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Het Sint-Janscollege is onderdeel van de stichting LVO.
De stichting heeft de scholen in Limburg die tot haar bestuur behoren, verdeeld over
drie regio's. Sint-Jan hoort tot de regio Zuidoost.
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Voorwoord
In deze (digitale) versie van de schoolgids vindt u alle belangrijke informatie voor het
schooljaar 2020-2021. Deze digitale versie wordt regelmatig bijgewerkt zodat u
steeds op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen. U beschikt naast deze
digitale versie ook over een papieren versie die een keer per jaar wordt gemaakt en
daardoor niet altijd up-to-date zal zijn.
Wat mag u van Sint-Jan verwachten. Het Sint-Janscollege staat voor degelijk
onderwijs met gebruikmaking van de laatste inzichten uit datgene wat werkt in de
onderwijspraktijk. We willen daarmee onze leerlingen een stevige basis geven voor
het vervolgonderwijs aan hogeschool of universiteit maar ook voor een toekomstig
bestaan als verantwoordelijk burger in een moderne en steeds sneller veranderende
wereld.
Het Sint-Janscollege is een levendige schoolgemeenschap die midden in de
samenleving staat en waar elke dag gewerkt wordt aan het bevorderen van alle
talenten van onze leerlingen. Onze leerlingen zijn steeds meer wereldburger hetgeen
duidelijk blijkt uit de toenemende internationalisering van het hoger onderwijs
(gegeven in het Engels en met veel internationale stages). De school heeft om die
reden bewust gekozen voor versterkt Engels op havo en voor Tweetalig onderwijs
(TTO) op gymnasium en atheneum terwijl ook aandacht voor uitwisseling en
internationalisering een van onze speerpunten is. Daarnaast biedt onze school een
ruim aanbod op het gebied van buitenlesactiviteiten, zowel op cultureel als op
sportief gebied. Sint-Jan heeft reeds vele jaren een erkenning als topsportvriendelijke
school. Ook voeren we het predicaat ‘gezonde school’, mede omdat er veel aandacht
is voor de bevordering van gezond gedrag bij onze leerlingen.
De ontwikkelingen in het onderwijs staan nooit stil en ook Sint-Jan volgt deze
ontwikkelingen om te zien wat past bij onze school: kritisch volgen maar met een
open oog voor verbeteringen. Dit zal deels tot uiting komen in de lessen maar zeker
ook bij de inrichting van ons 'vernieuwde' gebouw, waarvan de werkzaamheden
begin 2021 van start zullen gaan.
We gaan deze uitdaging aan, samen met onze leerlingen en we hebben alle
vertrouwen in de toekomst van ons 'Sint-Jan'.
De heer drs. F.K.J.T. Erfkemper, rector
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Directie en coördinatoren
De directie van Sint-Jan bestaat uit een rector en vier teamleiders. Zij worden bij hun
werkzaamheden ondersteund door coördinatoren.
Let op! De hieronder vermelde telefoonnummers zijn privénummers, dus slechts
in noodgevallen te gebruiken. Overdag kunt u de rector, teamleiders en
coördinatoren bereiken via het algemene nummer van school: 045-5218666.

directie
rector:
- de heer F. Erfkemper
tel. 06-55162906 – f.erfkemper@stichtinglvo.nl
teamleiders:
- brugklas en TTO: mevrouw N. Hendrix
tel. 06-48592790 – n.hendrix@stichtinglvo.nl
- klas 2 en 3: mevrouw M. van der Wal,
tel. 06-48593165 – m.vanderwal@stichtinglvo.nl
- havo 4 en 5: de heer Y. Heynen
tel. 06-30203390 – y.heynen@stichtinglvo.nl
- vwo 4, 5 en 6: de heer L. Severens,
tel. 045-5426027 – l.severens@stichtinglvo.nl

leerlingcoördinatoren:
- coördinator brugklas: mevrouw D. Diederen
tel. 06-33014043 – d.diederen@stichtinglvo.nl
- coördinator klas 2: mevrouw G. Berende
tel. 06-38429007 – g.berende@stichtinglvo.nl
- coördinator klas 3: de heer E. Houben
tel. 06-38308450 – etienne.houben@stichtinglvo.nl
- coördinator havo 4 en havo 5: de heer K. Slapak
tel. 06-83274679 – k.slapak@stichtinglvo.nl
- coördinator vwo 4, vwo 5 en vwo 6: de heer N. Smeets
tel. 06-25506914 – n.smeets@stichtinglvo.nl

coördinatoren onderwijs
- coördinator onderwijsontwikkeling: de heer R. Puts
tel. 06-15357819 – r.puts@stichtinglvo.nl
- coördinator ICT: de heer S. Delnoy
tel. 06-33012784 – s.delnoy@stichtinglvo.nl
- coördinatoren TweeTalig Onderwijs (TTO):
mevrouw L. Sakic-van der Zande tel. 06-12114518 – l.sakic@stichtinglvo.nl
mevrouw S. Meijer-Mendes
tel. 06-16107456 – s.meijer@stichtinglvo.nl
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Onderwijsvisie
Onze leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit Parkstad en de landelijke omgeving
daaromheen. Voor het Sint-Janscollege ontstaat hierdoor een onderwijskundige
opdracht omdat de regio bekend staat als sociaal-economisch minder sterk en in het
onderwijs een taalachterstand geconstateerd wordt. Dat betekent voor ons onderwijs
dat we extra inzetten op taalontwikkeling, algemene kennis, kunst en cultuur en
internationalisering. Doel van deze activiteiten is de talenten van onze leerlingen zo
maximaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij trekken we gezamenlijk op met ouders en
leerlingen. Ouderbetrokkenheid en een goede relatie tussen personeel en de
leerlingen zijn cruciaal om de gewenste resultaten te behalen.
Het Sint-Janscollege wil een kwaliteitsschool zijn waar de leerlingen gestimuleerd
worden om boven zichzelf uit te stijgen. De leerling wordt uitgedaagd om een actieve
houding aan te nemen en voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk te zijn voor
zijn ontwikkeling. Daarbij wordt de leerling de kans geboden om zo hoog mogelijk te
reiken zo lang dit ondersteunt wordt door de intellectuele capaciteiten en de
motivatie van de leerling. Door gedegen determinatie zit elke leerling aan het einde
van de onderbouw op het juiste niveau. De school stimuleert het om in vaklessen,
projecten en buitenschools leren de leerlingen te confronteren met de buitenwereld
en hun burgerschap te ontwikkelen. Via ons internationaliseringsprogramma komt
elke leerling in contact met en leert over andere culturen, gewoonten en gebruiken.
In de huidige tijd vraagt de samenleving een hoge mate van zelfstandigheid en
besluitvaardigheid. Burgers worden geacht informatiestromen te kunnen filteren en
het aanbod aan producten en diensten zodanig te beoordelen dat ze voortdurend
onderbouwde keuzen kunnen maken. Meer dan voorheen is het van belang de
leerling in zijn ontwikkeling te stimuleren tot zelfstandigheid en
zelfverantwoordelijkheid. Middels de traditionele wijze van lesgeven is dit
onvoldoende mogelijk. De leerling zal meer moeten worden geactiveerd om zelf
deels vorm te geven aan het onderwijsproces. Hiertoe worden organisatorisch
(lessentabel, rooster, keuzewerktijd) en gebouwelijk aanpassingen gedaan (klaslokaal
naast collegezaal, groepswerkruimte en individuele werkplekken).
Daarenboven zijn onderwijskundige aanpassingen noodzakelijk om maatwerk te
kunnen bieden. Het doel is de leerling binnen duidelijke kaders en structuren de
ondersteuning of de uitdaging te bieden die nodig is om zelfstandig verder te
komen. Er blijft immers een kennisbasis onontbeerlijk.
Om de leerling goed te volgen in zijn leerproces en van duidelijke feedback te
voorzien, zijn adaptieve leermethodes behulpzaam, waar mogelijk in digitale vorm.
Formatieve toetsen kunnen hierbij een middel zijn om de leerling in zijn
onderwijsproces te volgen. Hij weet wat hij al beheerst maar ook waar nog extra
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ondersteuning of uitleg nodig is. Ouder, leerling en docent krijgen informatie over
waar de leerling behoefte aan heeft. Waar de tekorten groter en meer structureel
blijken zal de school via keuzewerktijd de mogelijkheid bieden deze tekorten weg te
werken. Leerlingen die meer aan kunnen, worden uitgenodigd deze keuzewerktijd
(ook) op een andere manier in te zetten: verbreding en verdieping van kennis maar
ook het ontwikkelen van plezier in leren zijn daarbij de belangrijkste doelen.
Motivatie van de leerling is een sleutel tot onderwijssucces. Loopbaanoriëntatie en
-begeleiding kunnen hier een belangrijke rol bij spelen omdat de leerling dan weet
waar hij voor werkt.
Voor de leerling betekenen de onderwijskundige veranderingen dat hij naast de
reguliere lessen waarin de kennis en vaardigheden worden aangereikt meer
keuzevrijheid krijgt om zijn eigen leerproces te sturen. De leerling zal zijn eigen
leerdoelen dienen te stellen en zelf keuzes moeten maken voor de onderdelen waar
hij ondersteuning bij nodig heeft of waar hij verrijking wenst. Het einddoel is een
leerling die niet afwacht maar zelf in actie komt en steeds meer zelfstandig
beslissingen neemt. Hiertoe zal er in het onderwijsproces vrijheid, keuzemomenten
en begeleiding worden aangeboden.
Voor de docent betekenen de onderwijskundige veranderingen dat hij zijn onderwijs
en lesgeven kritisch gaat bezien en meer richt op het behalen van de leerdoelen bij
de individuele leerling in plaats van op het volgen van zijn methode. Hiertoe zal ook
bij de docent een ontwikkeling moeten worden ingezet naar een grotere variatie in
didactische werkvormen, een toenemende flexibiliteit en het kunnen omgaan met
keuzewerktijd. Dit vergt ondersteuning door de school in tijd en faciliteiten.
Om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de werkdruk van de docenten te
verminderen zal meer ingezet worden op samenwerking tussen collega’s. Het is de
bedoeling dat docenten het programma en de lessen meer op elkaar afstemmen en
waar mogelijk samen ontwerpen. Soms zelfs, dat een lessenserie gezamenlijk
gegeven wordt. Een en ander dient op termijn plaats te vinden in de nieuw te
bouwen en in te richten domeinen waarbij verwante vakken lesgeven. Er wordt
uitgegaan van een vijftal domeinen. Het talendomein, bèta domein, gamma domein
en kunst en cultuur. Daarnaast vormt lichamelijke oefening een apart domein.

