ook lekker gaan sporten. Dit kan bij de huisvesting, in gymzaal
van het Oud Jaagpad (onder begeleiding) of bij een lokale sportvereniging.
De huisvesting is verdeeld in een aantal afdelingen:
• afdeling Monument;
• afdeling Oost boven, Lekko;
• afdeling Oost beneden, De Beting;
• afdeling West, De Boeg;
• de eetzaal met daaraan verbonden de keuken (kombuis);
• de recreatieruimte.

Waar slaap je?
Je hebt samen met maximaal twee anderen een kamer waar je slaapt, leert en
woont. Tussen twee kamers in is de ‘natte cel’ met douche, wc en twee
wastafels.
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Elke afdeling beschikt over een breedband WIFI-verbinding voor de leerlingen.

Vrije tijd
Er zijn ruimtes waarin je je vrije tijd kunt doorbrengen. Zo is er een recreatieruimte waar je je prima kunt vermaken met biljarts, tafeltennis en een
voetbaltafel. Ook is er in deze ruimte een tv met dvd om samen een film of
een spannende voetbalwedstrijd te bekijken. Verder zijn er allerlei
spelcomputers, waarop je naar hartelust samen of alleen kunt spelen.
Buiten bevindt zich een pannakooi, waar je een heerlijk balletje kunt trappen.

Eten
Op de begane grond hebben we een restaurant. De hofmeesters (koks)
maken elke dag vers eten. ’s Morgens is er een ontbijt, ’s middags eet je een
broodmaaltijd en ’s avonds een warme maaltijd. Wil je op vrijdag tussen de
middag mee-eten, dan dien je je hiervoor op te geven.

Activiteiten
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd o.a. door de commissie
Sport en Spel, die uit leerlingen bestaat o.l.v. een groepsleider. Dat kan
variëren van een dartstoernooi tot een feestavond. Er is ook een leerlingenraad, de zeeliedenraad, die zich bezighoudt met het organiseren van
activiteiten. Sportief gezien hebben we ook mogelijkheden: alle leerlingen
kunnen zich opgeven voor een sport zoals karate, judo of voetballen.
Er is veel mogelijk. Als de studieresultaten er maar niet onder lijden.

Dagindeling
Per afdeling zijn er een bootsman en een bootsvrouw waar je het meeste mee
in contact bent. Zij zijn de groepsleiders die verantwoordelijk zijn voor de gang
van zaken op de afdeling en zij begeleiden je zolang je op de huisvesting verblijft. Zij geven je de gelegenheid om met elkaar een woongroep te vormen. De
opzet is dat je een deel van het werk en de verantwoordelijkheden op je neemt.
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Laten we eens kijken hoe een dagindeling eruit kan zien.
’s Morgens om 6.45 uur word je door je groepsleider gewekt en is het tijd om op
te staan, te wassen of te douchen, je aan te kleden en dan je bed op te maken.
De eetzaal is vanaf zeven uur geopend. Heb je wat langer tijd nodig om alles in
orde te krijgen dan mag je tot 7.30 uur het restaurant nog in om te ontbijten.
Na 7.30 uur is de eetzaal voor de ‘laatkomers’ gesloten.
Na het ontbijt heb je de tijd om je schooltas in te pakken en buiten of in het
gebouw nog even te wachten tot je naar school moet. Het kan zijn dat je een
week ‘kamerwacht’ bent en dat je ervoor moet zorgen dat je kamer er die week
netjes uitziet. Dit zal één keer in de drie weken het geval zijn. Daarnaast ben je
één keer in de zes weken ‘natte cel’ wacht. Dit houdt in dat je in die week de wc,
de douche en de wastafels netjes moet houden.
’s Morgens om 8.00 uur beginnen de eerste lessen. In de ochtendpauze, die om
10.15 uur begint en 15 minuten duurt, krijg je wat lekkers te drinken en een koek.
Daarna vervolgen de lessen. Je kunt in het restaurant eten vanaf 12.00 uur of 12.45
uur. De middagpauze met thee is om 15.00 uur en de lessen eindigen uiterlijk om
16.00 uur en bij uitzondering om 16.45 uur. Het avondeten begint vanaf 17.00 uur
(17.00 uur 1e en 2e jaars, 17.15 uur 3e en 4e jaars, 17.30 uur mbo-leerlingen),
waarna je tot 18.30 uur vrij bent. Om 18.30 uur begint de studieles en ga je op je
kamer in stilte het huiswerk maken. Dit kan eventueel met behulp van een computer gebeuren. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van huiswerkbegeleiding.
De studie duurt tot 19.15 uur. Hierna is er alle gelegenheid om jezelf te vermaken.
Om 21.00 uur moet je op je afdeling zijn en krijg je nog wat te eten en te drinken.
Hierna ga je naar je kamer om je te wassen en je om te kleden. De meeste
leerlingen gaan hierna te kooi om nog even televisie te kijken of wat te lezen.
Om 22.15 uur is het tijd om te gaan slapen en komt je groepsleider je welterusten
wensen. Tijd dat de lichten en televisie uitgaan. Het is dan de hoogste tijd om te
gaan slapen. Voor de jongerejaars kunnen de slaaptijden vervroegd worden door
de verantwoordelijke groepsleider. Op dit moment gaan de 1e en 2e jaars leerlingen om 21.15 uur naar bed en gaan om 21.45 uur de tv en de lichten uit.
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Schoolmaatschappelijk werk
Ellen Uivel (jongerenwerker) en/of Pieter Ros (gebiedsteam Jeugd van
Harlingen) zijn elke dinsdagochtend te vinden op onze school. Bij hen kun
je terecht als er iets is waar je graag met iemand in vertrouwen over wilt
praten. Als je problemen hebt of ergens advies bij nodig hebt.
Voorbeelden van problemen of moeilijkheden zijn:
• school- of leerproblemen;
• problemen thuis met je ouders of verzorgers;
• problemen met vriendschappen of relaties;
• problemen na mishandeling of seksueel misbruik;
• verslaving waar je niet af kunt komen;
• rouw omdat iemand in jouw omgeving is overleden;
• problemen met je gezondheid;
• of andere problemen waar je mee rondloopt.
De gesprekken zijn vertrouwelijk en op vrijwillige basis.
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Regels?
Net als thuis zijn er in de huisvesting regels waar je je aan moet houden. Zo
moet je waarschijnlijk thuis op een bepaalde tijd naar bed, mag je niet met je
voeten op tafel enzovoort. Op de huisvesting hebben wij uiteraard ook regels.
Dit is extra belangrijk, want we wonen met heel wat meer mensen samen dan
bij jou thuis.
We hebben alvast een paar van die regels opgeschreven:
• We behandelen elkaar net zoals we zelf willen worden behandeld;
• Je mag niet discrimineren, stelen, pesten of vechten;
• Je wordt van de huisvesting gestuurd als je Drugs in je bezit hebt, gebruikt
of erin handelt. Dit gebeurt ook als je Drank hebt gebruikt of als je een
Diefstal hebt gepleegd. Dit zijn de drie D’s...;
• Schade die door jou is aangebracht zal worden verhaald op je ouders of
verzorgers.
Eigenlijk zijn de meeste regels gebaseerd op twee belangrijke begrippen:
Respect en Vertrouwen. Wanneer er geen respect is voor jezelf, voor anderen,
voor de spullen van anderen of wanneer het vertrouwen wordt beschadigd,
wordt het in de huisvesting onleefbaar. De leiding zal er streng op toezien dat
we respect voor elkaar hebben en dat we elkaar kunnen vertrouwen. We zullen
hier geregeld op terugkomen en erover praten, want samenleven moet je leren.
Toch zal iedereen zich moeten houden aan de afgesproken regels.

