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Iedere dag beter!
Goed onderwijs, duidelijke regels en afspraken die worden nagekomen.
Dat zijn de fundamenten van een fijne school. Natuurlijk moeten we er
ook voor zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en
dat de school voor hen, in alle opzichten, een veilige omgeving is.
We sluiten met onze didactiek en pedagogiek aan bij de behoeften
van onze leerlingen en bij de veranderende eisen van de maatschappij.
Dat doen we door, daar waar dat nodig is, voortdurend te vernieuwen,
verbeteren en ontwikkelen. Zodat onze school elke dag weer een stapje
beter wordt.
We wensen u en uw kinderen een plezierig en vooral succesvol
schooljaar toe!
Marc Boelsma
rector

Vellesan College
Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
Platanenstraat 50
Tiberiusplein 5
0255 519001
info@vellesancollege.nl
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Waar we voor staan
Het Vellesan College vindt het belangrijk dat elke
leerling de school met succes doorloopt. Daar werken we op verschillende manieren aan.

Iedereen welkom
Het Vellesan College biedt onderwijs van vmboberoepsgericht tot vwo. De school gaat uit van de
waarden van openbaar onderwijs. Dat betekent
onder meer dat iedereen welkom is, dat we respect
voor elkaar hebben, dat we democratisch georganiseerd zijn en aandacht hebben voor alle levensbeschouwingen.

Veelzijdig onderwijs
Het Vellesan College heeft als eerste doelstelling
dat de leerlingen zo veel en zo goed mogelijk leren.
We zorgen voor aantrekkelijk onderwijs door een
combinatie van kennis, inzicht, vaardigheden en
toepassing. We dagen leerlingen uit en verleiden ze
tot leren.
Ook zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
zijn uitgesproken leerdoelen. In de lessen gebruiken
we veel verschillende werkvormen om de leerdoelen te bereiken: klassikale instructiemomenten,
zelfstandig werken, projecten, probleemgestuurd
onderwijs, leren buiten de school. Daarbij wordt
volop gebruik gemaakt van ICT.

Persoonlijke aandacht
In en buiten de les krijgen leerlingen persoonlijke
aandacht van hun docenten en mentor. Onze
docenten zijn ervaren en houden in hun lessen

rekening met de verschillen tussen leerlingen in
leertempo en leerstijl. Mentoren houden de schoolprestaties en het welbevinden van de leerlingen in
hun mentorklas in de gaten. Merken zij dat er iets
niet goed gaat, dan zoeken ze naar passende oplossingen. Zo nodig regelen we binnen of buiten de
school extra zorg.

Kansen bieden
De school biedt leerlingen kansen om het beste
uit zichzelf te halen. Door de persoonlijke
aandacht die we leerlingen geven, helpen we
ze om hun talenten en belangstelling zo goed
mogelijk te ontwikkelen. Dat is terug te zien in
de opstroomklassen, maar ook in de manier
waarop we elke leerling op het best passende
niveau plaatsen. Zo geven we leerlingen in de
opstroomklassen de kans om zich op een
hoger niveau te bewijzen in plaats van op
zeker te spelen met een lager niveau.

Samenleving
We bereiden onze leerlingen voor op actieve
participatie in de samenleving als zelfstandige en
verantwoordelijke burgers. We zien de leerling als
uniek persoon. De school creëert een vriendelijk,
stimulerend en veilig pedagogisch
klimaat waarin leerlingen hun talenten ontdekken
en ontplooien. De school neemt leerlingen
serieus, stelt eisen aan leerlingen, geeft ze
verantwoordelijkheid en spreekt ze daarop aan.
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Onderwijs
Het Vellesan College is een brede scholengemeenschap met de opleidingen vmbo beroepsgericht
basis en kader, mavo, havo en vwo. Leerlingen
hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de
sportklas, de dansklas, de vmbo-kader/mavoopstroomklas of de mavo/havo-opstroomklas.

Tweejarige brugperiode
De brugperiode duurt zowel voor vmbo als voor
mavo, havo en vwo twee jaar. Die periode vinden
we nodig om goed te beoordelen in welk schooltype een leerling het meest tot zijn recht komt. In
principe worden leerlingen met hetzelfde school
advies bij elkaar geplaatst; ze blijven dan geduren
de de brugperiode in dezelfde klas of groep. Aan
het einde van het eerste jaar krijgt elke leerling een
advies over het niveau dat het meest geschikt is
om in het tweede leerjaar te volgen. Voor sommige
leerlingen is dat het advies om over te stappen naar
een hoger of lager niveau. Bij dat advies spelen
rapporten en gegevens uit het leerlingvolgsysteem
een rol, maar ook gesprekken van leerling en
ouders met de mentor.

Vmbo beroepsgericht
Leerlingen met basisschooladvies vmbo-basis of
vmbo-kader volgen hun lessen in het nieuwe gebouw aan de Platanenstraat. Beide afdelingen tellen
zo’n 200 leerlingen die allemaal maximale persoonlijke aandacht krijgen.
Praktisch en praktijkgericht
De leerlingen doen gedurende de hele opleiding
praktische vaardigheden op die ze in een later

beroep nodig hebben. Wat ze leren, wordt zo veel
mogelijk direct toegepast. Als ze bijvoorbeeld bij
informatiekunde leren werken met Powerpoint of
Prezi, maken ze een verplichte presentatie voor
een ander vak meteen in zo’n programma.
Praktijkervaring doen leerlingen op in stages en
door maatschappelijke activiteiten. Zo organiseren
ze een Zonnebloem-verwendag voor mensen met
een lichamelijke beperking of bereiden ze maal
tijden voor groepen.
Loopbaandossier
In het vmbo wordt vanaf het begin aandacht besteed aan loopbaanleren en oriëntatie op mogelijke
beroepen. Dat gebeurt in leerpleinen. Op het
Vellesan College zijn dat de pleinen van Economie &
Ondernemen, Sport & Veiligheid en Zorg & Welzijn.
In het tweede leerjaar maken ze via een aantal
lessen kennis met de twee profielen waaruit ze aan
het einde van dat jaar een keuze moeten maken:
Economie en Zorg. Door die kennismakingslessen
en door de gesprekken met de mentor over hun
ervaringen ontdekken de leerlingen waar hun
interesse ligt, wat ze kunnen en willen en wat het
beste bij hen past.
De profielkeuze laat voldoende ruimte om op het
mbo eventueel een andere richting in te gaan.
Het diploma
Basis- en kaderleerlingen doen examen in vijf
algemeen vormende (avo)vakken en twee beroepsgerichte vakken. Ze krijgen een cijfer voor het profielvak en voor de beroepsgerichte keuzevakken die
5

ze in het derde en vierde leerjaar kiezen. Leerlingen
met een vmbo-basisdiploma gaan naar het mbo en
kunnen zich inschrijven bij verschillende niveau2-opleidingen.
Leerlingen met een diploma vmbo-kader kunnen
terecht bij opleidingen op niveau 3 en 4 van het
mbo. Deze hoogste niveaus van het mbo leiden de
leerlingen op voor leidinggevende functies. Van hen
worden meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en organisatievermogen verwacht.

Mavo
Mavo is het hoogste niveau van het vmbo. De
opleiding duurt vier jaar. Daarna kunnen leerlingen
naar het hoogste niveau van het mbo (niveau 4).
De leerlingen moeten zelfstandig kunnen werken.
In de onderbouw van de mavo hebben de leerlingen
veertien verschillende vakken. In de loop van twee
jaar wordt duidelijk in welke vakken ze meer geïnteresseerd zijn en in welke minder, en welke vakken
ze gemakkelijk vinden en welke niet. Daarnaast is
er veel aandacht voor studievaardigheden, waarin
ze leren plannen en huiswerk maken.
Profielkeuze
In het tweede leerjaar van de mavo besteden leerlingen veel tijd aan de profielkeuze voor de bovenbouw. Gedurende zes weken ondernemen ze in de
Vellesan-uren allerlei activiteiten.
In de bovenbouw verdiepen leerlingen hun kennis
en vaardigheden in een aantal specifieke beroepsgerichte en praktische modules die bij hun profiel
Inhoudsopgave

passen. Er worden meer vakken en uren aan
geboden dan in het standaardprogramma van de
bovenbouw van de mavo. Het doel hiervan is beter
aan te sluiten op vervolgonderwijs.
In het laatste jaar maakt elke leerling met een
andere leerling een profielwerkstuk dat ze samen
presenteren. Daarmee laten ze zien wat ze aan
kennis en vaardigheden hebben opgebouwd.
Van mavo naar havo 4
Met het mavodiploma kunnen leerlingen onder
bepaalde voorwaarden doorstromen naar havo.
Zo moet het gemiddelde eindexamencijfer een
6,8 zijn; ze moeten een voldoende hebben voor
Nederlands, Engels en wiskunde en ze moeten
nog zelfstandiger kunnen werken dan ze al deden.
Meteen na het eindexamen krijgen leerlingen die
naar 4 havo willen, een aansluitingsprogramma.
Ze worden dan bijgespijkerd in een aantal vakken.

Havo en vwo
Onderbouw havo-vwo
In de onderbouw van havo en vwo hebben de leerlingen veertien verschillende vakken. In de loop van
twee jaar wordt duidelijk in welke vakken ze meer
geïnteresseerd zijn en in welke minder, en welke
vakken ze gemakkelijk vinden en welke niet. Daarnaast is er veel aandacht voor studievaardigheden,
waarin ze leren plannen en huiswerk maken. Ook
ontdekken ze welke manier van leren het beste bij
hen past.
In de eerste en tweede klas zitten havo- en vwoleerlingen bij elkaar. Aan het einde van het tweede

leerjaar wordt van elke leerling vastgesteld waar
deze het beste past: op havo of vwo. Zowel havo
als vwo vraagt van leerlingen een actieve werkhouding en goede motivatie. Van vwo-leerlingen wordt
verwacht dat ze ook buiten de lessen graag kennis
en inzicht verwerven.
Maatwerk met iPad
Sinds enkele jaren werken leerlingen van de onderbouw havo-vwo bij veel vakken met de iPad. Een
groot voordeel daarvan is dat leerlingen de lesstof
op verschillende manieren uitgelegd krijgen, bijvoorbeeld in filmpjes die de docent heeft uitgezocht
bij een bepaald onderwerp. Door dit multimediale
en interactieve onderwijs is maatwerk beter mogelijk en is de kans groter dat elke leerling leert op de
manier die het beste bij hem of haar past
Met de iPad is meer maatwerk mogelijk en kunnen
we onze leerlingen individuele leerroutes aanbieden:
verdiepingsstof voor snelle leerlingen en onder
steunende stof voor leerlingen die er meer moeite
mee hebben. Door de inzet van digitaal materiaal
worden leerlingen ICT-vaardig. We bereiden ze voor
op een toekomst waarin ICT een grote rol speelt.
Deze klassen blijven de iPad ook in volgende jaren
gebruiken. Elk jaar komen er nieuwe iPadklassen
bij.
Derde klas
De derde klas vormt een schakeljaar tussen onderbouw en bovenbouw; het vakkenpakket is nog
breed. Er is veel aandacht voor de keuze van het
profiel in de bovenbouw. Het profiel is een van de
6
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kenmerken van de tweede fase waarmee leerlingen
vanaf 4 havo en vwo te maken hebben. Het andere
kenmerk is zelfstandigheid.
Profielen
Leerlingen kunnen uit vier profielen kiezen. Elk
profiel bestaat uit verplichte vakken die voor alle
profielen hetzelfde zijn, vakken die kenmerkend
zijn voor het profiel en een vrij te kiezen vak.
De profielen zijn:
• Cultuur & Maatschappij
• Economie & Maatschappij
• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek.
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Zelfstandig en zelf verantwoordelijk
In de vervolgopleidingen van havo (hbo) en vwo
(universiteit) moeten leerlingen zelfstandig werken,
goed plannen en zelf verantwoordelijkheid nemen
voor hun leerproces. Die vaardigheden leren ze in
de bovenbouw. Leerlingen krijgen dan ook veel
opdrachten die ze buiten de lessen om moeten
uitvoeren: verslagen maken van natuur- en scheikundeproeven, literaire boeken lezen en daarover
boekverslagen schrijven, (profiel)werkstukken
maken, enz. Ze moeten die taken goed plannen.
Docenten verwachten dat leerlingen thuis het
nodige voorbereiden en in de les naar voren
brengen wat ze niet begrijpen. Leerlingen zijn er
zelf verantwoordelijk voor dat ze uitleg vragen, of
misschien zelfs extra les. Docenten komen graag
tegemoet aan de behoefte van leerlingen aan extra
uitleg, maar ze doen dat alleen als leerlingen daar
het initiatief voor nemen.

Inhoudsopgave

Kiezen
In vrijwel elk leerjaar komen leerlingen voor lastige
keuzes te staan. De profiel- en beroepskeuze zijn
wel de lastigste keuzes. Gelukkig hoeven ze die
niet in hun eentje te maken. Op school staan
mentor, decaan en andere docenten klaar om
met ze mee te denken. Thuis kunt u ze helpen.