11 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

Onderwijsvormen
Sint-Jan biedt aan de onderwijsvormen gymnasium (met Latijn en Grieks), atheneum,
tweetalig gymnasium en tweetalig atheneum (Engels) en havo (naar keus met
versterkt Engels).
Het vwo leidt op voor een wetenschappelijke studie aan een universiteit en het havo
voor het hoger beroepsonderwijs. Er is een gezamenlijk brugjaar voor alle leerlingen
en er zijn op elkaar afgestemde leerplannen en methodes. Het overstappen van het
ene naar het andere schooltype levert zo weinig problemen op. Deze doorstroming
kan zowel in de loop van de schoolcarrière als na het behalen van een diploma aan
een bepaald schooltype plaatsvinden.
Tweetalig onderwijs (=TTO) wordt aangeboden op gymnasium én op atheneum.
Alleen een leerling met een advies vwo of havo/vwo kan in de brugklas geplaatst
worden in de TTO-stroom, voor plaatsing op TTO-gymnasium dient het advies vwo te
zijn. Havoleerlingen kunnen kiezen voor versterkt Engels.

opbouw
Onderstaand schema geeft de opbouw weer van onze scholengemeenschap. De
mogelijkheden van doorstroming zijn hieruit af te leiden.
Vanuit brugklas 1 naar:
havo 2 of: atheneum 2 of: TTO-atheneum 2 of: TTO-gymnasium 2 *1
en vervolgens:
havo 3
(TTO) atheneum 3
TTO-gymnasium 3
havo 4
(TTO) atheneum 4
TTO-gymnasium 4
havo 5
(TTO) atheneum 5
TTO-gymnasium 5
(TTO) atheneum 6
TTO-gymnasium 6
*1 Alleen

mogelijk vanuit de TTO-gymnasiumbrugklas

De normale doorstroming is die van mavo 4/vmbo t4 (extern) naar havo 4 en van
havo 5 naar atheneum 5. Doorstroming kan ook plaatsvinden als een leerling niet
voldoet aan de eisen om bevorderd te worden naar de volgende klas van zijn niveau.
Een leerling die bijv. niet kan worden bevorderd van atheneum 3 naar atheneum 4,
kan in sommige gevallen wel bevorderd worden naar de volgende klas van een lager
niveau bijv. naar havo 4.
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Schoolgrootte
Het totaal aantal leerlingen bedroeg in het schooljaar.
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

1320
1304
1407
1340
1221

In het schooljaar 2020-2021 zijn de leerlingen als volgt verdeeld over de afdelingen:
brugklas
177
havo
573
vwo
471
Er zijn in het schooljaar 2020-2021 ongeveer 110 personeelsleden.
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Recente onderwijskundige ontwikkelingen
De slogan 'Sint-Jan leeft' is niet voor niets gekozen. Deze heeft niet alleen betrekking
op de vele buitenlesactiviteiten die er zijn, maar ook op het onderwijs. Waar de
afgelopen jaren veel nadruk heeft gelegen op ICT en TTO (en dat blijven we doen),
komen er vanuit de docenten steeds weer nieuwe ideeën.
In de afgelopen jaren is er een start gemaakt met Opeduca, de Masterclasses en het
Inventorium. En vanaf 2017-2018 wordt er gewerkt met KWT.

PT (performance types)
Sinds het schooljaar 2018 – 2019 zet Sint-Jan in de onderbouw PerformanceTypes in
waarbij iedere leerling zijn eigen of andermans natuurlijke voorkeur optimaal leert te
gebruiken. Van elke leerling wordt in beeld gebracht waar hij/ zij energie vandaan
haalt, hoe hij/ zij informatie opneemt, beslissingen neemt en te werk gaat. Door
aansprekende iconen worden verschillen op een herkenbare manier geordend en kan
binnen de onderwijsinstelling zelf gekozen worden op welke invalshoek de focus ligt.
De dynamische interactieve applicatie die PerformanceTypes ontwikkeld heeft,
ondersteunt vervolgens het personeel van de schoolorganisatie in de praktijk. Niet
alleen WAT de verschillen zijn wordt visueel gemaakt, maar ook HOE je dat
vervolgens kunt gebruiken.
Door het gebruik van een praktische applicatie maakt PerformanceTypes het mogelijk
om te spelen met de theorie en te ontdekken hoe typologie antwoord kan geven op
concrete vragen. De applicatie is aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en up-to-date. Er
kan direct gebruik gemaakt worden van onderdelen die passen binnen de context
waarin je werkt. Het biedt praktische tips voor samenwerking, coaching, begeleiding
en ondersteuning van het leerproces, zodat je als docent, mentor, coördinator,
zorgcoördinator bij de leer- en ontwikkelbehoefte van leerlingen aansluit.

KWT (keuzewerktijd)
Sinds het schooljaar 2019-2020 is het Sint-Janscollege op alle jaarlagen gestart met
KWT. KWT staat voor KeuzeWerkTijd waarbij leerlingen, naast de verplichte lessen,
zelf bepalen welke uren KWT er wekelijks gevolgd worden. Hierbij hebben de
leerlingen de keuze uit een aantal KWT-vormen die gericht zijn op het bijwerken van
achterstanden, verdieping of de mogelijkheid bieden om, onder toezicht, huiswerk te
maken.
Concreet wil dit zeggen dat er in het rooster uren zijn vrijgemaakt voor KWT. De
leerlingen krijgen minder klassikaal les en in ruil hiervoor moeten de leerlingen tot
aan de herstvakantie minimaal een uur in de week naar een KWT-uur gaan, maar ze
mogen er ook voor kiezen om meerdere uren te gaan. Na de herfstvakantie zullen de
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behaalde resultaten van de leerling bepalend worden of een leerling KWT moet
volgen en zo ja, hoeveel uur per week. Het staat leerlingen altijd vrij om, op vrijwillige
basis en zo lang er plekken beschikbaar zijn, in te schrijven voor een bepaald KWTuur.
Er zijn verschillende KWT-vormen waar leerlingen gebruik van kunnen maken;
• KWT-vak:
leerlingen werken aan een specifiek vak onder leiding van een
vakdocent die de leerlingen bij vragen direct kan helpen. Binnen
KWT-vak wordt er in kleine groepen van maximaal 20 leerlingen
gewerkt.
•

KWT-stil:

Hier kunnen leerlingen in alle rust studeren.

•

KWT- plus:

leerlingen hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan
verdiepingsmodules en/of buitenschoolse activiteiten.

•

KWT-pc:

leerlingen kunnen hier achter de pc werken aan opdrachten.

•

KWT-overleg: leerlingen kunnen in tweetallen samen huiswerk maken waarbij
overleg op gedempte toon is toegestaan.

KWT-stil, KWT-pc en KWT-overleg vinden dagelijks plaats in het OpenLeerCentrum
(OLC).

KWT-vak
Tijdens deze uren kunnen de leerlingen terecht bij een vakdocent. De leerling kan
gerichte vragen stellen of aan het betreffende vak werken en vervolgens om hulp
vragen. De KWT-vakuren zijn voor de onderbouw op het zevende uur en voor de
bovenbouw op het achtste uur geplaatst, zodat de leerlingen na de reguliere lessen
terecht kunnen bij vakken waar extra uitleg gewenst of nodig is.

KWT-OLC
Deze uren vinden plaats in het openleercentrum (OLC).
De leerlingen kunnen deze uren op drie verschillende manieren invullen:
1. Ze kunnen gebruik maken van de stilteruimte, waar ze in alle rust kunnen
studeren.
2. Ze kunnen gebruik maken van de overlegruimte, waar ze samen, in kleine
groepjes, aan huiswerk en/of projecten kunnen werken.
3. Of ze maken gebruik maken van de computerruimte waar gewerkt kan worden
aan werkstukken en/of computeropdrachten. Tijdens KWT-OLC zal er ook
toezicht gehouden worden zodat alle leerlingen tijdens deze lessen optimaal
kunnen werken aan school.
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KWT-plus
Vanaf januari zullen KWT-plusuren worden toegevoegd aan het programma. Deze
uren zijn zeer verschillend van aard. Voor een deel zijn dit verdiepingslessen, waar
een leerling voor kan kiezen wanneer hij/zij extra uitgedaagd wil worden in een
bepaald onderwerp/vak. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan korte
lessenseries over onderwerpen en thema’s die niet in de reguliere lessen aan bod
komen, maar die ook bijdragen aan de ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan leren
programmeren, grimeren, deelname aan het schoolorkest/schoolkoor,
sportactiviteiten en vele andere mogelijkheden.

Masterclasses
Sinds enige jaren worden op Sint-Jan voor bovenbouw-leerlingen masterclasses
gehouden. In masterclasses worden onderwerpen die in de gewone lessen niet echt
aan de orde komen behandeld
Een masterclass is een samenhangende reeks van zes bijeenkomsten van elk een uur.
De bijeenkomsten zijn na schooltijd. Er werd dan samen gesproken over het
onderwerp. Dat samen spreken kan allerlei vormen aannemen, zoals hoorcolleges,
werkcolleges, workshops en ontmoetingen met gastsprekers. Allerlei werkvormen
kwamen zo aan de orde. Dat betekende dat de groep relatief klein moet zijn. Er
kunnen dan ook maar ongeveer twintig leerlingen per class deelnemen.

Inventorium
Het Inventorium is een innovatieve ruimte op Sint-Jan die geopend is in januari 2015.
De wereld is constant in beweging. Ook het onderwijs op het Sint-Janscollege staat
niet stil. We willen onze leerlingen en docenten laten kennismaken en laten werken
met de nieuwste innovatieve onderwijskundige ontwikkelingen.
Docenten kunnen deze ruimte reserveren voor hun lessen en leerlingen kunnen hier
bijv. ook na schooltijd terecht.
Het Inventorium is verdeeld in 4 ruimten:
1. education & design; hier staat een aantal vaste pc’s en kan middels mobiel
meubilair in verschillende settings worden gewerkt. De education & design-ruimte

is, zolang er beperkingen wegens Corona gelden, helaas gesloten.