Leerlingmediation: het M-team!
Wanneer er ondanks alle afspraken toch een conflict ontstaat wordt volgens
een vaste procedure geprobeerd dit op te lossen. Het M-team speelt daarbij een
belangrijke rol. Mediation betekent bemiddelen bij ruzies en conflicten. Op de
Maritieme Academie Harlingen leer je op een goede manier omgaan met zulke
‘aanvaringen’, zodat de boel niet uit de hand loopt. Er zijn leerlingen benoemd
die kunnen bemiddelen bij conflicten. Zij kunnen worden gevraagd als bemidde-
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laar (mediator) bij conflicten tussen medeleerlingen. Dit team van leerlingen
heet het M-team. Herstelrecht is de grondgedachte waar deze bemiddeling
om draait. Daarbij krijg je de kans om fouten te maken en die daarna te
herstellen. Het belangrijkste bij herstelrecht is dat wat er kapot is gemaakt,
wordt hersteld door degene die het kapot heeft gemaakt. Dat is goed voor
het slachtoffer. Maar het herstellen is ook goed voor de dader. Je leert inzien
dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden.
Kort samengevat:
• samen werken met elkaar;
• luisteren! (goede vragen stellen);
• fouten maken mag;
• leren van conflicten;
• herstel de schade: excuus omzetten in actie;
• concreet is het respect, luisteren en samenwerken.

Voel je thuis
Als je op de huisvesting komt wonen, zit je soms met de hele klas op een
bepaalde afdeling en krijg je met twee andere klasgenoten een kamer.
Samen met je kamergenoten kun je de kamer versieren en gezellig maken.
Het is belangrijk dat jij je thuis voelt. Je zult er ook samen met de anderen
voor moeten zorgen dat de kamer opgeruimd en netjes blijft, want
rommel wordt niet geaccepteerd. Op de afdelingen zijn er ook gezellige
hoekjes gemaakt, waar je met anderen een spelletje kunt doen of gewoon
lekker even kunt chillen.
Is alles nu besproken? Nee, dat is zeker niet het geval. Je zult best nog meer
vragen hebben. Blijf daar niet mee zitten en bel ons gerust of maak samen
met je ouders/ verzorgers een afspraak voor een extra bezoekje aan de
huisvesting. Je bent altijd welkom!
Tot ziens op de Maritieme Academie in Harlingen!
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