Na de opstroomklas
Als uw kind in een opstroomklas zit, is dat een
keuze om het hoogst haalbare niveau te bereiken.
De opstroomklas duurt een jaar. In dat jaar moeten
leerlingen bewijzen dat ze het hogere niveau aan
kunnen en dat ze zich er prettig bij voelen. In de
vmbo-kader/mavo-opstroomklas geldt dat vanaf
het begin: de leerlingen krijgen alle lessen op
mavoniveau. Aan het eind van het eerste jaar wordt
de klas gesplitst; dan is duidelijk of een leerling
beter in 2 vmbo-kader past of in 2 mavo.
In de mavo/havo-opstroomklas hebben de leer
lingen in het eerste half jaar allemaal hetzelfde
programma. Voor de kerstvakantie moeten ze
kiezen of ze vanaf januari voor het hoogst haalbare
gaan. In dat geval moeten ze extra stof leren
en oefenen. Leerlingen die de extra stof goed
beheersen, gaan na de opstroomklas naar 2 havo;
de andere leerlingen naar 2 mavo.
De keuze voor een hoger schoolniveau is geen vrije
keuze. U merkt thuis hoe het uw kind vergaat in de
opstroomklas en u ziet het aan de rapporten. In de
10-minutengesprekken over elk rapport komt dat
ter sprake. Uiteindelijk zijn de rapporten en de
mening van docenten over de prestaties van uw
8
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kind bepalend voor het niveau waarop uw kind na
het opstroomjaar verder gaat.

Na de brugperiode
Zit uw kind in het tweede jaar van de brugperiode,
dan spelen er andere keuzes. Leerlingen van vmbobasis, vmbo-kader en mavoleerlingen moeten dan
een profiel kiezen voor de bovenbouw. Leerlingen
van de havo-vwo-brugklas krijgen te maken met
een splitsing: een deel gaat na het tweede leerjaar
naar de havo, een deel naar het vwo. Al bij het
eerste of tweede rapport in het tweede jaar krijgen
leerlingen een advies over het niveau waarop ze in
de rest van het jaar worden beoordeeld. Door
schriftelijke informatie, informatie op een ouder
avond en gesprekken met de mentor krijgt u inzicht
in de afwegingen die leiden tot een besluit over het
niveau dat voor uw kind het meest geschikt is.

Profielkeuze
Vmbo-basis en vmbo-kader
In het vmbo werken leerlingen vanaf het begin aan
loopbaanleren en oriëntatie op beroepen. In het eerste leerjaar gaan ze twee uur per week naar de leerpleinen van de bovenbouw. Op het Vellesan College
zijn dat de leerpleinen van Economie &
Ondernemen, Zorg & Welzijn, en Sport & Veiligheid.
Elk leerplein verkennen ze zes weken achter elkaar.
In het tweede jaar gebeurt dat ook, maar dan hebben ze er drie uur per week voor. Hierdoor en door
gesprekken met de mentor over hun ervaringen ontdekken leerlingen waar hun interesse ligt, wat ze
kunnen en willen en wat het beste bij ze past.
Aan het einde van het tweede jaar kiezen de

leerlingen een profiel voor de bovenbouw:
Economie of Zorg. Ook volgen ze in de bovenbouw
drie beroepsgerichte vakken per leerjaar. Ze
hebben een vrije keuze: een vak dat bij hun profiel
past of juist een vak uit een ander profiel. Mede
door de keuzevakken is er nog ruimte om op het
mbo eventueel een andere richting in te slaan.
Mavo
In het tweede leerjaar van de mavo kiezen de leerlingen een profiel voor de bovenbouw: Economie &
Ondernemen, Zorg & Welzijn of Techniek. In de
tweede klas wordt gedurende een periode van zes
weken in het Vellesan–uur aandacht besteed aan
alle aspecten die samenhangen met de profiel
keuze. Daarnaast worden activiteiten als Choice
georganiseerd om de leerlingen te ondersteunen in
hun keuze. Ook maken de leerlingen een begin met
het digitaal loopbaandossier. In 3 mavo moeten de
leerlingen binnen dat profiel hun examenvakken
kiezen. Tussen november en maart bereiden ze zich
voor op die keuze, met begeleiding door mentoren
en decanen. Ze volgen het programma ‘Leren en
Werken’, dat deel uitmaakt van het programma
van toetsing en afsluiting (PTA of schoolexamen).
Verplichte onderdelen hiervan zijn dat ze in
november naar de beroepskeuzeavond gaan van
Vellesan College en Technisch College en dat ze het
digitaal loopbaandossier verder uitbouwen.

Havo en vwo
Havo- en vwo-leerlingen kiezen in de derde klas
hun profiel voor de bovenbouw. Ze kunnen kiezen
tussen Cultuur & Maatschappij; Economie &
Maatschappij; Natuur & Gezondheid; en Natuur &
Techniek. Halverwege het schooljaar organiseert de
school een informatieavond voor uw kind en u over
de profielen. Tussen november en maart bereiden
ze zich voor op die keuze. De mentor besteedt er
in de wekelijkse mentoruren en in individuele
gesprekken aandacht aan. Leerlingen volgen de
digitale methode ‘Keuzedossier’. Ze werken in
het mentoruur en zelfstandig aan opdrachten van
deze methode. Als ouder kunt u erin meekijken.
In februari volgen leerlingen workshops over
profielen bij hogeschool Inholland. Leerlingen
kunnen, alleen of met u, altijd een gesprek met de
decaan aanvragen. In maart leveren de leerlingen
een formulier in waarop hun keuzes staan en in
juni bevestigen ze de profielkeuze en de gekozen
vakken.

In maart leveren de leerlingen een formulier in
waarop hun keuzes staan en in juni bevestigen ze
de profielkeuze en de gekozen vakken voor het
eindexamen.
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Keuze vervolgopleiding
In de examenklassen kiezen leerlingen een vervolgopleiding. Ze krijgen vanaf de voorexamenklas
gelegenheid om open dagen te bezoeken en
soms om mee te lopen met een student. Met
toestemming van de afdelingsleider gebeurt
dat zo nodig onder schooltijd. Ook bezoeken ze
opleidingenmarkten. Ook bij de keuze van de
vervolgopleiding kunnen ze rekenen op begeleiding
door mentoren en decanen.

Hoe kunt u uw kind helpen kiezen
• Ga in gesprek met uw kind over profiel- en
beroepskeuze - ook als uw kind het onderwerp
uit de weg gaat.
• Vraag uw zoon of dochter: ‘wat vind je interes
sant, belangrijk en leuk?’ en ‘wat zijn voor jou
uitdagingen?’.
• Vertel hoe u zelf indertijd uw opleiding en beroep
hebt gekozen.
• Help uw kind met informatie zoeken over
beroepen en opleidingen.
• Vraag samen met uw kind een gesprek aan met
de decaan, als het keuzeproces stagneert.
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Hulp bij leren
V-uur voor maatwerk
Elke klas heeft één uur per week een V-(Vellesan)uur.
In dit uur biedt het docententeam van de afdeling
ondersteuning op maat. De invulling van dat uur
wordt afgestemd op de leerbehoeften van de leer
lingen en verschilt per afdeling en per leerjaar. Zo
krijgen leerlingen in de onderbouw in het V-uur extra
ondersteuning bij studievaardigheden of bij het
wegwerken van leerachterstanden voor bijvoorbeeld
Nederlands of rekenen. Leerlingen in de bovenbouw
kunnen in het V-uur gerichte studiehulp krijgen bij
een vak waar ze achterstand in hebben of waar ze
moeite mee hebben. De invulling van de V-uren ligt
niet voor een heel jaar vast, maar meestal voor een
periode van enkele weken.

Mentoruur
Elke klas heeft één uur per week een mentoruur.
Daarin komen studievaardigheden aan de orde of de
profiel- of studiekeuze. De mentor gebruikt dat uur
ook om minimaal één keer per jaar met elke leerling
apart een gesprek te hebben over hoe het gaat.
Ook de dagelijkse omgang met elkaar en andere
sociale aspecten komen in het mentoruur aan bod.
In de onderbouw bespreken we uitgebreid hoe we
(digitaal) pesten en pestgedrag kunnen tegengaan.
Leerlingen maken met elkaar een anti-pestprotocol.

Studievaardigheden
Leerlingen krijgen in de eerste drie leerjaren
ondersteuning in studievaardigheden. Het Vellesan
College heeft een eigen methode ontwikkeld waar
mee de leerlingen vaardigheden aanleren op het
terrein van ‘leren leren’, huiswerk maken, plannen

en alles wat daarbij komt kijken. Deze studievaardig
heden zijn bruikbaar bij elk vak dat op het rooster
staat.

Huiswerkhulp
Leerlingen die om wat voor reden dan ook extra
ondersteuning nodig hebben bij het maken en
leren van het huiswerk, kunnen hiervoor op school
terecht. De mentor bekijkt welke huiswerkhulp voor
een leerling goed zou zijn. Als ouder kunt u ook zelf
huiswerkhulp aanvragen; dat doet u via de mentor.
Huiswerkklas
De huiswerkklas wordt verzorgd door Lyceo.
In de huiswerkklas kunnen leerlingen op een zelf
standige manier aan het werk met hun huiswerk
onder toezicht van een begeleider van Lyceo.
De begeleider staat altijd open voor vragen over
de stof, of voor hulp bij het plannen en structureren
van het huiswerk.
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding en bijles worden op het
Vellesan College ook uitgevoerd door Lyceo. De
begeleiders helpen de leerlingen op een intensieve
wijze om zelfstandig te leren plannen en huiswerk
te maken. Ze stellen vragen over het huiswerk,
overhoren leerwerk of kijken gemaakte opdrachten
na. Aan de hand van een motivatie- en een studievaardighedentest wordt een startpunt bepaald
voor de leerling waaruit die zich verder kan
ontwikkelen. Wilt u meer weten over de mogelijk
heden, kijk op de website of vraag het de mentor.
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Begeleiding op school
Mentor

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

Mentoren vormen de schakel tussen school en
thuis. Ze vinden het prettig als u hen op de hoogte
brengt van omstandigheden thuis die van invloed
kunnen zijn op het gedrag van uw kind in de les.
Andersom neemt de mentor contact met u op als
die zich zorgen maakt over de schoolprestaties of
het welzijn van uw kind. De mentor is vaak de
eerste die merkt dat een leerling niet goed presteert
of het niet naar zijn zin heeft. Begeleiding van een
leerling om daarin verandering aan te brengen
begint dan ook bij de mentor. Zonodig schakelt
de mentor – in overleg met de afdelingsleider – een
leerlingbegeleider in. Dat is bijvoorbeeld het geval
als er bij een leerling verschillende problemen
tegelijk spelen. In zo’n geval zoekt de leerling
begeleider in gesprekken met de leerling passende
oplossingen.

Leerlingen die veel moeite hebben met taal of
rekenen, krijgen hulp van een dyslexiecoach of
een remedial teacher. Het Vellesan College heeft
een dyslexieprotocol en een dyscalculieprotocol
met alle afspraken over dyslexie respectievelijk
dyscalculie.
Met vragen over het dyslexie- of dyscalculiebeleid
van het Vellesan College kunt u terecht bij:
• Rineke Falkena, remedial teacher,
e-mail: r.falkena@vellesancollege.nl
• Anita Sleutjes, zorgcoördinator,
e-mail: a.sleutjes@vellesancollege.nl.

Leerlingbegeleiding
Als het in de lessen of in een bepaalde les niet goed
gaat met uw kind en als gesprekken met
de mentor of een andere docent geen oplossing
bieden, dan zorgt de mentor ervoor dat uw kind
bij een van de leerlingbegeleiders terecht kan. De
leerlingbegeleiders zijn Saskia Dekker en Børgred
Schotborgh. De leerlingbegeleider bespreekt met
uw kind wat er aan de hand is en wat er moet
gebeuren om ervoor te zorgen dat het beter
presteert op school. Voor hulp bij problemen die samenhangen met ASS, ADHD, ADD en dergelijke,
wordt een leerling verwezen naar de begeleider
Lianne Ruurda.

Dyslexiecoaches
We zorgen ervoor dat dyslectische leerlingen op
school op een goede manier leren omgaan met
hun dyslexie. Ze krijgen dan ook ondersteuning van
dyslexiecoaches. Die zijn het eerste aanspreekpunt
voor dyslectische leerlingen. Elke afdeling heeft een
eigen dyslexiecoach. De dyslexiecoach helpt de
leerlingen om zoveel mogelijk zelf de problemen
op te lossen die ze tegenkomen. Leerlingen die
meer hulp nodig hebben dan de dyslexiecoach
kan bieden, kunnen worden doorverwezen naar
de remedial teacher.
De dyslexiecoaches zijn:
• vmbo: Chaveli Toledo,
e-mail: c.toledo@vellesancollege.nl
• mavo: Louisa Heidelstaedt,
e-mail: l.heidelstaedt@vellesancollege.nl
• havo en vwo: Marjolein Stolk,
e-mail: m.stolk@vellesancollege.nl
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Dyslexiepas
Dyslectische leerlingen krijgen een dyslexiepas,
waarop aangegeven staat op welke faciliteiten zij
recht hebben. Die extra faciliteiten zijn bijvoorbeeld
extra tijd bij toetsen.
Ondersteuning dyscalculie
We zorgen ervoor dat leerlingen met dyscalculie
toch zo goed mogelijk kunnen presteren bij vakken
waarbij gerekend moet worden. Ze krijgen dan ook
ondersteuning van de remedial teacher. Die geeft ze
advies over de beste manier van rekenen.
Dyscalculiepas
Leerlingen met dyscalculie krijgen een dyscalculiepas, waarop aangegeven staat op welke faciliteiten
zij recht hebben. Die extra faciliteiten zijn bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen van vakken waarbij
gerekend moet worden.