2. werkplaats; een lasersnijder, twee 3D printers, een grote werktafel en
gereedschappen zijn te vinden in deze ruimte.
3. audio- en visuele ruimte; monteren en opnemen van audio- en/of visueel
materiaal kan plaatsvinden m.b.v. een green screen, microfoon, headset, foto- en
filmcamera, mengpaneel enz.
4. presentatie- / vergaderruimte; een klein podium, beamer en mobiel meubilair
maakt van deze ruimte een flexibele plek waar colleges, presentaties,
voorstellingen en workshops gegeven / gevolgd kunnen worden.
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Tweede Fase
Met de invoering van de tweede fase kwam in 1999 een eind aan de vrije
vakkenpakketkeuze. Hiervoor in de plaats werden de zogenaamde profielen
ingevoerd. Na de basisvorming hadden de leerlingen zo de keuze uit in totaal vier
profielen die elk specifiek voorbereiden op een deel van de vervolgopleidingen en de
arbeidsmarkt. Deze profielen zijn:
- Cultuur en maatschappij
- Economie en maatschappij
- Natuur en gezondheid
- Natuur en techniek
Samen met de verplichte vakken en een vrije deelvak volgen de leerlingen zo’n twaalf
tot vijftien vakken. Deze vakken worden vrijwel allemaal gedurende de tweede fase
jaren geëxamineerd. Zodat de leerlingen vanaf de 4e klas in feite examenkandidaten
zijn geworden.
Sinds de invoering van de tweede fase is meer dan voorheen de nadruk komen te
liggen op de zelfstandigheid van de leerlingen en het aanleren van vaardigheden.
De voorschriften van het ministerie zijn globaler geworden. Daarmee is de vrijheid
van de school toegenomen. Sint-Jan heeft deze keuzevrijheid gebruikt om in te
zetten op een verdere versteviging van de tweede fase als voorbereiding voor het
vervolgonderwijs.
Hierbij wordt enerzijds ingezet op het aanleren van kennis terwijl tegelijkertijd de
vaardigheden benodigd voor een succesvolle vervolgstudie bij de verschillende
vakken aangeleerd worden.

Gymnasium
Regeren, juist, kasteel, familie, opinie, quote, visie, continent, interesse, computer: al
deze woorden vinden hun oorsprong in het Latijn. Bioscoop, krokodil, basis, diploma,
telefoon, chaos, akoestiek, delta, anesthesie, bibliotheek: deze woorden hebben hun
wortels in het Grieks. Deze lijstjes kunnen bijna eindeloos uitgebreid worden.
Ongemerkt gebruiken we allemaal iedere dag Latijn en Grieks.

* gymnasium op Sint-Jan
Sint-Jan biedt sinds 1957 officieel gymnasium aan. Het belangrijkste verschil tussen
atheneum en gymnasium vormen de vakken Grieks en Latijn, de klassieke talen. In de
eerste drie jaar volgt de leerling beide vakken. Om een gymnasiumdiploma te halen,
dient men eindexamen te doen in een van de twee.

* programma
In de brugklas is Latijn een extra vak. Het dagelijks leven van de Romeinen en de
Latijnse taal worden behandeld. Maar men kan ook in de tweede klas nog zonder
problemen instromen. In de rest van de onderbouw staan het Griekse alfabet en de
Latijnse en Griekse grammatica op het programma. Er worden verhalen over Griekse
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goden en Romeinse helden gelezen. In de bovenbouw wordt de grammatica
afgerond. Daarna komen authentieke teksten uit de oudheid aan bod. Ook is er
aandacht voor de antieke kunst en cultuur en de invloed ervan op latere tijden.

* voordelen
Het gymnasium is voor mensen die uitgedaagd willen worden. De klassieke talen
blijken veel doorzettingsvermogen, concentratie, nauwkeurigheid en inzet te vragen.
Dit heeft allerlei voordelen: het bestuderen van de klassieke talen helpt de leerling bij
andere talen, zoals Engels, Frans en Duits; de Nederlandse taal wordt verdiept en
begrijpend lezen versterkt; de vaardigheden die hij opdoet, helpen zelfs bij een exact
vak als wiskunde; de antieke cultuur helpt bij het lezen van moderne literatuur en bij
het waarderen van beeldende kunst. De klassieken verruimen dus de blik. Niet voor
niets wordt het gymnasium beschouwd als het hoogst haalbare diploma.

* combinatie TTO
Het gymnasium wordt op Sint-Jan alleen aangeboden in combinatie met TweeTalig
Onderwijs. Deze combinatie is natuurlijk de perfecte uitdaging voor leerlingen die
meer kunnen en willen. Het TTO legt de nadruk op de praktische toepassing van taal,
het gymnasium concentreert zich meer op de diepere structuur ervan. De
internationale kijk van het TTO wordt verrijkt door de oorsprong van de westerse
cultuur bij de Grieken en Romeinen te belichten.

TweeTalig Onderwijs (TTO)
De wereld is aan het veranderen en die veranderingen gaan ook steeds sneller.
Vooral in de informatie- en communicatietechnologie zie je dit terug en hierbij is
Engels over de hele wereld de balangrijkste communicatietaal. Wil je meedoen in
deze wereld, dan zul je het Engels goed moeten beheersen. Verder is het belangrijk
om bepaalde vaardigheden en kennis op het gebied van internationalisering te
hebben. Dat is nu al zo en het zal in de toekomst zeker niet minder worden. Maar
niet alleen om deze reden bieden we TTO aan. We willen met TTO ook bereiken dat
de aansluiting met het hbo en de universiteit verder verbeterd wordt.

* TTO op Sint-Jan
Sint-Jan is in het schooljaar 2010-2011 gestart met TweeTalig Onderwijs in één
atheneumbrugklas en in één gymnasiumbrugklas. In het schooljaar 2020-2021 zijn er
van de brugklas tot en met klas 6, met uitzondering van vwo-5, per leerjaar twee
klassen TTO. In vwo-5 is er een klas TTO. Deelname aan TTO is niet verplicht maar
leerlingen met een advies vwo of havo/vwo (bij dit laatste advies is toelating sterk
afhankelijk van de informatie van de basisschool) kunnen zich hiervoor aanmelden.
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* wat houdt TTO in?
TTO houdt in dat in de onderbouw minimaal 50% van de lessen in de Engelse taal
wordt gegeven.
Op Sint-Jan wordt in de brugklas bijna 3/4 van de lessen in het Engels gegeven. In de
bovenbouw dienen in totaal 1150 (van de in totaal 4800) contacturen in het Engels te
worden verzorgd.
De inhoud van de lessen is ongeveer hetzelfde als bij het Nederlandstalig onderwijs,
alleen wordt in de klas door de docent in het Engels lesgegeven. Verder wordt van de
leerling verwacht dat hij Engels spreekt, er komen Engelstalige boeken en ander
Engelstalig lesmateriaal op tafel en de toetsen worden in het Engels afgenomen.
De TTO-leerlingen volgen bovendien een uur extra per week, nl. Language, Culture
and Skills (LCS), verzorgd door Engelstalige docenten, zogenaamde ‘native speakers’.
Daarnaast is er zowel binnen als buiten de lessen veel aandacht voor
internationalisering en wereldburgerschap.
Het blijkt dat leerlingen die TTO volgen, al na twee jaar een verbluffend hoog niveau
in Engels hebben bereikt. In de derde klas nemen de leerlingen deel aan het
Cambridge Checkpoint examen en bij afronding van de onderbouw ontvangen zij
een TTO-certificaat. Natuurlijk wordt het Nederlands niet verwaarloosd, want in de
andere lessen wordt gewoon Nederlands gesproken. Bij de overige vreemde talen,
Frans en Duits, wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk in deze talen les te geven.

* internationalisering
Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering, in de lessen zelf, maar ook
daarbuiten. Voorbeelden hiervan zijn vakoverstijgende projecten, excursies,
samenwerking met leerlingen in andere landen en excursies naar het buitenland. Op
het programma voor de brugklas staan o.a. een bezoek aan Dover en Canterbury, een
interactief toneelstuk met de Engelse theatergroep Phileas Fogg en een English Day.
In de bovenbouw (klas 4 t/m 6) is het programma heel anders, maar daar begint het
pas echt. De leerlingen worden voorbereid op het (Nederlandstalige) vwo-examen en
daarom bieden we de examenvakken weer in het Nederlands aan. Bepaalde vakken
die met een schoolexamen worden afgerond, bieden we in de bovenbouw wel nog
Engelstalig aan. Bij de vakken Engels en maatschappijleer volg je een intensief
programma dat voorbereidt op verschillende examens van Cambridge International,
zoals Global Perspectives. Dit programma maakt leerlingen vaardiger in kritisch
denken, onderzoeken en problemen oplossen. Met deze examens kun je
internationaal erkende certificaten behalen, waarmee je aantoont dat je de Engelse
taal op hoog niveau beheerst.
Daarnaast zal ook in de bovenbouw ruimte zijn voor allerlei
internationaliseringsactiviteiten, zoals projecten, buitenlesactiviteiten en excursies in
binnen- en buitenland. De internationale stage in leerjaar 4/5 is daarbij de ultieme
uitdaging!
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Sinds juni 2014 is Sint-Jan door een visitatiecommissie van het Europees Platform
gecertificeerd als TTO-juniorschool. Deze visitatie en beoordeling vindt plaats in het
vierde jaar dat een school TTO aanbiedt en heeft betrekking op de eerste drie
leerjaren. In mei 2018 hebben wij het certificaat TTO-seniorschool behaald met
een uitstekende beoordeling. Deze beoordeling wordt uitgesproken door een
visitatiecommissie van Nuffic (voorheen: Europees Platform).
Voor TTO-onderwijs wordt in het schooljaar 2020-2021 een bedrag van € 425 (all-in)
in rekening gebracht. Dit bedrag houdt verband met de extra activiteiten die er voor
deze leerlingen zijn (o.a. uitwisselingsprojecten, extra examens Engels en diverse
culturele activiteiten) en met de extra lessen. Dit bedrag staat los van de vrijwillige
ouderbijdrage. Dit bedrag kan gespreid worden betaald, indien nodig zelfs in tien
termijnen van € 42,50. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan TTO, maar geen
financiële mogelijkheden heeft om dit bedrag te betalen, dan kunt u contact
opnemen met Stichting Leergeld Parkstad.
Het TTO-onderwijs wordt gecoördineerd door mevrouw L. Sakic-van der Zande
(l.sakic@stichtinglvo.nl) en mevrouw S. Meijer-Mendes (s.meijer@stichtinglvo.nl).

versterkt Engels
Voor de leerlingen van havo is er in de brugklas de mogelijkheid om te kiezen voor
versterkt Engels. Bij versterkt Engels volgen de leerlingen niet drie maar vijf lessen
Engels in de week om zo meer diepgang te bereiken wat betreft het vak Engels (het is
dus geen bijles). Een van deze uren wordt gegeven door een native speaker. Op deze
manier willen we de havoleerlingen (nog) beter voorbereiden op een studie in het
hbo. De kosten van versterkt Engels bedragen € 95 per schooljaar. Voor extra
activiteiten zoals een bezoek aan Engeland dient apart te worden betaald. Versterkt
Engels wordt (naar keuze) in de derde klas afgesloten met een Anglia examen.
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Lessentabellen
Lessentabel onderbouw (= de klassen 1, 2 en 3)
Vak
Nederlands
Latijn
Grieks
Frans
Duits
Engels (English)
language, culture and skills
versterkt Engels
geschiedenis (history)
aardrijkskunde (geography)
wiskunde (mathematics)
natuurkunde (physics)
scheikunde
biologie
economie (economics)
beeldende vormgeving (art)
burgerschapsvorming
muziek (music)
mens en natuur (science)
lich. opv. (physical education)
mentoruur (study hour)

BK

BK
TTO
3
2*1

H2

A2

3

3

3

3

3

3
1*2

2
3
2

2
3
2
1*2

3

2*3
2
2
3

2
1
2
3
2
2

G2
TTO
3
2
2
2
3
2
1*2

2
2
3

2*3
2
2
4

2
2
4

2
2
4

2
1
1
3
2
2

2
1
1
3
4
1

2
1
1
3
3
1

2
1
1
3
3
*4

H3

A3

3

3

2
3
3

2
2
2
1*2

G3
TTO
3
2
2
2
2
2
1*2

2*3
2
2
3
2
2
2
2
1
1

2
2
3
2
2
2
2
1
1

2
2
3
2
2
2
2
1
1

2
1

2
1

2
*4

*1 In de brugklas wordt Latijn alleen gegeven in de TTO-gymnasiumbrugklas.
*2 Language, culture and skills wordt alleen gegeven in de TTO-klassen.
*3 Versterkt Engels wordt alleen gegeven in de brugklas havo, havo 2 en 3.
*4 In gymnasium 2 en 3 TTO is geen ingeroosterd mentoruur.
Algemeen: in de lessentabel zijn KWT-uren niet opgenomen.

21 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

Lessentabel bovenbouw (= de klassen 4, 5 en 6)
Het vakkenpakket in de bovenbouw bestaat uit drie delen:
- het algemeen deel, verplicht voor alle leerlingen
- het profieldeel: vier met elkaar samenhangende vakken
- het vrije deel: één vak te kiezen uit het aanbod van de school.
Zie voor de precieze inrichting van de vakkenkeuze bladzijde 17 en 18.
Vak
Nederlands
Engels
Cambridge (TTO)
Latijn
Grieks
Frans
Duits
geschiedenis
aardrijkskunde
economie
biologie
natuurkunde
scheikunde
wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C
wiskunde D
rekenen (alleen CM)
ckv (AaC)
lo (physical education)
bsm
maatschappijleer (social studies)
kunst algemeen
kunst bv (art)
bedrijfseconomie

H4
3
3

H5
3
4

3
3
2
2
3
4
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
4
3
3
4

2
1
2
2
3
2
1
2
3

2

1
2
1
3
3

V4
3
3
2
4
4
2
2
2
2
2
3
3
2
3
4
1
3

V5
3
3
2
4
4
3
3
3
2
3
3
2
3
3
4
2
3

V6
3
3

1
2
3
3
1
2
2

2
2
3

1

1
2
3

1
2
3

4
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
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Onderwijstijd
Scholen zijn verplicht de geprognotiseerde en gerealiseerde onderwijstijd te
verantwoorden. Tot onderwijstijd wordt gerekend: lessen, proefwerkweken,
schoolexamenweken, culturele en sportactiviteiten, introductieactiviteiten,
rooster/boeken/rapport ophalen, schoolfeesten, mentoraatsuren en -activiteiten,
excursies, uitwisselingen, klassenuitjes, studiekeuzevoorlichting, laatste lesdag
examenkandidaten, profielwerkstuk, KWT-uren en ingeroosterde studie-uren.

De brugklas
Algemene informatie
Het eerste jaar van het voortgezet onderwijs heet de brugklas omdat het een brug
moet slaan tussen het basisonderwijs en een van de vormen van voortgezet
onderwijs. Een belangrijke functie van dit leerjaar is het bepalen van de geschiktheid
van de leerlingen voor een van de schooltypen, volgend op het brugjaar. Dit zijn voor
onze school gymnasium, atheneum en havo. Daarnaast dient met name het eerste
brugjaar ervoor om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te
vergemakkelijken en in goede banen te leiden. Op basis van het advies en de
informatie van de basisschool wordt een leerling geplaatst in een:
- TTO-brugklas gymnasium of TTO-brugklas atheneum
- vwo(/havo)-brugklas
- havobrugklas
De leerlingen met een advies havo kunnen kiezen voor versterkt Engels.
Concreet betekent dit voor een advies:
- vwo: plaatsing in brugklas óf gymnasium TTO óf atheneum TTO óf vwo(/havo)
- vwo/havo: plaatsing in brugklas óf vwo(/havo) óf (incidenteel) atheneum TTO
- havo: plaatsing in brugklas havo (naar keuze met versterkt Engels) óf (opvoorspraak van de basisschool) in brugklas vwo(/havo)
Er is uiteraard verschil in leerstofhoeveelheid en tempo tussen enerzijds de TTO- en
vwo(/havo)-brugklassen en anderzijds de havobrugklassen.
Aan het einde van het eerste brugjaar worden de leerlingen uit de vwo(/havo)brugklassen bevorderd naar de 2e klas van atheneum of havo. Alleen vanuit de
gymnasiumbrugklas kan een leerling worden bevorderd naar TTO-gymnasium 2.
De leerlingen uit de havobrugklassen kunnen worden bevorderd naar havo 2 of
atheneum 2.
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De cijfers van het overgangsrapport zijn bepalend voor de bevordering naar een
bepaald schooltype.
Doubleren in het eerste brugklasjaar komt slechts bij hoge uitzondering voor, bijv. bij
niet-schoolrijp zijn, bij langdurige ziekte of bij andere belangrijke omstandigheden.

Aanmelding
De aanmelding gebeurt digitaal via de basisschool. Het is belangrijk dat ouders bij de
digitale aanmelding ook eventueel medische gegevens over hun kind verstrekken als
hiermee rekening moet worden gehouden, bijv. bij het aanwijzen van de plaatsen in
de klas en/of in de lessen lichamelijke opvoeding.

Toelating
In principe worden leerlingen tot Sint-Jan toegelaten die de basisschool met goed
gevolg hebben doorlopen en die van de basisschool een advies gekregen hebben dat
de geschiktheid inhoudt om havo- of vwo-onderwijs te volgen. Het advies van de
basisschool is voor het voortgezet onderwijs bindend. Ook leerlingen met een
gemengd advies mavo/havo kunnen worden toegelaten. Het basisschooladvies dient
te worden ondersteund door gegevens op het inlichtingen- en adviesformulier dat de
basisschool aanreikt aan het voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool kan
naar aanleiding van de eindtoets in twijfelgevallen naar boven worden bijgesteld.
De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk bericht of hun kind is toegelaten. In een
later stadium bericht over de plaatsing in de soort brugklas. De intakecommissie
brugklas bestaat uit mevrouw D. Diederen (coördinator brugklas), mevrouw A. van
Ierland, mevrouw D. Kil, mevrouw L. Sakic-van der Zande en mevrouw N. Hendrix
(teamleider).

Begeleiding
Juist vanwege de grote stap die de nieuwe leerlingen maken, van basisschool naar
voortgezet onderwijs, besteden wij grote aandacht aan deze groep leerlingen. Een
centrale rol in de opvang en begeleiding van de brugklasleerlingen heeft de
brugklasmentor. Aandachtspunten zijn onder andere het invullen van de
studieplanner, het leren en maken van het huiswerk en het leren van proefwerken.
Daarnaast biedt de school ook hulp bij reken- en taalzwakte, bij faalangst en bij
problemen op sociaal en emotioneel vlak. Het leren leren van leerlingen krijgt
speciale aandacht. Ook voor de ouders is hierover informatie beschikbaar in de vorm
van een voorlichtingsavond waarvoor zij een uitnodiging ontvangen. Aangezien de
overstap van de basisschool naar voortgezet onderwijs niet voor iedere leerling
24 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

soepel verloopt en dit niet altijd zichtbaar is voor ouders of school, wordt voor
december bij alle brugklasleerlingen de Schoolvragenlijst (SVL) afgenomen. Indien
leerlingen opvallende scores op deze vragenlijst hebben, worden zij na overleg met
de mentor uitgenodigd door leerlingbegeleiding om te kijken of er nog extra hulp
geboden kan worden. Hierbij kan worden gedacht aan een faalangstreductietraining,
rots en watertraining, hulp bij leren leren of individuele gesprekken om sociaalemotionele problematiek aan te pakken.
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De overige klassen
Begeleiding
Juist vanwege de grote stap die de leerlingen van de derde klassen maken naar de
bovenbouw (o.a. profielkeuze en nieuwe vakken) wordt er in deze klassen veel
aandacht besteed aan deze overstap. Een belangrijke rol in dit proces spelen de
decaan en de mentoren.

Havo
In de bovenbouw van de havo volgen alle leerlingen onderwijs in de vakken
Nederlands, Engels, maatschappijleer, C.K.V. en lichamelijke opvoeding. Daarnaast
dienen zij een keuze te maken uit een van de vier volgende profielen:
cultuur en maatschappij:
aardrijkskunde (verplicht)
Duits of Frans
geschiedenis (verplicht)
kunst (BV)
Van de vakken Duits, Frans en kunst dienen er twee gekozen te worden.

economie en maatschappij:
aardrijkskunde
Duits of Frans
economie (verplicht)
geschiedenis (verplicht)
wiskunde A of B (verplicht)
Van de vakken aardrijkskunde, Duits en Frans dient er één gekozen te worden.

natuur en gezondheid:
aardrijkskunde
biologie (verplicht)
natuurkunde
scheikunde (verplicht)
wiskunde A of B (verplicht)
Van de vakken aardrijkskunde en natuurkunde dient één gekozen te worden.

natuur en techniek:
natuurkunde
scheikunde
wiskunde B
wiskunde D

Alle genoemde vakken zijn verplicht.