Decaan
Bij de decaan kan de leerling - alleen of met
ouder(s)- terecht met vragen over opleidingskeuzes:
de profielkeuze of de keuze voor een
vervolgopleiding. De decaan heeft veel informatie
over opleidingen en het profiel dat voor een
bepaalde opleiding nodig is, en over de beroepsmogelijkheden. U kunt telefonisch of per e-mail
een afspraak maken met de decaan. Het Vellesan
College heeft drie decanen:
• Decaan vmbo: Jelle van Werkhoven
• Decaan mavo: Myriam van Megen
• Decaan havo en vwo: Ronald Welboren.

Inhoudsopgave

Vertrouwenspersonen
Leerlingen die willen praten over moeilijke situaties
waar ze op school of thuis last van hebben, kunnen
terecht bij een vertrouwenspersoon. Op het
Vellesan College is een vertrouwenspersoon. Alles
wat een leerling bespreekt met de vertrouwens
persoon, blijft tussen hen tweeën. Als de vertrou
wenspersoon contact wil opnemen met de ouders
van de leerling of iemand anders, gebeurt dat altijd
alleen met toestemming van de leerling zelf.

Tegengaan van pesten
Het Vellesan College voert een actief beleid tegen
pesten. Het is onder andere onderwerp in de
mentorlessen van de brugklas. De mentor is het
eerste aanspreekpunt als het gaat om pesten. Als
het nodig is wordt leerlingbegeleiding ingeschakeld.
Afdelingsleider Carla Stokman coördineert voor de
hele school het beleid tegen pesten.

Peerleaders
Leerlingen in de eerste brugklassen krijgen
ondersteuning van medeleerlingen, de zogenoemde
peerleaders. Dat zijn tweedeklassers die het leuk
vinden om als maatje op te treden van een
brugklasleerling en die daarvoor een speciale
training hebben gevolgd. Voor de brugklasleerling
en is het prettig dat ze van alles kunnen bespreken
met een leeftijdgenoot. Dat is laagdrempeliger dan
met een docent. De peerleaders geven antwoord
op uiteenlopende vragen van de brugklassers,
zoals ‘hoe werkt Magister?’ of ‘hoe is docent X?’.
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Maar ook bieden ze een luisterend oor als een
leerling zich bijvoorbeeld niet prettig voelt in de
klas en geven ze advies.

Zomerschool
In de eerste week van de zomervakantie
organiseert het Vellesan College in samenwerking
met Lyceo de Zomerschool. Lyceo is een landelijke
organisatie die onder andere examentrainingen en
huiswerkbegeleiding verzorgt. Tijdens een korte en
intensieve periode krijgen leerlingen de kans om
opgelopen achterstanden weg te werken. Ook
wordt de Zomerschool ingezet voor leerlingen die
vallen onder de herkansingsregeling, zoals die in
het overgangsreglement is opgenomen. Verder is
de Zomerschool bedoeld voor leerlingen die de
overstap van 4 mavo naar 4 havo maken en
daarvoor een aansluitingsprogramma moeten
volgen.

Speciale regelingen sport- en
cultuurtalent
Het Vellesan College kan het lesprogramma aan
passen voor leerlingen met een uitzonderlijk sportof cultuurtalent. Het gaat om leerlingen die op het
hoogste (inter)nationale niveau prestaties leveren
op sport- of cultuurgebied. Als ouder vraagt u die
aanpassing schriftelijk bij ons aan in het begin van
het schooljaar. Welke aanpassingen mogelijk zijn en
welke leerlingen ervoor in aanmerking komen, leest
u in het protocol ‘faciliteiten toptalent’.
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Resultaten
instroom nieuwe leerlingen
2016 - 2017
brugklas 1
215
klas 2
3
vmbo 3/4
6
mavo 3/4
0
havo 3/4/5
2
vwo 3/4/5/6
0
totaal
226

2017 - 2018
271
13
4
4
8
2
302

bevordering in procenten
2016 - 2017
brugklas 1
98
klas 2
94
vmbo 3
96
mavo 3
89
havo vwo 3
87
havo 4
80
vwo 4
77
vwo 5
86

2018 - 2019
247
16
11
2
4
0
280

2017 - 2018
96
90
88
83
75
70
86
75

2018 - 2019
98
87
96
87
86
77
94
100

2017 - 2018
95
95
86
92

2018 - 2019
98
97
96
89

geslaagd in procenten
vmbo 4
mavo 4
havo 5
vwo 6

aantallen leerlingen
brugklas 1
klas 2
vmbo 3
mavo 3
havo vwo 3
vmbo 4
mavo 4
havo 4
vwo 4
havo 5
vwo 5
vwo 6
totaal

2016 - 2017
218
254
123
126
62
97
88
59
15
42
12
13
1109

2017 - 2018
277
235
96
107
73
110
108
64
18
49
14
10
1161

2018 - 2019
252
308
81
97
53
90
92
75
9
45
16
14
1132

Uitstroom 2018 - 2019
Leerjaar
vmbo
totaal
uitstroom
met diploma
mavo
totaal
uitstroom
met diploma
havo
totaal
uitstroom
met diploma
vwo
totaal
uitstroom
met diploma
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2016 - 2017
92
92
90
93

1
100
0

2
85
4

3
92
1

130
3

91
3

107
2

47
0

58
3

61
2

4
110
1
106
108
1
105
64
6

12
1

18
1

5

48
1
44
14
0

6

10
2
8
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Resultaten
tevredenheid leerlingen 2018 - 2019
totaal
brugjaar
7,3
vmbo
6,4
mavo
6,0
havo
6,6
vwo
6,8

veiligheid
8,9
9,5
8,7
8,8
9,6

tevredenheid ouders 2018 - 2019
2016 - 2017
brugjaar
8,5
vmbo
7,3
mavo
7,6
havo
7,8
vwo
7.9
totaal
7,9

klimaat
7,8
6,8
6,7
7,3
7,4
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2017 - 2018
8,7
7,6
7,9
8,0
8,5
8,1

2018 - 2019
8,6
6,4
7,8
8,1
8,5
7,9
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Lessentabellen
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

VMBO

Leerjaar 4

Economie
BB
BB

KB

sport

BB

KB

sport

Nederlands

4

4

4

4

4

Engels

3

3

3

3
2

Duits

KB

BB

Economie

P3/4

P1/2

P3/4

P1/2

P3/4

P1/2

P3/4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3k

3

3k

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3k

3

3k

3k

4

4k

3

3k

4

4k

1

1

1

1

1

1

1

1

geschiedenis

2

2

2

2

2

2

maatschappijleer 1
aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

wiskunde

3

3

3

3

3

3

3

Informatiekunde

1

1

1

1

1

1

1

natuur- / scheikunde

2

2

2

biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3

3

3

1

1

Zorg & Welzijn

KB

P1/2

rekenen

economie

Zorg & Welzijn

BB

KB

BB

KB

4

4

4

4

3

3

0,5 *

0,5 *

3k

4k

3k

4k

3

3

3

3

3k

4k

0,5 *

0,5 *

3k

4k

1
3

3

3

3

3

3

Kunstvakken
- muziek / drama

2

2

- beeldende vorming

2

2

2

Kunstvakken 1 (CKV)

1

1

lichamelijke opvoeding

4

4

6

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

vellesanuur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,25

0,25

0,25

2

2

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

24

21

25

21

24

21

25

21

14,5

14,5

14,5

14,5

3

4

3

4

studievaardigheid
Loopbaanleren
stage
beroepsgericht profielvak
beroepsgericht keuzevak
gemeenschappelijk deel

32,25

32,25

32,25

28

28

30

keuzevakken AVO
beroepsvakken
TOTAAL
*

32,25

32,25

32,25

4

4

4

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

32

32

32

34

31

35

31

34

31

35

33

29,5

30,5

29,5

30,5

Indien de leerling de rekentoets (2F) heeft gehaald in het derde leerjaar wordt 3F aangeboden of cijferverbetering op 2F (inroostering op basis van resultaat rekentoets leerjaar 3)
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MAVO / GL
Nederlands
Engels
Geintegreerd Literatuur Onderwijs
Frans
Duits
rekenen
geschiedenis
maatschappijleer 1
aardrijkskunde
wiskunde
Informatiekunde
natuur- / scheikunde 1
natuur- / scheikunde 2
biologie
economie
Kunstvakken
- muziek/drama
- beeldende vorming
- tekenen
- handvaardigheid
- kunstbeschouwing*
- dans
Kunstvakken 1 (CKV)
lichamelijke opvoeding
lichamelijke opvoeding 2
mentoruur
vellesanuur/denkuur
studievaardigheid
Loopbaanleren
stage
Beroepsgericht profielvak (2)
Beroepsgericht keuzevak (2)
Profielmodules ZW/EO/TN
gemeenschappelijk deel
keuzevakken
profielgebonden avo-vakken (pg)
profielvakken (pv)
extra keuzevak (ev)
TOTAAL
*
**
***

DenK
4
3

Leerjaar 1
VC
sport
4
4
3
3

DenK
4
3
2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
2

2

2

2

2

1
2

1
2

1
2

1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2

2

2

2
2

2

2

Leerjaar 2
VC
sport
4
4
3
3

dans
4
3

2

2
2

2

2

dans
4
3

DenK
3
3

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3

2
3

2
3

3k
3k
1
2k
2
2k
4

2

2

2

2
2

2
2

2
2

1

1

2
2
2
3

E&O
3
3
1
3k
3k
1
2
2
2
4

Leerjaar 3
Z&W
N&T
3
3
3
3
1
1
3k
3k
3k
3k
1
1
2k
2
2
2k
4
4

3
3

Leerjaar 4
GL-EO GL-ZW DenK
E&O
Z&W
N&T
M+
GL-EO GL-ZW
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
1
1
3 pg 3 ev
4k
4k
4k
4k
4k
4 pg 4 ev
3 pg 3 ev
4k
4k
4k
4k
4k
4 pg 4 ev
1
1
0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5***
2 ev 2 pg
4k
4k
4k
4k
4 ev 4 pg
2
2
2
2 ev 2 pg
4k
4k
4k
4k
4 ev 2 pg
4 pg 4 pg
4
4k
4k
4
4
4 pg 4 pg

3
3
3

3

3 ev
3 pv
3 pv

4k
4k
4k
4k

4k
4

4
4k
4k

4k
4k
4k

4

4 ev
4 pv
4 pv

2
2

6

5

4

4

6

1

2

2

6

1

1
1
0,25

1
1
0,25

1
1
0,25

1
1
0,25

1
1

1
1

1
0

1
0

0,25

0,25

0,25

0,25

1
2
1

MAS

2k
2k
1*
5 k**
1
2
3k
1
1

2k
2k
1*

2k
2k
1*

1
2
3k
1
1

1
2

1
2

1
2

1
1

1
1

1
1

MAS

MAS

MAS

2
1

3k
3k
1*
5 k**

3k
3k
1*

3k
3k
1*

3k
3k
1*

2
4k
1
1

2

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4 pv

32,25 32,25 32,25 33,25 32,25 32,25 34,25 34,25

32,25 32,25 32,25 33,25 32,25 32,25 34,25 34,25

26
7

33

2k
26
6

2
32

2k
25
8

2
33

2k
28
6

2
34

6 pv

6 pv

15

15

7
9
2
33

6
9
3
33

4 pv
17,5
12

29,5

16,5
12

28,5

16,5
12

28,5

Kunstbeschouwing is onlosmakelijk verbonden met de keuzevakken tekenen/handvaardigheid
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Dans bestaat uit twee onderdelen; praktijk (4 lessen per week) en danstheorie (1 uur per week)
Indien de leerling de rekentoets (2F) heeft gehaald in het derde leerjaar wordt 3F aangeboden of cijferverbetering op 2F (inroostering op basis van resultaat rekentoets leerjaar 3)

20,5
8

28,5

16,5
12

28,5

12,5

12,5

8
8
4
32,5

8
8
4
32,5
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HAVO/VWO
Nederlands
Engels
Literatuur
Frans
Duits
rekenen
geschiedenis
maatschappijleer
maatschappijwetenschap
aardrijkskunde
wiskunde
wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C
wiskunde D
Informatiekunde
natuur- / scheikunde
natuurkunde
scheikunde
biologie
economie
bedrijfseconomie
Kunstvakken
- muziek/drama
- beeldende vorming
- tekenen
- handvaardigheid
- Kunst Algemeen*
- dans
Culturele en Kunstzinnige Vorming
lichamelijke opvoeding
Bewegen, Sport en Maatschappij
mentoruur
vellesanuur
studievaardigheid
gemeenschappelijk deel