Daarnaast dienen alle leerlingen nog een vak te kiezen in het vrije deel.
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Atheneum en gymnasium
In het vierde leerjaar van atheneum en gymnasium start de tweede fase. Dit houdt in
dat alle leerlingen lessen volgen in de vakken Nederlands, Engels, óf Duits óf Frans óf
een klassieke taal, C.K.V., maatschappijleer, levensbeschouwing en lichamelijke
opvoeding. Daarnaast moeten de leerlingen een keuze maken uit een van de
volgende vier profielen:
cultuur en maatschappij:
aardrijkskunde (verplicht)
Duits of Frans
geschiedenis (verplicht)
kunst (BV)
wiskunde C (verplicht)
Van de vakken Duits, Frans en kunst bv dient er één gekozen te worden
economie en maatschappij:
aardrijkskunde
Duits of Frans
Economie (verplicht)
Geschiedenis (verplicht)
wiskunde A of B (verplicht)
Van de vakken aardrijkskunde, Duits en Frans dient er één gekozen te worden.
natuur en gezondheid:
biologie
natuurkunde
scheikunde
wiskunde A of B
natuur en techniek:
natuurkunde
scheikunde
wiskunde B
wiskunde D
Alle hierboven genoemde vakken zijn verplicht.

Daarnaast dienen alle leerlingen nog een vak te kiezen in het vrije deel.
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Toelating
Zij die reeds op een andere school voortgezet onderwijs hebben genoten, kunnen tot
de overige leerjaren worden toegelaten. Zij kunnen hoogstens geplaatst worden in
hetzelfde leerjaar van het schooltype dat zij het laatst hebben gevolgd of waarnaar zij
zijn bevorderd. Over de toelating beslist een toelatingscommissie. Deze houdt
rekening met het advies van de school waarvan de leerling afkomstig is. De toelating
is voorwaardelijk. De toelatingscommissie bestaat uit de betrokken teamleider en de
betrokken coördinator. Tegen een afwijzing op basis van aantoonbaar volle
klassen/groepen (=32 leerlingen) of indien de nodige zorg aantoonbaar niet kan
worden geboden, kan men binnen twee weken in beroep gaan bij de Commissie van
Beroep. Aanmelding en toelating tot de brugklas worden in deze schoolgids in het
hoofdstuk 'De brugklas' apart besproken.
N.B. Aanmelding en toelating houden niet in dat de school alle richtingen en
vakkenpakketkeuzen kan honoreren. Een en ander is afhankelijk van factoren die vaak
pas op een later tijdstip te overzien zijn. De schoolleiding verstrekt desgewenst
nadere informatie.

Door- en instroom
Het gaat hierbij om de doorstroom van vmbo-t4 (extern) naar havo-4 (zie onder) en
van havo 5 naar atheneum 5. Toelatingsprocedure doorstroom: indien een leerling
zijn studie op een hogere afdeling wil voortzetten, dient men een aanvraag in voor
toelating tot havo 4 of atheneum 5.

Aanmelding voor havo 4 vanuit vmbo t4/mavo 4
Vmbo-leerlingen die door willen stromen naar de havo, moeten geslaagd zijn voor
het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen
vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, Frans, maatschappijkunde en
beeldende vorming. Maar ook een vak zoals informatietechnologie in de gl/tl, dat
met een schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het extra vak kan geen
beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma of programmaonderdeel van
de school.
Leerlingen die voornemens zijn om op te stromen naar havo maken de keuze voor
het extra vak aan het einde van het derde leerjaar, wanneer de leerling nog een breed
samengesteld vakkenpakket heeft. Maar het is ook mogelijk om op een later moment
te besluiten om in een extra vak vmbo-eindexamen te doen. De leerling haalt dan
zelfstandig de gemiste leerstof van dat extra vak in ten behoeve van het eindexamen.
Het gekozen vak kan ook na de overstap worden gevolgd.
28 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

Ten aanzien van het tijdpad:
- men dient zich aan te melden bij de coördinator havo 4/5 voor 31 maart;
- voor aanmelding op havo 4 dient een aanmeldingsformulier ingevuld te worden
(verkrijgbaar bij de administratie en/of coordinator havo 4/5 van het
Sint-Janscollege);
- dit aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd samen met de meest recente
rapportage SE-cijfers (vmbo-tl3/gl3/mavo 3 en vmbo-t4/gl4/mavo 4);
In het traject wordt in eerste instantie een voorlopige beslissing genomen over
plaatsing op havo 4 gebaseerd op de dan beschikbare gegevens. De definitieve
beslissing over al dan niet plaatsing wordt genomen op het moment dat het
examenresultaat op vmbo-tl4/gl4/mavo 4 bekend is.

Aanmelding voor vwo 5 vanuit havo 5
Er zijn geen voorwaarden waaraan een havo-leerling moet voldoen als hij zijn havo
diploma heeft behaald en wil doorstromen naar het vwo.
Wel geeft school, op basis van een gesprek met de coördinator van vwo-5, de
behaalde SE- en CE-cijfers en de mening van de vakdocenten inzake capaciteiten en
studiehouding, een dringend advies aan de leerling die wenst over te stappen van
havo 5 naar vwo-5.
Leerlingen die van havo 5 naar vwo 5 willen overstappen, dienen uiterlijk op 31 maart
een aanvraag te hebben ingediend bij de decaan.
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Bevordering, bevorderingsnormen en
doubleren
Bevordering
De rapportvergadering heeft altijd het recht om in bijzondere gevallen af te wijken
van de vastgestelde bevorderingsnormen.

Rapportcijfers
Het schooljaar wordt verdeeld in drie periodes:
1e trimester: 24 augustus 2020 t/m 18 december 2020
2e trimester: 4 januari 2021 t/m 2 april 2021
3e trimester: 6 april t/m 24 juli 2021
Het rapportcijfer van de eerste periode is het gewogen gemiddelde van alle tot dan
toe behaalde cijfers en wordt afgerond op één decimaal (cijfer achter de komma).
Het rapportcijfer van de tweede periode is het gewogen gemiddelde van alle tot dan
toe behaalde cijfers (inclusief die van de eerste periode) en wordt afgerond op één
decimaal.
Een leerling krijgt aan het einde van de derde periode een jaarcijfer dat berekend is
uit alle in dat schooljaar behaalde cijfers op basis van een gewogen gemiddelde. De
uitkomst van deze berekening wordt afgerond op een heel cijfer.

Terminologie
Bij de overgangsnormen worden de onderstaande termen gebruikt:
• voldoende: een cijfer vanaf 6.
• onvoldoende: een cijfer lager dan 6.
• verliespunt:
- het cijfer 5 levert 1 verliespunt op.
- het cijfer 4 levert 2 verliespunten op.
- het cijfer 3 levert 3 verliespunten op.

Bespreekgeval
Een leerling die niet volledig aan de bevorderingsnorm voldoet of een leerling
waarbij door bijzondere omstandigheden afwijken van de vastgestelde norm
overwogen wordt, is een bespreekgeval.
Een bespreekgeval kan:
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1. bevorderd worden
2. afgewezen worden
3. bevorderd worden met een taak
4. voorwaardelijk bevorderd worden
5. bevorderd worden na een herexamen
De bevordering na een herexamen is altijd een voorwaardelijke bevordering.
Doubleren komt in het eerste brugklasjaar en in klas 2 in principe niet voor.
Dit geldt ook voor vwo-3. Leerlingen die opstromen (vanuit het VMBO naar
havo 3) mogen niet doubleren tenzij de docentevergadering dit wegens
zwaarwegende omstandigheden toch toelaat.

Bevordering onderbouw (klassen 1, 2 en 3)
Bevorderingsnormen brugklassen

De docentenvergadering heeft te allen tijde het recht om af te wijken van
onderstaande normen.
Bij de bevordering worden de vakken verdeeld in drie groepen:
Groep 1: Nederlands - (Latijn) - Frans - Engels - wiskunde
Groep 2: geschiedenis-– aardrijkskunde - mens&natuur/science
Groep 3: levensbeschouwing - muziek - l.o. - beeldende vormgeving

- Overgangsnorm TTO-gymnasiumbrugklas
De leerling mag maximaal één verliespunt hebben met als aanvullende eisen:
- groep 1: minimaal 37 punten
- groep 2: minimaal 21 punten
- groep 3: ---

Voor alle talen (Ne, La, Fa en En) geldt dat er geen cijfer lager dan 7 mag staan. Als
een leerling in de gymnasiumbrugklas niet voldoet aan de norm voor bevordering
naar gymnasium 2 dan gelden de normen zoals ze vermeld staan bij de brugklassen
havo/vwo. Het vak Latijn wordt in dat geval niet meegenomen in de beoordeling.
- Overgangsnorm TTO-atheneumbrugklas en vwo(/havo)-brugklassen
Vanuit de TTO-atheneumbrugklas en vwo(/havo)-brugklassen kan een leerling
bevorderd worden naar:

* atheneum 2

De leerling mag maximaal één verliespunt hebben met als aanvullende eisen:
- groep 1: minimaal 30 punten
- groep 2: minimaal 21 punten
- groep 3: ---

* havo 2
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De leerling heeft in:
- groep 1: maximaal 2 verliespunten
- groep 1 en 2 samen: maximaal 3 verliespunten
- groep 3: maximaal 2 verliespunten

- Overgangsnorm havobrugklassen
Vanuit de havobrugklassen kan een leerling bevorderd worden naar:

* atheneum 2 als hij/zij in

- groep 1 en 2: samen minimaal 56 punten heeft
- groep 1, 2 en 3: geen verliespunt heeft

* havo 2

als de leerling in groep 1, 2 en 3 maximaal twee (2) verliespunten heeft

* mavo 2/vmbo t2

als de leerling in groep 1, 2 en 3 meer dan twee (2) verliespunten heeft
Wanneer een leerling niet volledig voldoet aan de bevorderingsnorm voor een hoger
niveau kan de docentenvergadering besluiten deze leerling een kans te geven op dit
hogere niveau (vwo i.p.v. havo). Doorslaggevend hierbij zal de studiehouding van de
betreffende leerling zijn. Voor de leerling die in een TTO-klas zit, zal daarnaast de
’bilingual attitude’ mede bepalend zijn.
Bevorderingsnormen klassen 2 en 3

* bevordering van havo 2 naar havo 3
Een leerling is bevorderd als hij/zij maximaal drie verliespunten heeft.
Een leerling is afgewezen als hij/zij meer dan vier verliespunten heeft.
Een leerling is bespreekgeval als hij/zij vier verliespunten heeft.
* bevordering van havo 3 naar havo 4
Een leerling is bevorderd als hij/zij aan alle onderstaande eisen voldoet
1. Er is voor de vakken Nederlands en Engels samen maximaal één
verliespunt behaald.
2. Buiten het profiel staan in totaal maximaal vier verliespunten.
3. Het vak rekenen dient met een afgerond cijfer niet lager dan 5 te zijn beoordeeld.
4. De leerling mag in de profielvakken geen cijfer lager dan 5,5 hebben behaald.
Voor het vak wiskunde krijgen de leerlingen twee cijfers in klas 3: één voor wiskunde A en één voor wiskunde B. Bij de bevorderingseisen wordt steeds gerekend
met het cijfer voor de soort wiskunde die de leerling wil kiezen. Voor leerlingen die
géén wiskunde kiezen wordt gerekend met het cijfer voor wiskunde A.

Algemeen: indien een leerling tegen het advies in van twee of meer van de docenten
van de profielvakken een natuurprofiel toch kiest, is doubleren in klas 4 in een
natuurprofiel niet mogelijk.
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* bevordering van vwo 2 naar vwo 3
Een leerling is bevorderd als hij/zij aan alle drie hieronder genoemde eisen voldoet:
er is voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen maximaal één
verliespunt behaald én er is voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen
minimaal 19 punten behaald én er zijn maximaal tweeverliespunten behaald.
Een leerling is bespreekgeval als hij/zij voor de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde samen 18 punten heeft behaald.
Een leerling is afgewezen als hij/zij niet aan bovenstaande punten voldoet.

* bevordering van vwo 3 naar vwo 4
Een leerling is bevorderd als hij/zij aan alle drie de onderstaande eisen voldoet:
1. Er is voor de vakken Nederlands en Engels samen maximaal één verliespunt
behaald.
2. Buiten het profiel staan in totaal maximaal vier verliespunten.
3. De leerling mag in de profielvakken geen cijfer lager dan 5,5 hebben behaald.
Voor het vak wiskunde krijgen de leerlingen twee cijfers in klas 3: één voor wiskunde A en één voor wiskunde B. Bij de bevorderingseisen wordt steeds gerekend
met het cijfer voor de soort wiskunde die de leerling wil kiezen. Voor leerlingen die
wiskunde C kiezen, wordt gerekend met het cijfer voor wiskunde A.
In principe is doubleren op vwo 3 niet mogelijk.
Voor een bevordering van gymnasium 3 naar gymnasium 4 geldt als aanvullende eis,
dat een leerling die Latijn en/of Grieks heeft gekozen, voor dat vak/die vakken het
onafgeronde gemiddelde niet lager dan 6,0 mag zijn.

Algemeen: indien een leerling tegen het advies in van twee of meer van de docenten
van de profielvakken een natuurprofiel toch kiest, is doubleren in klas 4 in een
natuurprofiel niet mogelijk.
Bevordering bovenbouw (klassen havo 4, vwo 4 en vwo 5)
Terminologie
Bij de overgangsnormen worden de onderstaande termen gebruikt:
• voldoende: een cijfer vanaf 6.
• onvoldoende: een cijfer lager dan 6.
• verliespunt:
- het cijfer 5 levert 1 verliespunt op.
- het cijfer 4 levert 2 verliespunten op.
• examenvak: een vak waarin eindexamen wordt gedaan.
• handelingsdeel: een verzameling van opdrachten die door de leerling met
voldoende resultaat moeten worden uitgevoerd.
• profieldeel: alle vakken die onderdeel zijn van het door de leerling gekozen profiel.
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Bespreekgeval
Een bespreekgeval kan:
1. bevorderd worden mits de rapporten van Kerstmis en Pasen (afgerond op hele
cijfers) overgangsrapporten waren of er sprake is van bijzondere omstandigheden
2. afgewezen worden
3. bevorderd worden met een taak
4. bevorderd worden na een of meerdere herexamens
N.B.:
1. de bevordering na een herexamen is altijd een voorwaardelijke bevordering m.u.v.
de bevordering naar de eindexamenklassen
2. een leerling die niet bevorderd is naar een volgend leerjaar of die gezakt is voor
het eindexamen volgt in principe het hele programma van het jaar dat hij overdoet.
Zo'n leerling vervalt bovendien automatisch in de regelingen en het programma van
toetsing en afsluiting van het daaropvolgende cohort. Zie het examenreglement in
het PTA-boekje voor programmaonderdelen waarvoor vrijstelling mogelijk is. Er
kunnen na overleg met de rector vrijstellingen worden verleend. Er is in ieder geval
vrijstelling voor het maken van een nieuw profielwerkstuk nadat dit met een
voldoende beoordeling is afgesloten. De vrijstellingsregeling is op te vragen bij de
coördinator.
* bevordering van havo 4 naar havo 5
Een leerling kan alleen worden bevorderd nadat de delen van het
schoolexamenprogramma die op havo 4 worden afgerond, inderdaad zijn afgerond.
Dat betekent dat de onderdelen die becijferd worden van een cijfer moeten zijn
voorzien, en dat de onderdelen van het handelingsdeel de kwalificatie 'naar behoren'
moeten hebben.
Een leerling wordt bevorderd als:
- alle eindcijfers 6 of hoger zijn; of
- er één 5 is en de overige eindcijfers 6 of hoger zijn; of
- er één 4 is en de overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle
eindcijfers minimaal een 6,0 is; of
- er twee keer 5 of één 5 en één 4 is gescoord en de overige eindcijfers 6 of hoger
zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0 is.
Een leerling die één verliespunt teveel heeft of een compensatiepunt te weinig om te
worden bevorderd, is een bespreekgeval. Het vak lo telt niet mee in de
compensatieregeling. Een leerling die één verliespunt teveel heeft én een compensatiepunt
te weinig moet doubleren. Bovendien telt het combinatiecijfer (gemiddelde van de eindcijfers
van CKV en maatschappijleer) als één vak mee. CKV en maatschappijleer tellen dus niet elk
afzonderlijk mee als verlies- of compensatiepunten.
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* bevordering van vwo 4 naar vwo 5
Een leerling kan alleen worden bevorderd nadat de delen van het
schoolexamenprogramma die op vwo 4 worden afgerond, inderdaad zijn afgerond.
Dat betekent dat de onderdelen die becijferd worden van een cijfer moeten zijn
voorzien, en dat de onderdelen van het handelingsdeel de kwalificatie 'naar behoren'
moeten hebben.
Een leerling is bevorderd als hij/zij aan beide onderstaande eisen voldoet:
1. er is voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen maximaal één
verliespunt behaald
2. - alle eindcijfers zijn 6 of hoger of
- er is één 5 behaald en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger of
- er is één 4 of twee keer 5 of één vier en één vijf behaald, waarbij de overige
eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0
is.
Hierbij dient in acht te worden genomen dat:
* het vak LO niet mee telt in de compensatieregeling.
* het combinatiecijfer (gemiddelde van de eindcijfers van CKV en maatschappijleer)
als één vak meetelt. CKV en maatschappijleer tellen dus niet elk afzonderlijk mee als
verlies- of compensatiepunten
* een leerling die één verliespunt teveel of een compensatiepunt te weinig heeft om
te worden bevorderd, een bespreekgeval is.
* een leerling die één verliespunt heeft en een compensatiepunt te weinig heeft,
moet
doubleren.

* bevordering van vwo 5 naar vwo 6:
Een leerling kan alleen worden bevorderd nadat de delen van het
schoolexamenprogramma die op vwo 5 worden afgerond, inderdaad zijn afgerond.
Dat betekent dat de onderdelen die becijferd worden van een cijfer moeten zijn
voorzien, en dat de onderdelen van het handelingsdeel de kwalificatie 'naar behoren'
moeten hebben.
Een leerling is bevorderd als hij/zij aan beide onderstaande eisen voldoet:
1. er is voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde samen maximaal één
verliespunt behaald
2. - alle eindcijfers zijn 6 of hoger of
- er is één 5 behaald en de overige eindcijfers zijn 6 of hoger of
- er is één 4 of twee keer 5 of één vier en één vijf behaald, waarbij de overige
eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers minimaal een 6,0
is. Bovendien dient in acht te worden genomen dat:
* het vak LO niet meetelt in de compensatieregeling.
* het combinatiecijfer in vwo 5 tot stand komt door het rekenkundig gemiddelde op
een heel cijfer te bepalen van de eindcijfers van de vakken maatschappijleer,
35 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