Leerjaar 1
HV

Leerjaar 2

4
3

sport
4
3

dans
4
3

2

2

2

1
2

1
2

2
3

2
3

Leerjaar 3

Leerjaar 4

3
3

sport
3
3

dans
3
3

HAVO
3
3

VWO
3
3

sport
3
3

dans
3
3

1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3
1
2

2
3

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

HV

2

2

2

2

2
2

1
1

1
1

2
2
1
2

2
2
1
2

2k
2k

2k
2k

2
2
1
2

5

2
2
1
2

4

4

6

1

2

6

1

2

2
1
1

2
2
1
1

1
1
0,25
32,25

1
1
0,25
32,25

1
1
0,25
33,25

1
1

1
1

1
1

1
1

32

34

34

31

2
1
1

31

33

35

profielvakken (pv)
vrij deel
TOTAAL
*
**

32,25

32,25

33,25

32

34

VWO
3
3
2
3k
3k
1
2p
2

Leerjaar 6

HAVO
3
3
2
4 p/v
4 p/v
0,5**
3p

VWO
3
3
2
3k
3k
0,5**
3p

VWO

2 p/v

3 p/v
3 p/v

3 p/v

3 p/v

4 p/v

3p

3 p/v

3p

3p

4p

3p

3 p/v

3p
3p
2 p/v

3 p/v

4p
3p
3 p/v

3p
3p
3 p/v

3p
3p
3 p/v
3 p/v
3 p/v

3p
2p
2 p/v
3 p/v
2 p/v

4p
3p
4 p/v
4 p/v
3 p/v

3p
3p
3 p/v
3 p/v
2 p/v

3p
3p
3 p/v
3 p/v
3 p/v

2 p/v

2 p/v

2 p/v

2 p/v

2 p/v

1 p/v
4 p/v
2
2
4v
1
1

4 p/v
2
2
4v
1
1

1,5 p/v
4 p/v

1 p/v
4 p/v

1,5 p/v
4 p/v

1
4v
1
1

2
4v
1
1

1
1v
1
1

3
3
2
3k
3k
3p

2

2

6

Leerjaar 5

HAVO
3
3
2
3 p/v
3 p/v
1
3p
2
3 p/v
3 p/v

34

31

31

33

35

17

20

11,5

15,5

14

12/13

9/11

12/16

11/17

12/17

3/4

2/4

3/5

2/5

3/5

32/34

31/35

28/32

31/35

29/33

Kunst Algemeen is onlosmakelijk verbonden met de keuzevakken beeldende vorming en dans
Indien de leerling de rekentoets (3F) heeft gehaald in het voorexamenjaar ontvangt hij/zij vrijstelling (inroostering geschied op basis van resultaat rekentoets voorexamenjaar)
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Praktisch
Lestijden
1e lesuur:
2e lesuur:
3e lesuur:
Pauze
4e lesuur:
5e lesuur:
Pauze
6e lesuur:
7e lesuur:
8e lesuur:
9e lesuur:

Lestijden verkorte lessen
08.15 - 09.05 uur
09.05 - 09.55 uur
09.55 - 10.45 uur
10.45 - 11.05 uur
11.05 - 11.55 uur
11.55 - 12.45 uur
12.45 - 13.15 uur
13.15 - 14.05 uur
14.05 - 14.55 uur
14.55 - 15.45 uur
15.45 - 16.35 uur

1e lesuur:
2e lesuur:
3e lesuur:
4e lesuur:
Pauze
5e lesuur:
6e lesuur:
7e lesuur:
8e en 9e lesuur:

08.15 - 08.55 uur
08.55 - 09.35 uur
09.35 - 10.15 uur
10.15 - 10.55 uur
10.55 - 11.25 uur
11.25 - 12.05 uur
12.05 - 12.45 uur
12.45 - 13.25 uur
vervallen

Vakanties
Zomervakantie

15 juli – 23 augustus 2019

Herfstvakantie

21 – 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 – 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 – 21 februari 2020

Tweede paasdag

13 april 2020

Meivakantie

27 april – 8 mei 2020
Let op! Op 7 en 8 mei zijn er centrale examens
mavo, havo en vwo

Hemelvaart

21 – 22 mei 2020

Tweede pinksterdag

1 juni 2020

Start zomervakantie

6 juli 2020
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Verlof buiten schoolvakanties
Op vakantie buiten de schoolvakanties mag alleen
met een goedgekeurde verlofaanvraag. Dat geldt
ook voor een extra dag vrij voor bijzondere situaties
zoals begrafenis, verhuizing of huwelijk. Het in
gevulde formulier ‘aanvraag extra vakantieverlof’
levert u in bij de administratie of u stuurt het op.

gemiste lessen geregistreerd als niet toegestane
afwezigheid.

Communicatie tussen ouder en school

Lesuitval

U krijgt op verschillende manieren informatie van
het Vellesan College. Alle actuele informatie vindt u
op de website.

De school mag leerlingen volgens de leerplichtwet
alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming
geven om buiten de schoolvakanties op vakantie
te gaan. Dat extra verlof mag de school nooit in
de eerste twee weken van het schooljaar geven.
Alle informatie vindt u in de verlofregeling op de
site.

Het kan gebeuren dat lessen uitvallen doordat een
docent ziek is of door andere omstandigheden.
In de eerste drie leerjaren worden de lessen in dat
geval vervangen door een invaldocent. Dat geldt
niet voor de les in het eerste of laatste uur. De
invaldocent is niet altijd een eigen docent van de
klas. Wel zorgt hij of zij ervoor dat de klas het uur
nuttig besteedt.
In leerjaar vier en hoger hebben de leerlingen al tussenuren in hun vaste rooster. Lesuitval wordt hier
niet vervangen.

U ontvangt vijf keer per jaar een V-Mail, het digitale
informatieblad voor ouders. Voor de verzending gebruiken we de e-mailadressen die in Magister staan.
Over bijzondere activiteiten, zoals een excursie of
werkweek, krijgt u een brief van de school. Ook die
versturen we naar de e-mailadressen in Magister.
Hetzelfde geldt voor uitnodigingen voor ouderavonden of informatieavonden. Deze avonden staan in
de activiteitenkalender, in de jaaragenda achter in
deze gids en in de jaaragenda van de website.

Ziek en afwezig

Magister

Is uw kind ziek, dan meldt u dat bij de administratie
van de school tussen 8 en 9 uur via telefoonnummer 0255 519 001. Zodra uw kind weer beter is,
geeft u een briefje mee waarin staat welke dag(en)
hij of zij afwezig was. Wordt uw kind gedurende de
schooldag ziek en wil hij of zij naar huis, dan nemen
we contact met u op. Met uw toestemming gaat uw
kind naar huis. Wilt u het ons laten weten als uw
kind thuis is gekomen? Uw zoon of dochter krijgt
een formulier mee naar huis. Wilt u dat invullen en
meegeven op de eerste dag dat uw kind weer naar
school gaat?

Veel van wat er op school gebeurt, wordt ge
administreerd in Magister, zoals de roosters van
de leerlingen, afwezigheid en het huiswerk. Ook
alle behaalde resultaten staan in Magister. Voor u
als ouder is Magister dan ook een belangrijke bron
van informatie over hoe het met uw kind gaat op
school. U krijgt aan het begin van het schooljaar
een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
Daarmee kunt u inloggen in Magister en hebt u
altijd toegang tot de informatie. Uw inloggegevens
verschillen van die van uw kind.

(Tand)artsbezoek
Als uw kind in lestijd naar de dokter of tandarts
moet, verwachten we daarover ook een briefje
van u als ouder. Zonder dat briefje worden de

De e-mailadressen in Magister gebruiken we ook
om u van informatie te voorzien. Wilt u zelf nagaan
of uw e-mailadres in Magister goed is?
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Een belangrijke schakel in de communicatie tussen
school en ouder is de mentor. Op de ouderavond in
het begin van het schooljaar bespreekt de mentor
op welke wijze de communicatie het beste te
regelen is. Over het algemeen is e-mail ook daarvoor het meest geschikt. Op de website vindt u
alle e-mailadressen van mentoren en docenten.

www.youtube.com/user/VellesanCollegefilms
facebook.com/vellesancollege
instagram.com/vellesan_college
Inhoudsopgave

Schoolkosten
Kostenoverzicht 2019-2020
Leerjaar

Schoolfonds (1)

vmbo 1

Schoolfonds
1
133

Werkweek
2

Ouderraad
3
8

vmbo 2

121

vmbo 3

123

vmbo 4

115

8

mavo 1

133

8

mavo 2

126

mavo 3

133

mavo 4

Sportshirt
4
27

iPad
5

Sportklas* Dansklas
6
6
150
150

8
ja

8

150

250

8

150

250

8

100

200

133

8

100

200

havo vwo 1

133

8

ja

150

250

havo vwo 2

129

8

ja

150

250

havo vwo 3

113

8

ja

100

200

havo vwo 4

118

8

100

200

havo 5

105

8

100

200

vwo 5

113

8

100

200

vwo 6

105

8

100

200

ja

ja

27

27

* Sportklas / LO2 / BSM

In het overzicht staan de kosten voor schooljaar
2019-2020. De oudergeleding van de
medezeggenschapsraad heeft ermee ingestemd.
De schoolboeken worden in bruikleen gegeven aan

de leerlingen: de schoolboeken zijn gratis, maar
blijven eigendom van de school. Voordat de boeken
in bruikleen worden gegeven, ondertekent u als
ouder/verzorger een bruikleenovereenkomst.

21

Vanuit de bijdrage voor het schoolfonds bekostigen wij
gemeenschappelijke faciliteiten op school die buiten de
vergoeding van de overheid vallen. De bijdrage is vrijwillig, maar voor de school noodzakelijk om activiteiten
te organiseren. Uit het schoolfonds worden bekostigd:
1. kopieer- en drukwerk buiten het standaard
onderwijsmateriaal;
2. verbruiksmateriaal voor leerlingen;
3. het VO-fonds;
4. CJP-pas;
5. leerlingpas met € 5,00 kopieertegoed;
6. ICT-voorzieningen;
7. kosten voor sportoriëntatie;
8. kosten voor de diploma-uitreiking;
9. de premie van een collectieve verzekering voor
schoolactiviteiten (ook tijdens stages, workshops,
excursies en werkweken);
10. excursies en afdelingsbrede activiteiten (in bijna
elk leerjaar organiseren wij één of meerdere
excursies of activiteiten. Die maken deel uit van
het verrijkingsprogramma van het onderwijs en
dragen bij aan de algemene ontwikkeling van de
leerling en de sfeer in de klas).

Werkweek (2)
In het overzicht is aangegeven in welke leerjaren de
verschillende buitenlandse werkweken worden
georganiseerd. Als uw zoon/dochter in een klas zit
die op werkweek gaat, ontvangt u daarover in
oktober nadere informatie en een aparte nota die u
in termijnen kunt betalen. Afhankelijk van het leerjaar
en de bestemming kunnen de kosten variëren van
€ 250 tot maximaal € 450.
Inhoudsopgave

Ter afsluiting van de profielklas Sport en Dans wordt
in de laatste periode van het tweede leerjaar een
driedaagse activiteit/werkweek georganiseerd. Hiervoor ontvangt u ook in oktober nadere informatie en
een aparte nota die u in termijnen kunt betalen.

Ouderraad (3)
De ouderraad beheert de inkomsten vanuit de
vrijwillige bijdrage ouderraad en financiert daarmee
zaken die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het
onderwijs, maar wel belangrijk zijn voor de sfeer
en het plezier van uw kind(eren) op school. Ook
organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond
voor ouders over een actueel onderwerp.

Sportshirt (4)
Het schoolsportshirt is verplicht voor alle leerlingen
in de onderbouw (leerjaar 1 en 2). Op verzoek van
de leerlingen is gekozen voor een fraaie en
duurzame uitvoering van Adidas. Het gymshirt is
zowel in de winkel als op de website verkrijgbaar bij
Huijg Sport te Haarlem. Dit shirt moet dus zelf, voor
het begin van het schooljaar, worden aangeschaft.

iPad (5)
In de onderbouw van havo-vwo hebben we ervoor
gekozen om digitaal lesmateriaal te gebruiken in
combinatie met de iPad. De iPad biedt veel extra
mogelijkheden. Zo kunnen de leerlingen op
verschillende manieren oefenen en krijgen ze
directe feedback. Beeld- en geluidsmaterialen zijn
constant beschikbaar. Dit geldt ook voor de
bronnen die leerlingen willen raadplegen voor
onderzoeken of presentaties.

De leerlingen in de betreffende afdelingen moeten
beschikken over een iPad die voldoet aan de
daarvoor gestelde minimumeisen. Hiervoor zijn de
volgende mogelijkheden:
•U
 kunt een iPad via de school huren/kopen. Hiervoor
betaalt u gedurende drie jaar maandelijks een bedrag
(inclusief servicegarantie) totdat de iPad is afbetaald.
Vanaf dat moment is de iPad uw eigendom.
• U kunt bij de leverancier van de school een iPad
aankopen tegen een gereduceerde prijs.
• Uw zoon of dochter krijgt na ondertekening van
de gebruikersovereenkomst een iPad van school.
Deze iPad blijft eigendom van de school en kan
door de leerling alleen op school worden gebruikt.
• Gebruik van een eigen iPad. Dit is alleen mogelijk
wanneer die beschikt over dezelfde
functionaliteiten en specificaties als wij op school
gebruiken. De informatie over de eisen waaraan
de iPad moet voldoen, ontvangt u voor de start
van het schooljaar.

Sportklas en dansklas (6)
De activiteiten in een leerjaar en/of de keuze voor
sportklas of dansklas verhogen de jaarlijkse kosten.
Deze kosten kunnen niet uit de reguliere bekostiging
en/of ouderbijdrage betaald worden. Als u uw zoon/
dochter hiervoor heeft aangemeld, ontvangt u een extra nota voor die kosten. De bijdrage geldt ook voor
de keuzevakken BSM, LO2 en dans in de bovenbouw.