levensbeschouwing, CKV en het profielwerkstuk/de masterclasses/global
perspectives.
* het combinatiecijfer als één vak in de uitslagbepaling geldt en de samenstellende
delen van dit cijfer noch als verliespunt noch als compensatie meegerekend worden.
* bij geen van de samenstellende delen van het combinatiecijfer, afgerond op 0
decimalen, het cijfer 3 of lager mag zijn, in welk geval bevordering niet mogelijk is
* een leerling die één verliespunt teveel of een compensatiepunt te weinig heeft om
te worden bevorderd, een bespreekgeval is.
* een leerling die één verliespunt heeft en een compensatiepunt te weinig heeft,
moet doubleren.
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Doubleren
Een leerling die niet voldoet aan de hiervoor vermelde normen wordt afgewezen.
Hierbij gelden de volgende aanvullende regelingen:
A. regelingen met betrekking tot doubleren
* Leerlingen die een klas voor de tweede keer doubleren, kunnen niet langer tot
dezelfde afdeling worden toegelaten.
* Wanneer een leerling twee jaar in dezelfde klas heeft gezeten en daarna in de
volgende klas weer blijft zitten, wordt de leerling de verdere studie aan die afdeling
ontzegd.
* Leerlingen die aan het einde van klas 1 of 2 niet bevorderd kunnen worden, moeten
onze school verlaten. Zij ontvangen hulp bij het vinden van een ander schooltype dat
in overeenstemming is met hun capaciteiten. Wanneer ziekte, schoolonrijpheid of
andere belangrijke omstandigheden doubleren rechtvaardigen, kan van deze regel
worden afgeweken.
B. regelingen met betrekking tot doubleurs eindexamenklassen
Leerlingen die niet slagen voor het eindexamen kunnen op onze school de
eindexamenklas alleen maar overdoen onder de voorwaarden dat zij weer volledig
leerling worden en examen afleggen. Bovendien moeten zij zich houden aan alle
regels die gelden voor de leerlingen die voor de eerste keer in een examenklas zitten.
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Toetsing en rapportage
Algemene informatie
Om te zien of een leerling de behandelde lesstof goed verwerkt heeft, vinden er
regelmatig toetsingen plaats. Dit kan als volgt gebeuren:
- een mondelinge overhoring: deze heeft in de regel betrekking op de stof die in de
vorige les behandeld is.
- een schriftelijke overhoring: deze heeft in de regel betrekking op de stof die in de
vorige les(sen) behandeld is.
- een proefwerk: deze heeft in de regel betrekking op een grotere hoeveelheid stof
die in een voorafgaande periode behandeld is.
- werkstukken, opdrachten en presentaties.
De proefwerkregeling is onderdeel van het leerlingenstatuut en opgenomen in de
reglementengids.
Toetsregeling voor de niet-examenklassen
Algemeen:
- met “toetsen” worden alle becijferde werken bedoeld.
- een mondelinge overhoring of onaangekondigde schriftelijke overhoring is
(onverkort de afspraken die onderstaand in deze regeling gemaakt worden) mogelijk.
De stof hiervan betreft maximaal de hoeveelheid huiswerk die normaalgesproken in
één les of twee lessen gegeven wordt.
- voor een aangekondigde schriftelijke overhoring geldt, dat de stof maximaal de in
één lesweek behandelde stof is.
- secties stemmen per afdeling en jaarlaag het aantal te geven toetsen zo veel
mogelijk op elkaar af.
- in proefwerkweken zijn er geen lessen opdat de leerlingen zich goed op de
proefwerken kunnen voorbereiden. In deze weken hebben de leerlingen enkel
proefwerken.
- presentaties dienen minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de
presentatie dient te worden gegeven worden vastgesteld.
- Bij presentaties en werkstukken dient de docent op het moment dat hij ze opgeeft
duidelijkheid te verschaffen over de wijze van beoordeling: voor welke zaken worden
punten toegekend en de wijze waarop de toe te kennen punten over de verschillende
items verdeeld zijn.
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Aantal toetsen
- het aantal cijfers dat per vak per schooljaar (inclusief de proefwerkweken) wordt
gegeven is:
• voor vakken die één lesuur per week hebben: minimaal 3 proefwerken,
maximaal 9 cijfers (waaronder maximaal 6 proefwerken).
• voor vakken die twee of drie lesuren per week hebben: minimaal 6
proefwerken, maximaal 12 cijfers (waaronder maximaal 7 leerproefwerken).
• voor vakken die vier lesuren per week hebben: minimaal 6 proefwerken,
maximaal 15 cijfers (waaronder maximaal 9 leerproefwerken)
- uitzonderingen op het bovenstaande:
• de vakken BV, LO, muziek, LCS en M&N mogen bovenstaande cijfers
vervangen door praktische opdrachten.
• voor vakken in H4, V4 en V5 die alleen PTA-cijfers geven (CKV,
maatschappijleer, levensbeschouwing, BSM): zie het programma van toetsing
en afsluiting.
Verspreiding en aankondiging van de toetsen:
- iedere vaksectie verspreidt het aantal toetsen zo gelijkmatig mogelijk over de drie
trimesters. Doordat de lengte van de trimesters verschilt kan dit leiden tot een niet
geheel gelijkmatige verdeling.
- alle aangekondigde overhoringen worden met een duidelijke stofomschrijving
minimaal één week voor afname in het schooladministratiesysteem
(Schooladministratiesysteem of Somtoday) vermeld, proefwerken worden met een
duidelijke stofomschrijving minimaal twee weken voor afname in het
schooladministratiesysteem vermeld. Een uitzondering hierop vormen de PTAtoetsen, zie hiervoor het PTA-boekje.
- het aantal toetsen (uitgezonderd toetsen waarvoor de leerling zich niet hoeft voor
te bereiden) wordt voor de onderbouwklassen gemaximeerd op acht (8) per week en
op twee (2) per dag. Alleen in proefwerkweken geldt dit maximum niet.
- vakken mogen in de bovenbouw alleen in de hun toegewezen weken een
aangekondigde overhoring of proefwerk afnemen, een vak komt hierbij eens in de
twee of drie weken aan de beurt. Alleen toetsen waarvoor de leerling zich niet hoeft
voor te bereiden en onaangekondigde overhoringen mogen ook buiten deze weken
afgenomen worden.
- in proefwerkweken hebben leerlingen maximaal drie proefwerken per dag.
- op de eerste schooldag na een vakantie mogen geen proefwerken of overhoringen
gegeven worden.
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Gewicht toetsen:
- elke sectie maakt per leerjaar bindende afspraken over de gewichten van toetsen.
- het gewicht van een toets is minimaal 1 en maximaal 6.
- uitzondering: voor toetsen (alleen bovenbouw) die in het PTA mee tellen: zie de
percentages die de sectie in het betreffende PTA-boekje vermeld heeft. Telt een toets
niet alleen als PTA-toets mee maar ook als proefwerkpunt, dan gelden voor dit
proefwerkpunt ook als minimumgewicht 1 en als maximumgewicht 6.
Blauwe zones:
- in de blauwe zone zijn er geen toetsen behalve eventueel toetsen waarvoor de
leerling zich niet hoeft voor te bereiden (bijvoorbeeld kijk- en luistertoetsen van de
talen. Als een leerling een inhaaltoets gemist heeft, mag deze wel in de blauwe zone
worden ingehaald.
- als een inleverdatum voor een werkstuk/opdracht in de blauwe zone valt, mag dat
alleen als dit mimimaal vier werkweken vooraf in het schooladministratiesysteem is
aangekondigd.
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Inhaaltoetsen:
- leerlingen die een proefwerk missen dienen dit in te halen op een
gemeenschappelijk inhaaluur (meestal vrijdag 9e uur of bij hoge uitzondering
donderdag 9e uur), de docent bepaalt de datum. Als een leerling in een week
meerdere toetsen moet inhalen kan er ook voor andere momenten dan een 9e uur
gekozen worden. Voor inhaaltoetsen gelden bovenstaande termijnen waarop toetsen
moeten worden aangekondigd niet.
- leerlingen die een inhaalproefwerk missen, dienen zich erop voor te bereiden dat zij
het gemiste werk kunnen inhalen vanaf het eerste moment waarop zij weer op school
zijn. De vakdocent bepaalt wanneer er –zo spoedig mogelijk na het missen van de
inhaaltoets - een geschikte gelegenheid voor is: tijdens een vakles, tijdens een
tussenuur of voor of na school.
- elk proefwerk dient – behoudens een vrijstelling door de coördinator – te worden
ingehaald. Daar waar aan het eind van het schooljaar één of meer proefwerkcijfers
(uitgezonderd genoemde vrijstelling(en)) missen, is bevordering naar een volgend
leerjaar niet mogelijk.
- de coördinator kan in overleg met de docent bij (naar oordeel van de coördinator)
zwaarwegende omstandigheden een leerling vrijstellen van het inhalen van een
proefwerk of de inhaaldatum verplaatsen.
- bij leerlingen die een overhoring missen bepaalt de docent of er een
inhaalgelegenheid komt of niet. Zo ja, dan gelden dezelfde afspraken als bij het
missen van een proefwerk.
Proefwerkweek
De leerlingen in de niet-examenklassen krijgen in bepaalde periodes geen lessen,
maar alleen proefwerken. Dit noemen wij proefwerkweken. De week voorafgaande
aan de proefwerkweek heet de 'blauwe zone'. In deze week zijn er geen proefwerken
en geen schriftelijke overhoringen. In de proefwerkweek hebben de leerlingen in de
ochtenduren één à twee proefwerken. 's Middags zijn er geen lessen. De leerlingen
dienen zich dan voor te bereiden op de proefwerken van de volgende dag.
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Examenklassen
Voor de leerlingen van de examenklassen zijn er schoolexamenperiodes. In de blauwe
zone van de examenklassen mogen wel presentaties worden afgenomen.
Voorwaarde is wel dat deze minimaal tien werkdagen vooraf zijn vastgesteld.
Correctietermijn en cijferwerkwerking
- Niet examenklassen:
Voor alle toetsen, uitgezonderd toetsen in de proefwerkweek en toetsen
schrijfvaardigheid, geldt een correctietijd van 2 werkweken: uiterlijk twee
werkweken na afname van de toets dienen de cijfers in het
schooladministratiesysteem vermeld te zijn. Uitzondering hierop zijn toetsen
schrijfvaardigheid, hier geldt een correctietijd van drie werkweken.
- Examenklassen:
Voor jaarcijferwerken gelden dezelfde regels als in niet-examenklassen. De cijfers
van schoolexamens dienen op de in de jaarkalender vermelde datum in het
schooladministratiesysteem te staan. Voor de Centrale examens ontvangen de
examinatoren jaarlijks nadere informatie over de correctietermijn.
-

De teamleider van een afdeling kan uitzonderingen op het bovenstaande toestaan
als er naar zijn/haar mening sprake is van overmacht.
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Contacten met de ouders
Het contact tussen ouders en docenten, mentoren c.q. coördinatoren gaat in
hoofdzaak over kwesties betreffende de individuele leerling. Hiertoe bestaan de
volgende mogelijkheden:
- U kunt telefonisch een afspraak maken met een bepaalde mentor/docent of
coördinator.
- U kunt gebruik maken van het spreekuur, dat gehouden wordt door de
coördinatoren, mentoren en docenten na het uitreiken van rapporten.
- U kunt door de betreffende coördinator, mentor of docent verzocht worden op dit
spreekuur te komen.
- U kunt incidenteel door de mentor, coördinator of teamleider uitgenodigd worden
voor een gesprek als er problemen met uw kind opgelost moeten worden.
- U kunt in klassenverband uitgenodigd worden om voorlichting te krijgen over
specifieke zaken een bepaalde klas betreffend, zoals bijv. brugklasproblemen en
samenstelling vakkenpakketten.
- De klassenmentor zal, indien hij dat nodig acht, u eventueel thuis bezoeken, om
daardoor een beter inzicht te krijgen in de leer- en leefsituatie van uw kind.
Daarnaast kunnen ouders/verzorgers te allen tijde contact opnemen met
de decaan wanneer ze vragen hebben over de profielkeuze of een
vervolgopleiding.
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Resultaten
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de percentages geslaagden per
afdeling.