Schoolkluisjes
In de gebouwen staan kluisjes waarin leerlingen hun
spullen (waaronder de iPad) veilig kunnen opbergen.
De huur van een kluisje bedraagt € 17,50 per jaar.
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Betaling

Voor ouders van wie twee of meer kinderen op onze
school onderwijs volgen, geldt een reductieregeling
voor het schoolfonds. Voor het tweede kind geldt
een korting van € 10 en voor het derde en volgende
kind een korting van € 15. De regeling wordt toe
gepast als u op de bijgaande incassomachtiging
voor de betreffende leerling de aantekening
“tweede kind” of “derde kind” enz. vermeldt.
De school past de regeling dan toe.

betalen, zijn er mogelijkheden om uw kind(eren)
toch gebruik te laten maken van extra voorzieningen
en faciliteiten:
• Onder voorwaarden kunt u een tegemoetkoming
schoolkosten aanvragen bij de gemeente waar u
woont. De regeling kan per gemeenteverschillen.
Kijk op de website van de gemeente Velsen, de
gemeente Beverwijk of de gemeente Haarlem.
• Naast bovengenoemde regelingen zijn er ook
landelijke regelingen waarvoor u mogelijk in
aanmerking kunt komen.
Wanneer u de bijdrage niet in één keer kunt betalen,
neemt u dan contact op met Mirella Kornelissen
van de financiële administratie. Een aangepaste
betalingsregeling of een vergoeding vanuit het
VO-fonds kan wellicht een oplossing bieden.

Financiële ondersteuning

Het VO-fonds

Wanneer u door omstandigheden (tijdelijk) niet in
staat bent de gevraagde bijdrage schoolkosten te

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is, op
voordracht van de ouderraad, het VO-fonds

Uiterlijk 1 augustus ontvangt u vanuit Schoolloket
een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage, huur
kluisje en ouderraad. U kunt in Schoolloket betalen
met iDeal of met een automatische incasso.

Reductieregeling
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opgericht. Het VO-fonds is er voor ouders/ver
zorgers die de schoolkosten niet kunnen betalen (en
die kosten ook niet elders kunnen verhalen). Het
VO-fonds stelt leerlingen in de gelegenheid deel te
nemen aan een werkweek of excursies die zij
anders, vanwege financiële problemen van ouders,
zouden moeten missen. Als u een beroep wilt doen
op het VO-fonds, doet u een aanvraag bij de rector
van de school. De schoolleiding beoordeelt de
aanvraag na overleg met de ouders/verzorgers.
Met de oprichting van het VO-fonds wil de school bijdragen aan het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Het VO-fonds biedt kansen aan leerlingen om deel
te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis optimaal ontwikkelen. Over de besteding van het VO-fonds legt de directie aan het einde
van het schooljaar verantwoording af aan de (O)MR.
Inhoudsopgave

Overlegorganen
Ouderraad
De ouderraad is een schakel tussen de schoolorganisatie enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds.
Het doel is bij te dragen aan een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor de leerlingen. De ouderraad vergadert regelmatig en denkt
mee over de gang van zaken op school. Jaarlijks
organiseert de ouderraad een thema-avond voor
alle ouders.
U kunt vragen en suggesties doorgeven aan leden
van de ouderraad of een e-mail sturen aan ouderraad@vellesancollege.nl.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk
verplichte overlegorgaan. De MR adviseert de
schoolleiding gevraagd of ongevraagd over schoolzaken. De schoolleiding moet advies of instemming
vragen aan de MR over schoolbeleidszaken. De
raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en
van personeel. Ook een leerlingvertegenwoordiging
heeft zitting in de medezeggenschapsraad. Deze
leerlingen worden betrokken bij alle MR-onderwerpen waar leerlingen mee te maken krijgen. Deze
leerlingen functioneren in de praktijk ook als de
leerlingenraad van de school.
Secretariaat MR
p/a Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
mr@vellesancollege.nl
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Bestuur

Klachten

Het Vellesan College is een van de scholen
van de Dunamare Onderwijsgroep. Het
College van Bestuur van Dunamare is het
zogenoemde bevoegd gezag van de school.

Inspectie
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: tel. 1400,
Informatie Rijksoverheid
(lokaal tarief)

Klachtenregeling
Heeft u als ouder of leerling een klacht over de gang
van zaken op school, toetsing of examinering, dan
zoeken we eerst binnen de school zelf een oplossing,
eventueel met hulp van een intern vertrouwenspersoon.
Als die oplossing niet gevonden wordt, kunt u uw
klacht indienen bij het College van Bestuur van de
Dunamare Onderwijsgroep. Dunamare is een
onderwijsgroep met 24 scholen in de regio Haarlem,
Haarlemmermeer en Kennemerland; het Vellesan
College valt hier ook onder.
U vindt de algemene klachtenregeling van Dunamare
Onderwijsgroep op de site van Dunamare. Deze
klachtenregeling is bedoeld om een zorgvuldige,
transparante en ondubbelzinnige behandeling van
klachten te bevorderen.
Dunamare Onderwijsgroep
Postbus 4470 | 2003 EL Haarlem
tel. 023 530 3600
info@dunamare.nl | www.dunamare.nl
Kan de klacht ook niet op dit niveau worden opgelost
of weggenomen, dan kunt u terecht bij de Landelijke
Klachtencommissie.
www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtmeldingen
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld,
discriminatie en extremisme:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 111 3 111 (lokaal tarief).
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Contact
Decanaat

Hoofdgebouw Vellesan College
Briniostraat 16 – 1971 HM IJmuiden
Postbus 214 – 1970 AE IJmuiden
0255 – 519 001
IBAN NL37 RABO 0138 1825 82
info@vellesancollege.nl
www.vellesancollege.nl

Nick van Everdingen
coördinator 3 vmbo
e-mail: n.vaneverdingen@vellesancollege.nl

Schoolleiding
Marc Boelsma
rector
e-mail: m.boelsma@vellesancollege.nl

mavo
Silvia Boender
coördinatorleerjaar 1 mavo
e-mail: s.boender@vellesancollege.nl

John van der Hulst
plv. rector/afdelingsleider mavo
e-mail: j.vanderhulst@vellesancollege.nl

Filinta Karabulut
coördinatorleerjaar 2 mavo
e-mail: f.karabulut@vellesancollege.nl

Leerlingbegeleiding

Carla Stokman
afdelingsleider onderbouw vmbo
e-mail: c.stokman@vellesancollege.nl

Hans van Ballegooij
coördinator bovenbouw mavo
e-mail: h.vanballegooij@vellesancollege.nl

Lianne Ruurda
e-mail : l.ruurda@vellesancollege.nl

Ramon Steuns
afdelingsleider havo en vwo
e-mail: r.steuns@vellesancollege.nl

havo vwo
Mareille Koops
coördinator onderbouw havo en vwo
e-mail: m.koops@vellesancollege.nl

Hanneke Naborn
schoolleider onderwijskwaliteit
e-mail: h.naborn@vellesancollege.nl

Rutger Stutvoet
coördinator 4 vmbo
e-mail: r.stutvoet@vellesancollege.nl

Jelle van Werkhoven
decaan vmbo
e-mail: j.vanwerkhoven@vellesancollege.nl
Myriam van Megen
decaan mavo
e-mail: m.vanmegen@vellesancollege.nl
Ronald Welboren
decaan havo en vwo
e-mail: r.welboren@vellesancollege.nl

Saskia Dekker
e-mail: s.dekker@vellesancollege.nl

Børgred Schotborgh
e-mail: b.schotborgh@vellesancollege.nl
Dineke van der Wal
e-mail: d.vanderwal@vellesancollege.nl

Lian Pattiasina
coördinator 3 en 4 havo en vwo
e-mail: l.pattiasina@vellesancollege.nl

Leerjaarcoördinatoren
vmbo
Andries de Rooij
coördinator onderbouw vmbo
e-mail: a.derooij@vellesancollege.nl

Nicolette Koppelman
coördinator havo vwo
e-mail: n.koppelman@vellesancollege.nl
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Mentoren
Mentoren vmbo
1a
René Valant
1b
Judith Grapendaal
1c
Lennart Snijders
1d
Chavelli Toledo
1e
Angelique Schotvanger- Boersma
2a
Laurien van Noort
2b
Bouwe Hoekstra
2c
Astrid Sand
2d
Wibo Koeman
2e
Joanie Keijser
2f
Freek Klanderman
3Ba
Kim Merz
3Bb
Céline Dol
3Ka
Ron Reus
3Kb
Michiel Kruijver
3Kc
René van de Heisteeg
4Ba
René Gijssen
4Ka
Jeroen Welp
4Kb
Michael Freriks
4Kc
Claudia Schmidt

Mentoren mavo
1Ma
Laura Luijting
1Mb
Diewertje Kiel
1Mc
Fay Haverkort
2Ma
Tom Kienhuis
2Mb
Louisa Heidelstädt
2Mc
Sherida Tauber / Barry Smit
2Md
Simone Genet
Paula Dol-Sassen / Geertje van Deijn
Lucien Gonzalez
3M
Wendy Toen - van der Voort
Liesbeth Maenen - Meyer
Joost Boersen / Sander Groefsema /
Pauline Dekker / Saroja Khoenkhoen
4M
Andreas Pielage
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Mentoren havo vwo
1MHa
Ruud Glas / Jennifer Leijen
1HVa
Ronald Welboren
Kristi Kikerpuu
1HVb
2HVa
Steven Beumer
2HVb
Marjolein Stolk
2HVc
Chris van der Wal
3Ha
Senay Gül
3Hb
Wout Cijsouw
3V
Henriëtta van Beelen
4Ha
Jinze de Groot
4Hb
Klaas de Vos / Faysal Achamlal
4Hc
Bart Blom
4V
Giorgina Romero
5Ha
Kim Kompier
5Hb
Ronald Neervoort
5V
Pieter Oosterhuis
6V
Peter Appel
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Personeelslijst
A

F. Achamlal

ACL

F.Achamlal@Vellesancollege.nl

bedrijfseconomie

P. Alderliefste

ALK

P.Alderliefste@Vellesancollege.nl

coördinator dansklas

P. Appel

APL

P.Appel@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

J.B. van Ballegooij

BAJ

H.vanBallegooij@Vellesancollege.nl

wiskunde, coördinator 3 mavo

A. Bal

BAL

A.Bal@Vellesancollege.nl

aardrijkskunde

I. Baardman

BAN

i.baardman@vellesancollege.nl

Nederlands

H.C. van Beelen

BEN

H.vanBeelen@Vellesancollege.nl

Frans

S. Beumer

BER

S.Beumer@Vellesancollege.nl

tekenen

B. Blom

BLM

B.Blom@Vellesancollege.nl

maatschappijleer, geschiedenis

M.J. Boelsma

BOA

M.Boelsma@Vellesancollege.nl

rector

S. Boender - Kwast

BOK

S.Boender@Vellesancollege.nl

nask, coördinator brugklas mavo

R. Boxem

BOM

R.Boxem@Vellesancollege.nl

scheikunde

J. Boersen

BON

J.Boersen@Vellesancollege.nl

economie

G. Bouwhuis

BOS

g.bouwhuis@vellesancollege.nl

beheer Magister

A. Bugajova

BUA

A.Bugajova@Vellesancollege.nl

Duits

C

W. Cijsouw

CIW

W.Cijsouw@Vellesancollege.nl

natuurkunde

D

P. Dekker

DER

P.Dekker@Vellesancollege.nl

tekenen

S.G. Dekker

DES

S.Dekker@Vellesancollege.nl

leerlingbegeleider

A. Dijkmans

DIM

A.Dijkmans@Vellesancollege.nl

administratief medewerker

C. Dol

DOL

C.Dol@Vellesancollege.nl

zorg en welzijn

P.C.J. Dol-Sassen

DOS

P.Dol-Sassen@Vellesancollege.nl

Engels

G.L. van Duijn

DUN

G.vanDuijn@vellesancollege.nl

wiskunde

C.D.M. Elsten

ELN

L.Elsten@Vellesancollege.nl

Nederlands

N.R. van Everdingen

EVN

N.vanEverdingen@Vellesancollege.nl

economie, coördinator 3 vmbo

R.T. Falkena

FAA

R.Falkena@Vellesancollege.nl

remedial teacher

M.J. Freriks

FRS

M.Freriks@Vellesancollege.nl

economie

B

E
F
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G

S.G. Genet

GET

S.Genet@Vellesancollege.nl

Nederlands

L.S. Gijzen

GIL

L.Gijzen@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

R. Gijssen

GIN

R.Gijssen@Vellesancollege.nl

Engels

R. Glas

GLS

R.Glas@Vellesancollege.nl

natuurkunde

L. Gonzalez

GOZ

L.Gonzalez@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

S. Groefsema

GRA

S.Groefsema@Vellesancollege.nl

economie

J.L.N. Grapendaal

GRL

J.Grapendaal@Vellesancollege.nl

Nederlands

P. Grimm - van Urk

GRM

P.Grimm@Vellesancollege.nl

uiterlijke verzorging

A.J. de Groot

GRT

J.deGroot@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

S. Gül

GUL

S.Gul@Vellesancollege.nl

wiskunde

E. van Haandel

HAL

E.vanHaandel@Vellesancollege.nl

onderwijsassistent

F. Haverkort

HAT

F.Haverkort@Vellesancollege.nl

biologie

R.A. van de Heisteeg

HEG

R.vandeHeisteeg@Vellesancollege.nl

handel en administratie

Y.E. Heij

HEJ

Y.Heij@Vellesancollege.nl

administratief medewerker

R. Heesterbeek

HEK

R.Heesterbeek@Vellesancollege.nl

conciërge

L. Heidelstaedt

HET

L.Heidelstaedt@Vellesancollege.nl

Engels

B. Hoekstra

HOA

B.Hoekstra@Vellesancollege.nl

Nederlands

K.J. Holtman

HON

K.Holtman@Vellesancollege.nl

roostermaker

S.V.M. Hollander

HOR

S.Hollander@Vellesancollege.nl

wiskunde

J.Y. Houkes

HOS

Y.Houkes@Vellesancollege.nl

conciërge

J.P. van der Hulst

HUT

J.vanderHulst@Vellesancollege.nl

afdelingsleider mavo

J

H.J.C.M. Janssen

JAN

H.Janssen@Vellesancollege.nl

roostermaker

K

U.F. Karabulut

KAT

F.Karabulut@Vellesancollege.nl

geschiedenis, coördinator 2 mavo

J. Keijser

KER

J.Keijser@Vellesancollege.nl

wiskunde

S.S. Khoenkhoen

KHN

S.Khoenkhoen@Vellesancollege.nl

Nederlands

D. Kiel

KIE

D.Kiel@Vellesancollege.nl

frans

A.M.E. Kitchen

KIN

A.Kitchen@Vellesancollege.nl

Engels

H
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L
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T.A.J. Kienhuis

KIS

T.Kienhuis@Vellesancollege.nl

aardrijkskunde

K. Kikerpuu

KIU

K.Kikerpuu@Vellesancollege.nl

Engels

C.D. Klesser

KLC

C.Klesser@Vellesancollege.nl

Nederlands

F. Klanderman

KLN

F.Klanderman@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

W. Klooster

KLR

W.Klooster@Vellesancollege.nl

wiskunde

S. Koelemeijer - Mostaard

KOD

S.Koelemeijer@Vellesancollege.nl

dans

M.M.L. Kornelissen

KOM

M.Kornelissen@Vellesancollege.nl

administratief medewerker

N.A.C. Koppelman

KON

N.Koppelman@Vellesancollege.nl

coördinator havo-vwo

K. Kompier

KOR

K.Kompier@Vellesancollege.nl

biologie

M.M.J. Koops

KOS

M.Koops@VellesanCollege.nl

Nederlands, coördinator 1, 2 havo-vwo

W.J.H. Koeman

KOW

W.Koeman@Vellesancollege.nl

Engels

P.C. van der Kroef

KRF

P.vanderKroef@Vellesancollege.nl

wiskunde

M.C.H. Kruijver

KRR

M.Kruijver@Vellesancollege.nl

wiskunde

D.D.C. Krabshuis

KRS

D.Krabshuis@Vellesancollege.nl

onderwijsassistent

H.J. van der Lans

LAS

H.vanderLans@Vellesancollege.nl

technisch onderwijsassistent

J. Leijen

LEN

J.Leijen@Vellesancollege.nl

biologie

E. Leipoldt

LET

E.Leipoldt@Vellesancollege.nl

natuur-/scheikunde

L. Luijting

LUG

L.Luijting@Vellesancollege.nl

wiskunde

L.A.J. Maenen-Meyer

MAM

L.Maenen-Meyer@Vellesancollege.nl

handvaardigheid

M.G.J.H.E. van Megen

MEN

M.vanMegen@Vellesancollege.nl

decaan mavo, P&O-adviseur

K.H. Merz

MEZ

K.Merz@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

J.G.M.A. van Mosseveld

MOD

H.vanMosseveld@Vellesancollege.nl

conciërge

R. van der Moolen

MON

R.vanderMoolen@Vellesancollege.nl

systeembeheer

P.J. Moedt

MOT

P.Moedt@Vellesancollege.nl

Nederlands

R. Muller

MRR

R.Muller@Vellesancollege.nl

Nederlands

V. Müller

MUR

V.Mueller@Vellesancollege.nl

Duits

I.H. Naborn

NAN

H.Naborn@Vellesancollege.nl

schoolleider onderwijskwaliteit

30

Inhoudsopgave

R.M. Neervoort

NET

R.Neervoort@Vellesancollege.nl

Nederlands

L.C. van Noort

NOT

L.vanNoort@Vellesancollege.nl

informatiekunde

O

P. Oosterhuis

OOS

P.Oosterhuis@Vellesancollege.nl

Engels

P

L.L. Pattiasina

PAA

L.Pattiasina@Vellesancollege.nl

economie, coördinator 4 havo-vwo

A.M.E. Philippo-Boekweg

PHB

M.Philippo-Boekweg@Vellesancollege.nl

onderwijsassistent

A.A.M. Pielage

PIE

A.Pielage@Vellesancollege.nl

geschiedenis

J. van der Plas

PLS

J.vanderPlas@Vellesancollege.nl

beeldende vorming

E.M. Ponte

POE

E.Ponte@Vellesancollege.nl

wiskunde

B.A. Ranzijn

RAN

B.Ranzijn@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

R.K.S. Ramautar

RAR

R.Ramautar@Vellesancollege.nl

wiskunde

R.A. Reus

RES

R.Reus@Vellesancollege.nl

biologie

J. Riemer

RIR

J.Riemer@Duinenkruidbergmavo.nl

systeembeheer

G. Romero

ROG

G.Romero@Vellesancollege.nl

Engels

A. de Rooij

ROJ

A.deRooij@Vellesancollege.nl

Nederlands, coördinator brugklas vmbo

L.M. Ruurda

RUA

L.Ruurda@Vellesancollege.nl

trajectbegeleider

B. van Santen

SAB

B.vanSanten@Vellesancollege.nl

handvaardigheid

A.G.M. Sand

SAD

A.Sand@Vellesancollege.nl

Engels

A.R. Schotvanger

SCB

A.Schotvanger@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

E.F. Schouten

SCE

E.Schouten@Vellesancollege.nl

Duits

B. Schotborgh

SCH

B.Schotborgh@Vellesancollege.nl

leerlingbegeleider

M.F. Schütt

SCM

M.Schuett@Vellesancollege.nl

Nederlands

H.N.J. van Schagen

SCN

H.vanSchagen@Vellesancollege.nl

conciërge

R. Scheffer

SCR

r.scheffer@vellesancollege.nl

Frans

N.T. Schellevis - Heij

SCS

N.Schellevis@Vellesancollege.nl

conciërge

C.M. Schmidt

SCT

C.Schmidt@Vellesancollege.nl

Duits

A.M. Sleutjes-Stokman

SLS

A.Sleutjes-Stokman@Vellesancollege.nl

zorgcoördinator

B. Smit

SMT

B.Smit@Vellesancollege.nl

Nederlands

R

S
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L. Snijders

SNS

L.Snijders@Vellesancollege.nl

geschiedenis

N. Spencer-Maters

SPM

N.Spencer-Maters@Vellesancollege.nl

wiskunde

C.G.C. Stokman

STC

C.Stokman@Vellesancollege.nl

afdelingsleider vmbo

M. Stolk

STK

M.Stolk@Vellesancollege.nl

Engels

R.J.G.P.F. Steuns

STS

R.Steuns@Vellesancollege.nl

afdelingsleider havo-vwo

R. Stutvoet

STT

R.Stutvoet@Vellesancollege.nl

maatschappijleer, coördinator 4 vmbo

K.H. Swagerman-Van der Ploeg

SWV

K.Swagerman-VanderPloeg@Vellesancollege.nl

aardrijkskunde

Z. Szilvasi

SZI

Z.Szilvasi@Vellesancollege.nl

biologie

S. Tauber

TAR

s.tauber@vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding

C. Toledo

TOO

C.Toledo@Vellesancollege.nl

Nederlands

W.C.F.A. Toen-van der Voort

TOV

W.Toen-vanderVoort@vellesancollege.nl

natuur-/scheikunde

A.J.A. Valent

VAT

R.Valent@Vellesancollege.nl

aardrijkskunde

G.J.H. Verwoort

VET

G.Verwoort@Vellesancollege.nl

conciërge

A.T. Verwoort-Venema

VEV

T.Verwoort-Venema@Vellesancollege.nl

administratief medewerker

K.R. de Vos

VOS

K.deVos@Vellesancollege.nl

geschiedenis

J.C. van der Wal

WAL

C.vanderWal@Vellesancollege.nl

geschiedenis

D. van der Wal

WAT

D.vanderWal@Vellesancollege.nl

trajectbegeleider

J. van Werkhoven

WEJ

J.vanWerkhoven@Vellesancollege.nl

economie, decaan vmbo

R.T.A. Welboren

WEN

R.Welboren@Vellesancollege.nl

lichamelijke opvoeding, decaan havo vwo

J. Welp

WEP

J.Welp@Vellesancollege.nl

zorg en welzijn breed

N.A. Wiebenga

WIA

D.Wiebenga@Vellesancollege.nl

Nederlands

K. Wilmink

WIK

K.Wilmink@vellesancollege.nl

dans theorie

K.J. Willems

WIS

K.Willems@Vellesancollege.nl

Nederlands

L.M.J. van Zeijl

ZEL

L.vanZeijl@Vellesancollege.nl

conciërge
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Campus

❸
❶

❺

1.	Locatie Briniostraat(mhv)
lokalen B01 t/m B33
2.	Locatie Platanenstraat (vmbo)
lokalen P01 t/m P28
3.	Locatie Tiberiusplein (mavo)
lokalen T01 t/m T09
4. Sporthal IJmuiden Oost
5. Sportveld
Ingang leerlingen
Bushalte HOV

❹

❷
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De drie schoolgebouwen vormen
samen met de sporthal en
het sportveld een campus.
Hierdoor is de scholengemeenschap
in staat een veilige en betrokken
leeromgeving te creëren voor elke
groep leerlingen.
Inhoudsopgave

Jaaragenda
Datum

activiteit

augustus
26
28

Datum

activiteit

Datum

activiteit

20

Leerlingen roostervrij

11 t/m 15

Werkweek / projectweek

Start schooljaaar

23 t/m 3 jan

Kerstvakantie

15 t/m 20

Centraal examen vmbo

Start lessen

januari

21

Hemelvaart
Vrij

6

Huiswerkvrij

22

20 t/m 24

Schoolexamen 1 en 4 (voorexamen- en
examenklassen)

juni
1

Tweede pinksterdag

Cito VAS 0

26

Cijfersluiting rapport 1

10

Uitslag centraal examen 1e tijdvak

24

Ouderavond 1 mavo, 1 havo/vwo

31 en 1 feb

Open Huis

11 t/m 18

Schoolexamen 2

25

Ouderavond 1 en 2 vmbo, 2 mavo,
2 havo/vwo

februari

15 t/m 17

Centraal examen - 2e tijdvak

september
4 en 5

Schoolfotograaf

10 en 11

Profielwerkstuk 2-daagse havo en vwo

23 t/m 27

oktober

3 t/m 6

Rapportvergaderingen, verkort rooster

10 t/m 12

Uitreiken rapport 1

15 t/m 22

Proefwerkweek

Voorjaarsvakantie

19

Sportdag 3 vmbo

22

Sportdag klas 3 mavo

CSPE - 2e tijdvak

1

Ouderavond 3 en 4 havo en vwo en 5 vwo

17 t/m 21

2

Ouderavond 3 en 4 vmbo

maart

Ouderavond 3 en 4 mavo

3

Presentatie profielwerkstuk havo vwo

7

Ouderavond 5 havo en 6 vwo

19

Excursie Vugt 3 mavo

23

Sportdag klas 1

16

Bowlen brugklas vmbo

23

Examenvoorstelling dans

24

Sportdag klas 2

17

Bowlen brugklas mavo en havo/vwo

24

Studiemiddag

25

Sportdag klas 3/4/5 havo-vwo

21 t/m 25

Herfstvakantie

april

26

Uitslag centraal examen 2e tijdvak

28

Huiswerkvrij

6 t/m 10

Schoolexamen 5 (examenklassen)

26 en 29

Rapportvergaderingen

29

Studiemiddag

6 t/m 10

Cito VAS 1/2/3

29 en 30

Inleveren boeken

13

Tweede paasdag

juli

november

Inzien SE-2 toetsen

4 t/m 8

Schoolexamen 3 (examenklassen)

15 t/m 21

CSPE vmbo

1

Diploma-uitreiking vmbo en mavo

6 t/m 8

LOB-project 3 vmbo

21 en 22

Ouderavond werkweek

2

Diploma-uitreiking havo en vwo

18 t/m 22

Profielwerkstukweek 4 mavo

23

Examengala

3

Uitreiken eindrapport

24

Sportdag profielklassen

6 t/m 16
augustus

Zomervakantie

december

Examenkandidaten vrij

5

Herkansing schoolexamen 3

5

Sinterklaasactiviteit

27 t/m 8 mei

Meivakantie

6

Huiswerkvrij

28 t/m 1mei

Examentraining Lyceo

16

Presentatie profielwerkstuk mavo

mei

19

Kerstgala / schoolfeest

7 t/m 20

Centraal examen mavo, havo, vwo
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NB: Een gedetailleerd overzicht staat op de website.
Wijzigingen en de meest actuele versie van de agenda
zijn te vinden onder ‘Actueel > Jaaragenda’
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Regels, rechten en plichten voor leerlingen
Op het Vellesan College leren en werken veel leerlingen, docenten en medewerkers dicht op elkaar.
Daarom is het nodig dat we rekening met elkaar
houden en een aantal regels vastleggen. Het
Vellesan College heeft een leerlingenstatuut met
daarin de rechten en plichten van leerlingen.
Daarnaast heeft de school gedragsregels opgesteld
voor de leerlingen.

Voor het aanvragen van verlof buiten de vakanties
is een aparte procedure. Als je te laat komt voor
een les, meld je je bij de conciërge.

In de gebouwen
Petten, capuchons en ander hoofddeksel heb je niet
op in de gebouwen.

Als je zonder toestemming afwezig bent - als
je spijbelt - volgen passende maatregelen van de
school. Ben je vaker zonder toestemming afwezig,
dan worden de maatregelen zwaarder.

In alle gebouwen zijn er voldoende kapstokken. Je
jas en pet gaan niet mee de klas in; je hangt je jas
dus aan de kapstok buiten het klaslokaal of je doet
hem in een kluisje.

Gedragsregels

Ziek naar huis
Word je tijdens je lesdag zo ziek dat je geen verdere
lessen kunt volgen, dan meld je je bij de conciërge
van je eigen gebouw. Die neemt contact op met je
ouder/verzorger en overlegt of je naar huis kan.
Alleen als je ouder/verzorger toestemming geeft,
mag je naar huis.

In de lokalen mag je niet snoepen, eten of drinken.
Eten en drinken doe je in de aangewezen plekken
zoals de aula’s of de leerlingenentree.

Veiligheid
De schoolleiding vindt het belangrijk dat iedereen,
leerlingen, docenten en medewerkers, zich veilig
voelt op school.
Agressief gedrag, gebruik van geweld, discriminerende uitlating en seksuele intimidatie staan we op
school niet toe. Als je je hieraan schuldig maakt,
treden we hiertegen op.
Ook medeleerlingen pesten staan we niet toe - of
dit nu verbaal, non-verbaal of digitaal gebeurt.
Zodra we horen dat je een medeleerling pest,
spreken we je daarop aan en nemen we
maatregelen. In het anti-pestprotocol staat
welke stappen we ondernemen tegen pesten.
Aan-/afwezig en te laat
Je volgt de lessen zoals die in het rooster staan.
Bij ziekte, (tand)artsbezoek of andere redenen voor
afwezigheid melden je ouders/verzorgers dat aan
school vóór het eerste lesuur.

Is je ouder niet bereikbaar, dan ga je naar je
afdelingsleider. Die neemt dan een besluit over
vervolgstappen.
Als je thuisgekomen bent, zorg je ervoor dat je
ouder/verzorger naar de administratie belt om te
melden dat je thuis bent gekomen.
Ga je ziek naar huis, dan krijg je een formulier mee.
Op de dag dat je beter bent en weer naar school
gaat, vraag je je ouder/verzorger het formulier te
ondertekenen en je levert dat ondertekende
formulier in bij de conciërge.
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In de gebouwen is het verboden energydrinks
te drinken. Er geldt ook in alle gebouwen een
kauwgumverbod. Uiteraard mag je in de gebouwen
niet roken.
In de pauzes ga je naar buiten of naar de aula.
Tijdens vrije uren in het lesrooster kun je in de aula
zitten of in de andere ruimtes die daarvoor zijn
aangegeven.
Op school draag je gepaste kleding. Dat is dus
andere kleding dan wanneer je naar een café,
de disco of naar het strand gaat.
Om de gebouwen
Op alle schoolpleinen vind je fietsenrekken. Zet je
fiets daarin. Dat voorkomt beschadiging en houdt
het schoolplein overzichtelijk.
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Bij het hoofdgebouw zijn de fietsenrekken
ingedeeld naar klassen. Zet je fiets in het rek
van je klas. Als je je fiets niet bij je eigen gebouw
zet, parkeer die dan in de gastenstalling.
Plaats brommers en scooters alleen in de vakken
die daarvoor zijn aangewezen. Op het schoolplein
en op het sportveld mag je niet roken.
Ook op de schoolpleinen is het niet toegestaan om
energydrinks te drinken.
Houd de buurt netjes en gooi lege blikjes en ander
afval in de prullenbakken die op de pleinen of aan
de weg staan. Verder kom je in de pauzes alléén
op het voorste deel van het sportveld van het
hoofdgebouw en hang je niet rond bij de woningen
of in de portieken van de flats.
Tijdens de lestijden ga je niet naar Albert Heijn,
de bibliotheek en het gemeentehuis.
De binnentuin van het hoofdgebouw is vanaf de
start van het schooljaar tot de herfstvakantie
alleen toegankelijk voor brugklassers. Na de
herfstvakantie mogen alle leerlingen er gebruik
van maken. De binnentuin wordt alleen gebruikt in
de kleine en grote pauze.
Een half uur na je laatste les verlaat je de school en/
of het schoolplein.

Rond de lessen
Aan het begin van de les wacht je op de gang
totdat er een docent in het lokaal is.

Aan het einde van dezelfde les ga je terug naar je
docent en lever je het formulier in. Je maakt een
afspraak met de docent voor een gesprek.

Als een les van een docent uitvalt, dan verschuift het
opgegeven huiswerk automatisch naar de volgende
les. Dit geldt ook voor een toets of proefwerk.

In dat gesprek wordt het incident besproken en
wordt een maatregel afgesproken.

Schrijf het opgegeven huiswerk in je agenda.
Het huiswerk dat tijdens de les is opgegeven
en in Magister is gezet door de docent is leidend.
Maar je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je
het huiswerk in je agenda zet.
Uit de les gestuurd
Als je je tijdens de lessen niet gedraagt zoals
een leerkracht van je vraagt en je wordt de les
uitgestuurd, dan krijg je een formulier lesontzegging
mee en een opdracht.

In Magister komt te staan dat je uit een les bent
gestuurd.
Als je drie keer uit een les bent gestuurd, krijgen
je ouders een brief. Na vier keer heeft de mentor
een gesprek met je ouders. Na vijf keer krijg je
gedurende twee dagen een vierkant rooster.
Rond toetsen en proefwerken
Als je door ziekte of andere toegestane afwezigheid
een toets mist, neem je zelf het initiatief om een
nieuwe datum voor die toets af te spreken.

Je meldt je bij de conciërge bij het opvanglokaal.
Voor het vmbo is dat de ruimte bij de conciërgebalie
van de Platanenstraat. Leerlingen van mavo, havo
en vwo gaan naar het opvanglokaal in het Tiberiusgebouw. Je mag de school absoluut niet zonder toestemming verlaten om bijvoorbeeld naar huis te gaan.

Zolang je de toets niet hebt ingehaald, staat
in Magister bij deze toets de code ‘inhalen’.

Je gaat in de uitstuurruimte zitten en vult het
leerlinggedeelte van het formulier in.

Docenten kijken de toetsen binnen twee werkweken
na en zetten de resultaten meteen in Magister.

Daarna ga je aan het werk met de opdracht van
de docent. Heb je die niet, dan krijg je een
schrijfopdracht van de conciërge.

Toetsen die door afwezigheid van een docent niet
doorgaan, schuiven automatisch door naar de
volgende les van deze docent.
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Toetsen die voorbereiding vragen, moeten
tenminste een week van tevoren worden
opgegeven. De toets wordt in Magister vermeld.
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In de jaaragenda staat vermeld welke weken
proefwerkvrij zijn.
Gebruik van devices
(zoals telefoon, smartphone, tablet)
Het is niet toegestaan om in de schoolgebouwen
te bellen. Wil je per se een telefoontje plegen,
ga dan naar het schoolplein.
Fotograferen en/of filmen in en om het
schoolgebouw is niet toegestaan.

Milieudienst voor schone school
Je laat lokalen en algemene ruimten in de
schoolgebouwen netjes achter. Dat geldt ook voor
andere plaatsen in en om de schoolgebouwen waar
je bent geweest.
Iedere week heeft een groep aangewezen
leerlingen milieudienst. Zij zorgen ervoor dat
de algemene ruimten na de pauzes en aan
het einde van de dag worden opgeruimd.
Als je plekken waar je bent geweest, vuil achterlaat,
kun je die dag ingezet worden in de milieudienst.

Het gebruik van je device tijdens de les is niet
toegestaan, tenzij de docent hiervoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven.
Muziek afspelen of oortjes of een koptelefoon
gebruiken mag alleen in de aula, de leerlingenentree en de mediatheek.
Je mag je device, inclusief Magister-app, digitale
agenda, sms en whatsapp, bekijken in de hal en in
de aula.
Als je de regels van het gebruik van devices
overtreedt, kan je device worden ingenomen
door docenten of medewerkers. Die kun je dan
aan het einde van je laatste les ophalen bij de
afdelingsleider. Overtreed je de regels vaker of is er
sprake van een ernstige overtreding, dan kan de
afdelingsleider aanvullende maatregelen nemen.
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Het leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut hieronder is niet zo gemakkelijk te lezen, omdat het geschreven is in een formele
taal. Dat komt omdat het een officieel document is.
Het is met instemming van de Medezeggenschapsraad van de school opgesteld en officieel vastgesteld door de schooldirectie.
Als leerling op het Vellesan College heb je rechten
en plichten. Die staan in een leerlingenstatuut. Een
belangrijk punt in het leerlingenstatuut is dat de
school het onderwijsprogramma en de inhoud van
de lessen bepaalt. Daarnaast onthouden de leerlingen zich van uitlatingen die kwetsend kunnen zijn
voor anderen, worden ze geacht het opgegeven
huiswerk te maken en zich te gedragen in de klas.
Aan de andere kant hebben de leerlingen recht op
informatie, vrijheid van vergaderen en mogen ze verwachten dat docenten de ‘werkdruk’ in de gaten
houden en tijdig de proefwerken hebben nagekeken.
Rechten van de leerling
1.	De schoolleiding zorgt ervoor dat dit
leerlingenstatuut bekend is bij de leerlingen.
2.	De schoolleiding zorgt ervoor dat er
exemplaren van het Schoolplan van de school,
van het lesrooster, van het medezeggenschapsreglement en van andere reglementen die voor
de leerling van belang zijn, voor een iedere leerling ter inzage liggen bij de administratie.
3.	Wanneer informatie over gedrag en/of school
resultaten aan de ouders wordt gegeven, wordt de
leerling hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Bij
een meerderjarige leerling moet hiervoor in principe
toestemming worden gevraagd aan de leerling.

4.	Leerlingen hebben vrijheid van vergaderen.
In overleg met de schoolleiding worden
afspraken gemaakt omtrent tijd en plaats van
vergaderen, indien dit in de school en onder
schooltijd plaatsvindt.
5.	De leerlingen hebben er recht op dat de
docenten zich inspannen om behoorlijk
onderwijs te geven, overeenkomstig het
vastgestelde Schoolplan en het lesrooster.
6.	De leerlingen hebben er recht op dat de
docenten er rekening mee houden dat het huiswerk zoveel mogelijk over de week en het jaar
gespreid wordt zodat onnodig grote belasting
(opstapeling) van het werk wordt voorkomen.
7.	Leerlingen hebben er recht op dat door de docenten gecorrigeerd huiswerk besproken wordt.
8.	Een proefwerk wordt in de les nabesproken
waarbij de normen van beoordeling worden
toegelicht.
9.	De leerlingen hebben er recht op het
gecorrigeerde proefwerk of toets in te zien.
10.	Een proefwerk/toets wordt zo tijdig mogelijk,
maar minimaal een week van tevoren,
opgegeven.
11.	Het maximale aantal proefwerken op een dag is
twee. Aanvullende afspraken met betrekking tot
toetsen in de proefwerkweek.
- Maximaal drie proefwerken per dag waarvan
voor twee geleerd moet worden.
- Het streven is om niet twee moderne talen
op één dag te toetsen.
- Tussen toetsen wordt tenminste één lesuur
pauze ingepland.
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12.	Het maximale aantal ‘schriftelijke overhoringen’
(s.o.) per dag is twee. Een schriftelijke
overhoring heeft betrekking op het voor die
dag opgegeven huiswerk. Een als proefwerk
opgegeven overhoring mag geen s.o. worden.
13.	Bij het opgeven van een proefwerk heeft de
leerling er recht op dat duidelijk wordt gemaakt
wat de betekenis van het proefwerk is in
het kader van de periodieke toetsing en/of
beoordeling. Bij proefwerken en werkstukken
moet tevoren duidelijk gemaakt zijn welk onderdeel van de stof de leerling moet beheersen.
14.	De leerling heeft er recht op dat alle schriftelijke
overhoringen en proefwerken binnen twee
weken zijn nagekeken en dat de resultaten in
Magister zijn verwerkt. Alleen in uiterste nood
en met opgaaf van redenen mag de docent
afwijken van deze maximale tijd.
15.	Een mondelinge overhoring (m.o.) mag
beoordeeld worden met een cijfer, maar de
docent moet van tevoren hebben aangegeven
welke waarde dit cijfer heeft (bij bepaling van
het rapportcijfer).
16.	Enkele malen, gemiddeld één maal per
kwartaal, wordt een huiswerkvrije dag of een
huiswerkvrij weekend ingelast. Deze worden
opgenomen in de jaarkalender.
17.	De dag na een algemeen schoolfeest hebben
de betreffende klassen het eerste lesuur vrij.
18.	Leerlingen hebben er recht op te worden
opgevangen in de school bij afwezigheid van
docenten.
19.	Leerlingen hebben recht op voldoende
begeleiding van docenten bij niet-lesgebonden
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activiteiten die door de schoolleiding zijn
georganiseerd.
20.	Leerlingen hebben recht op gelegenheid
tot lichamelijke verzorging (toiletbezoek etc.)
tijdens de les.
21.	Een leerling heeft het recht om bij problemen
de leerlingenraad in te schakelen.
Plichten van de leerling
1.	De leerling onthoudt zich van uitlatingen en of
gedragingen die kwetsend kunnen zijn voor
anderen. Hierbij denken we aan: sekse, uiterlijk
en culturele achtergrond.
2.	De leerling houdt zich op de terreinen en in de
gebouwen van de school en bij de activiteiten
die onder verantwoordelijkheid van de school
vallen, aan de voorschriften die op de school
gelden. Deze voorschriften worden jaarlijks aan
het begin van het schooljaar aan alle leerlingen
bekend gemaakt.
3.	De leerlingen zijn verplicht alle lesuren van
hun rooster te volgen. Hiervan kan slechts
worden afgeweken met toestemming van de
schoolleiding.
4.	Leerlingen hebben de plicht het aan hen
opgegeven huiswerk te maken en/of te leren.
5.	Een leerling dient een door afwezigheid gemiste
toetsing (proefwerk of s.o.) binnen twee weken
in te halen en maakt daartoe zelf een afspraak
met de betreffende docent.
6.	De leerlingen dienen tijdig (voor de aanvang
van de les) in of bij het lokaal aanwezig te zijn.
Leerlingen die te laat zijn, moeten zich melden
bij de conciërge of schoolleiding. Bij herhaald

te laat komen kunnen door de schoolleiding
disciplinaire maatregelen genomen worden.
7. Indien een leerling verhinderd is de school te
bezoeken, wordt de school daarvan onmiddellijk
(voor aanvang van de lessen) in kennis gesteld
door één van de ouders/verzorgers of – wanneer
de leerling zelfstandig woont – door de leerling
zelf. Wanneer de reden van verhindering niet is
gelegen in ziekte of (tand)artsbezoek, moet aan
de school toestemming gevraagd worden.
8.	
Wanneer een leerling (tijdelijk) niet in staat is de
lessen lichamelijke opvoeding te volgen, moet dit
schriftelijk door de ouders of door de leerling zelf
(indien deze 18 jaar of ouder is) aan de schoolleiding worden gemeld met opgaaf van reden.
9.	De leerlingen zijn verplicht de door hen in
het kader van lessen en niet-lesgebonden
activiteiten gebruikte ruimten en materialen
van de school opgeruimd achter te laten.
10.	Indien een leerling naar het oordeel van de
docent de voortgang van de les verstoort, kan
hij door de docent verplicht worden de les te
verlaten en dient hij zich bij de door de school
leiding daartoe aangewezen persoon te melden.
11.	In het examenreglement zijn aanvullende
plichten opgenomen voor examenleerlingen.
Kijk daarvoor in de examenwijzer en het
examenreglement.
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Schoolreglement
1.	Het Vellesan College is een openbare school
met alle kenmerken van dien.
2.	Het Vellesan College is een goede afspiegeling
van de maatschappij, waarbij leerlingen uit verschillende culturen en godsdiensten de school
bezoeken. Voor ons zijn alle leerlingen gelijk en
het is onze zorg om goed onderwijs te bieden
volgens onze inzichten.
3.	Respect voor elkaar op ieder niveau en in iedere
situatie staat hoog genoteerd.
4.	De leerling is verplicht alle onderdelen van de
desbetreffende opleiding volgens het voor hem/
haar geldende rooster te volgen.
5.	Indien de leerling, behoudens ziekte, verhinderd
is het onderwijs te volgen, dient hij/zij uiterlijk
twee dagen voor desbetreffende lessen de directie van de school schriftelijk, onder opgave
van reden(en), te verzoeken verlof te verlenen.
Het verlof zal slechts worden verleend wegens
gewichtige omstandigheden.
6.	Indien de leerling tengevolge van ziekte verhinderd is het onderwijs te volgen, dient hij/zij op
de ziektedag de onderwijslocatie waar de leerling les volgt, vóór 8.30 uur te informeren.
7.	Bij herhaalde ziekmelding kan de school van de
leerling verlangen een bewijs van een arts te
overleggen, inhoudende dat hij/zij wegens ziekte
niet in de gelegenheid was het onderwijs te volgen.
8.	De leerling verplicht zich alle vormen van toetsing respectievelijk het examen, behorende bij
de in het kader van deze overeenkomst afgesproken opleiding af te leggen.
9.	De leerling heeft de plicht de in het kader van de

opleiding gegeven opdrachten naar beste vermogen uit te voeren.
10.	De leerling houdt zich in het gebouw van de
school en de daaraan verbonden terreinen aan
de voorschriften die voor de school gelden. (zie
ook leerlingenstatuut en gedragregels)
11.	De leerling is verplicht zich te onthouden van
gedragingen die de goede gang van zaken in de
school verstoren.
12.	De school kan de leerling gedurende een periode van maximaal 5 werkdagen bij dringende
reden als ordemaatregel schorsen. De school
kan de genoemde termijn verlengen, indien
daartoe aanleiding bestaat.
13.	De docent kan de leerling uit de onderwijsactiviteit verwijderen indien deze de onderwijsactiviteit naar zijn oordeel verstoort.
14.	De leerling kan door de directie van de school,
worden verwijderd, indien hij/zij:
• de voorschriften van de school overtreedt, nadat de leerling reeds herhaaldelijk, o.a. schriftelijk, is gewaarschuwd en is gewezen op de
mogelijke consequenties van zijn handelen of
nalaten; of
• de onderwijsactiviteiten volgens het vastgestelde rooster overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5 van deze overeenkomst, zonder toestemming van de school als bedoeld in artikel
6 van deze overeenkomst, niet volgt, nadat de
leerling reeds herhaaldelijk, o.a. schriftelijk, is
gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke
consequenties van zijn handelen of nalaten; of
• zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag.
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15.	Het voornemen tot definitieve verwijdering
wordt de leerling gemotiveerd bij aangetekend
schrijven medegedeeld.
16.	De leerling wordt in de gelegenheid gesteld binnen 5 dagen na dagtekening van het voornemen
tot definitieve verwijdering, zijn/haar reactie
daarop mondeling dan wel schriftelijk aan de
directie van de school kenbaar te maken.
17.	Binnen 10 werkdagen na dagtekening van het
voornemen tot definitieve verwijdering verzendt
de directie van de school gemotiveerd bij aangetekend schrijven haar besluit.
18.	De school kan de leerling gedurende de procedure tot verwijdering de toegang tot de school
ontzeggen.
19.	De aansprakelijkheid van de school beperkt zich
tot een schadevergoeding in het geval van niet
kunnen nakomen van deze overeenkomst door
beëindiging van de bekostiging of ontneming
van rechten. De maximale hoogte van deze
schadevergoeding wordt gesteld op het bedrag
van de schoolfonds- en ouderraadbijdrage.
20.	De school kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst op grond van definitieve verwijdering van
de leerling van de school.
21.	De school kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van
de leerling.
22.	Deze overeenkomst eindigt door:
• het met goed gevolg afleggen van het examen
of de examens van de opleiding waarop deze
opleiding betrekking heeft;
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• een daartoe schriftelijk verzoek van de leerling
en daarop volgende uitschrijving door de
school;
•b
 ij onderling goedvinden van de school en de
leerling en de daarop volgende uitschrijving
door de school;
•d
 e definitieve verwijdering van de leerling van
de school en de daarop volgende uitschrijving
door de school;
•o
 verlijden van de leerling en de daarop
volgende uitschrijving door de school.
23.	In de gevallen waarin deze overeenkomst niet
voorziet, beslissen de directie van de school en
de leerling in overleg.
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School en privacy
Algemene Verordening
Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) zorgt ervoor dat de privacy van burgers
wordt beschermd. De verordening heeft ook
consequenties voor hoe de school om moet
gaan met persoonsgegevens van leerlingen en
ouders/verzorgers.

Persoonsgegevens
Centraal in de AVG staat het begrip ‘persoons
gegevens’. Dit zijn alle gegevens over een
natuurlijk persoon zoals: NAW-gegevens, geslacht,
telefoonnummer, geboortedatum, persoons
gebonden nummer e.d. Maar ook bijvoorbeeld
schoolprestaties, cijfers, verzuim of gegevens
over extra begeleiding, medische rapportages,
IP-adressen en gebruikersnamen vallen onder
deze noemer.
Deze persoonsgegevens mogen volgens de nieuwe
regeling alleen uitgewisseld worden als daar een
doel of grondslag voor is. Bijvoorbeeld het delen
van gegevens met de leerplichtambtenaar valt eronder, of een onderwijskundig rapport dat tussen de
basisschool en middelbare school wordt gedeeld.
Als er geen wettelijke grondslag is dan moet er
toestemming worden verleend. De school moet dan
die toestemming vragen bij de ouder/verzorger.

Cameratoezicht
In de school hangen op een aantal plekken camera’s. Op deze manier houden we toezicht op een

aantal plaatsen en kunnen we de eigendommen van
school en leerlingen beter beschermen. In de AVG
zijn hierover regels opgenomen. Het gebruik van de
beelden van deze toezichtscamera’s is aan strikte
regels gebonden. Hiervoor is een protocol gemaakt
met een ‘privacy-toets’. De MR moet instemmen
met het toezicht en het protocol.

Beeldmateriaal
De school mag niet zomaar foto’s of beeld
van leerlingen in publicaties of sociale media
gebruiken. Hiervoor is toestemming nodig van de
ouder/verzorger of, als de leerling 16 jaar of ouder
is, van hem- of haarzelf. Toch willen we graag aan
leerlingen en ouders laten zien waar we op school
mee bezig zijn. Daarvoor maken we beeldmateriaal
zoals foto’s of video’s. Natuurlijk zorgen we ervoor
dat we zorgvuldig met deze beelden omgaan en
publiceren we geen foto’s of video’s waarvan een
leerling schade kan ondervinden. In het kader van
de privacy-wetgeving zullen we u (of als uw kind
16 jaar of ouder is, uw kind) om toestemming
vragen. Dat doen we eenmalig, maar we komen
er aan het begin van ieder schooljaar op terug.
U ontvangt een brief waarmee u specifiek hiervoor
toestemming kunt geven. Voor ons is het van
belang dat u deze brief invult en retourneert. Zonder
uw toestemming worden we immers sterk beperkt
in het delen van alle leuke, mooie en interessante
activiteiten op school.
De school gebruikt ook Algemene voorwaarden
Wifi, met regelingen voor het gebruik van het
draadloze netwerk.
42

Inhoudsopgave

Veiligheidsreglement
Artikel 1. Definities
1.1	Strafbare feiten zijn alle handelingen en
gedragingen die op grond van enig Nederlandse
wettelijke bepaling als misdrijf of overtreding
strafbaar zijn gesteld.
1.2	Wapens zijn voorwerpen die zijn aangewezen
in de Nederlandse wapenwetgeving; de Wet
wapens en munitie. Alle messen, ook
eenvoudige zakmessen, vallen hieronder.
1.3	Drug zijn alle stoffen en middelen die zijn
aangewezen in de Nederlandse drugswetgeving, de Opiumwet. Ook kleine hoeveelheden
hasj, wiet en XTC vallen hieronder.
Artikel 2. Verboden
2.1	Het plegen van strafbare feiten is op school
verboden.
2.2	Wapens zijn op school verboden.
2.3	Het in bezit hebben dan wel het afsteken van
vuurwerk is op school en directe omgeving
verboden.
2.4	Uitschelden en pesten van personen op school
is verboden.
2.5	Drugs, alcohol of andere geestverruimende middelen zijn verboden op school of tijdens schoolactiviteiten waaronder stages, schoolavonden,
werkweken of excursies. Tevens mag je onder
schooltijd en tijdens schoolactiviteiten niet
onder invloed van deze middelen verkeren.
Signalering van gebruik, bezit en/of verhandeling kan leiden tot onmiddellijke schorsing of
verwijdering (zie ook artikel 6). De leerling kan
verplicht worden om mee te werken aan de
afname van een drugstest/blaastest.

Artikel 3. Controle
De school is bevoegd ter controle op de naleving
van verbodsbepalingen:
3.1	Leerlingen aan de kleding op de aanwezigheid
van verboden voorwerpen te controleren.
3.2	De door de leerlingen meegevoerde voorwerpen
op de aanwezigheid van verboden voorwerpen
te controleren.
3.3	De door de leerlingen in gebruik zijnde lockers
op de aanwezigheid van verboden voorwerpen
te controleren. De controles worden bij voorkeur
door ten minste twee door de schoolleiding
aangewezen personen uitgevoerd in aanwezigheid van de betrokken leerling.
Artikel 4. Aangetroffen verboden voorwerpen
4.1	De school draagt aangetroffen wapens, drugs
en illegaal vuurwerk over aan de politie.
4.2	De school kan besluiten om aangetroffen alcohol, legaal vuurwerk of wapens die strafbaar zijn
gesteld op grond van artikel 2 lid 1 categorie 4
onder 7 van de Wet wapens en munitie, aan de
ouders van de betrokken leerling af te geven.
Dit zijn voorwerpen die gelet op de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen en
omdat ze geschikt zijn voor het bedreigen dan
wel het toebrengen van letsel aan personen als
wapen kunnen worden aangeduid. Voorbeelden
hiervan zijn zakmessen en schroevendraaiers.
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Artikel 5. Aangifte bij politie
5.1	De school doet aangifte bij de politie van
misdrijven.
5.2	De school kan aangifte doen bij de politie van
overtredingen.
5.3	De school doet aangifte bij de politie van
wapenbezit op school.
5.4	Van bezit van wapens die strafbaar zijn gesteld
op grond van artikel 2fl lid1, categorie 4 onder 7
van de Wet wapens en munitie, kan de school
aangifte doen bij de politie, indien met behulp
van die aangetroffen wapens andere strafbare
feiten zijn gepleegd.
Artikel 6.
6.1	De school informeert de ouders van leerlingen
die het school- en/of veiligheidsreglement hebben overtreden.
6.2	De school kan bij overtreding van het schoolen/of veiligheidsreglement disciplinaire maatregelen tegen de betrokken leerlingen treffen.
6.3	De school kan eventuele schade, toegebracht
aan de school, verhalen op de betrokken
leerlingen en diens ouders/verzorgers.
6.4	De school kan administratie voeren van over
tredingen van het school- en/of veiligheids
reglement.
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