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

havo 5
87
88
83
86
98

vwo 6
92
89
91
86
100

Bevorderingspercentages
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de percentages bevorderde leerlingen
per schooljaar.

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

havo 2
97
100
99
99
99

havo 2/vwo 2
100
100
100
-----

havo 3
90
89
92
90
94

havo 4
80
87
88
82
91

vwo 2
vwo 3
vwo 4
vwo 5
2015-2016
99
100
90
90
2016-2017
100
99
87
88
2017-2018
99
100
83
89
2018-2019
99
97
89
95
2019-2020
100
100
94
91
De leerlingen die bevorderd zijn naar een andere schoolsoort zijn meegeteld.

Doorstroom vanuit de brugklas
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de doorstroom van onze
brugklasleerlingen naar de verschillende schooltypen op het Sint-Janscollege. Het
cijfer geeft steeds het naar die klas bevorderde percentage brugklassers aan.

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

havo 2
33
39
47
47
51

havo 2/vwo 2
22
18
0
-----

vwo 2
42
39
45
47
43

totaal
97
96
92
94
94
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Percentages niet-bevorderde schoolverlaters
De volgende tabel geeft een overzicht van de percentages niet-bevorderde
schoolverlaters per schooljaar.
havo 2
havo 3
havo 4
havo 5
2015-2016
0
4
6
3
2016-2017
0
0
10
3
2017-2018
0
1
0
1
2018-2019
0
1
4
0
2019-2020
0
0
12
1
NB: de schoolverlaters op havo 4 zijn voor een deel leerlingen die eerst vmbo t
gedaan hebben. Zij zijn dus wel in het bezit van een vmbo-diploma.

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

vwo 2
0
0
0
0
0

vwo 3
0
1
0
0
0

vwo 4
0
1
1
0
0

vwo 5
0
1
1
1
0

vwo 6
3
5
4
13
0

NB: de schoolverlaters op vwo 5 zijn voor een deel leerlingen die eerst havo gedaan
hebben. Zij zijn dus wel in het bezit van een havo-diploma.

Scholen op de kaart
Voor uitgebreide informatie op diverse gebieden over Sint-Jan kunt u ook terecht op:
https://bit.ly/2ISrrIn

Het stelsel van kwaliteitszorg
Zie hiervoor bijlage 4.

46 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

Begeleiding
Taak van de mentoren
Elke klas op Sint-Jan heeft een eigen mentor. Deze is er op de eerste plaats voor de
leerlingen. Als er problemen zijn, stapt een leerling naar de mentor toe. Een andere
belangrijke taak van de mentor is ervoor te zorgen dat elke leerling zich op zijn
gemak voelt binnen een klas. Ook houdt de mentor nauwgezet de studievorderingen
en -houding per leerling bij. Met de klas worden de buitenlesactiviteiten besproken.
De mentor overlegt ook met de teamleider(s) of met de coördinator over zaken die
zijn klas betreffen. De mentor is ook namens de school de contactpersoon met de
ouders of verzorgers. De brugklasmentor beschikt over gegevens van de basisschool.
Dit zijn toetsresultaten en aandachtspunten. Al deze gegevens zijn en blijven
natuurlijk strikt vertrouwelijk. Via het leerlingvolgsysteem beschikken de mentoren
van de hogere leerjaren ook over deze informatie. Van elke leerling worden gegevens
bewaard en doorgegeven.

Mentoren schooljaar 2020-2021
Onderbouw
brugklas:
H1A havo
H1B havo
H1C havo
A1A vwo
A1B vwo
A1C TTO atheneum
G1A TTO Gymnasium

dhr. F. Muris
mevr. D. Kil
dhr. F. Kasperski
dhr. S. Vulperhorst
dhr. H. Kusters
mevr. A. van Ierland
mevr. I. Frenken

havo 2 en havo 3:
H2A
H2B
H2C
H2D

dhr. M. Houben
mevr. S. Janssen
mevr. C. Frezzotti
dhr. J. Laeven

H3A
H3B
H3C
H3D
H3E

mevr. P. van Galen
dhr. E. Tillie
dhr. R. Vanwersch
dhr. F. Van Kleef
dhr. B. Peeters
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vwo-2 en vwo-3:
A2A
A2B
A2CT
G2AT

dhr. E. Kuypers
dhr. R. Van Wissen
mevr. J. Kersjes
mevr. R. Bruens

A3A
A3B
A3CT
G3AT

mevr. A. Bovens
dhr. M. Beckers
mevr. J. Wielens
mevr. I. Bams

H5A
H5B
H5C
H5D
H5E

dhr. D. Wetzels
dhr. E. Reijnders
mevr. J. van den Nieuwenhof
mevr. K. Schobbe
mevr. K. Berben

V5C
V5DT
V6A
V6B
V6CT
V6DT

dhr. E. Stolz
mevr. E. Frenzel
mevr. T. van Loo
mevr. P. Smeets
mevr. S. Meijer-Mendes
mevr. D. van Hoof

Bovenbouw
havo 4 en havo 5:
H4A
H4B
H4C
H4D
H4E
H4F

mevr. M. Sadza
dhr. D. Hofman
mevr. M. Thevissen
dhr. M. Lipperts
mevr. M. Hollanders
mevr. M. van Rijswijk

vwo-4, vwo-5 en vwo-6:
V4A
V4B
V4CT
V4DT
V5A
V5B

dhr. J. Drummen
mevr. L. Ackermans
dhr. R. Stroeks
dhr. W. van Greevenbroek
dhr. S. Delnoy
mevr. M. Bück

Leerlingcoördinator
De leerlingcoördinator is belast met de dagelijkse gang van zaken op zijn/haar
afdeling/laag. De coördinator heeft de zorg voor de leerlingen en bewaakt samen
met de mentor en docenten het functioneren van de leerling (o.a. resultaten en
welzijn).

Leerlingvolgsysteem
Onze school kent een digitaal leerlingvolgsysteem. Van elke leerling wordt
belangrijke informatie verzameld en door de mentor bijgehouden. Deze informatie is
- indien nodig - digitaal beschikbaar voor de docenten die les geven aan de leerling.
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Open leercentrum
Het Open Leer Centrum (OLC) is een goed geoutilleerd leercentrum dat door
gekwalificeerde medewerkers wordt beheerd. Het OLC biedt leerlingen de
mogelijkheid om tijdens tussenuren, zelfstandig te leren, computers te gebruiken,
informatie te zoeken en boeken en andere materialen te lenen.
Het OLC is dagelijks, tijdens de schooluren geopend van 8.00 uur tot 12.10 uur en van
12.35 uur tot 16.00 uur.
In het OLC staan 32 computers die uitsluitend gebruikt kunnen worden voor
educatieve doeleinden. Met het eigen leerlingnummer en wachtwoord kan worden
ingelogd op de pc.
In het OLC bevindt zich de mediatheek. Hier zijn Nederlandse literatuur voor zowel
onder- als bovenbouw, Engelse, Duitse en Franse boeken, studieboeken, dvd’s,
naslagwerken, tijdschriften en dagbladen beschikbaar. Ook bestaat hier de
mogelijkheid om digitaal de krantenbank en Literom te raadplegen.

Faciliteiten OLC
Leerlingen zijn verplicht hun schoolpasje bij zich te hebben en in het OLC gelden
dezelfde regels als in een klaslokaal.
De uitleentermijn van de boeken is drie weken, van dvd’s 1 week .Bij overschrijding
van deze termijn wordt een boete berekend van € 0,10 per dag. Het is mogelijk om
materialen te verlengen of te reserveren.
Actuele informatie betreffende het OLC is terug te vinden in de ELO van
schooladministratiesysteem en op de site van school onder Open Leer Centrum.
De OLC catalogus is online en via een app beschikbaar!
Via het tabblad inloggen op de site van Sint-Jan is de catalogus van het Open Leer
Centrum voor iedere leerling vanaf zijn/haar eigen computer beschikbaar.
Er kan gezocht worden naar alle beschikbare bronnen in het OLC op Auteur, Titel,
Trefwoord, Serie, Materiaal zoals DVD, Tijdschrift, Luistertoets. Tevens zijn er veel
nuttige links naar websites te vinden.
Via Mijn Auraspace is te zien welke boeken je geleend hebt. Zelf verlengen en/of
reserveren is ook mogelijk. Uitleenhistorie en eventuele boetes zijn hier ook te zien.
Om in Mijn Auraspace te komen moet je ingelogd zijn. De inlogcode is het leerling
nummer, wachtwoord kun je zelf kiezen. http://sintjan-lvo.auralibrary.nl/auraic.aspx
De Aura Library App is gratis te downloaden voor IOS en Android in de App-store en
de Playstore. Kies na installatie de juiste school en maak een account aan.

regels OLC

De onderstaande regels gelden speciaal in het open leercentrum.
– In de stilteruimte heerst stilte.
– In de groepswerkruimte mag alleen op fluisterniveau overlegd worden.
– Er kan met maximaal 2 personen aan 1 computer gewerkt worden.
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– De computers mogen uitsluitend voor educatieve doeleinden gebruikt worden.
Uitsluitend voor het versturen van studiemateriaal, is het gebruik van e-mail
toegestaan.
– Jassen op de kapstok en tassen in de lockers.
– Er mag niet gegeten of gedronken worden.
– Leerlingen zijn verplicht in het olc hun schoolpasje bij zich te hebben.
– Het olc is tot vijf minuten na het begin van de les toegankelijk voor leerllingen die
een tussenuur hebben.
– De schoolregels zoals deze gelden voor de klaslokalen zijn ook in het olc van
toepassing.
Daarnaast wordt het OLC gebruikt voor KWT-OLC.
De leerlingen kunnen deze KWT-uren op drie verschillende manieren invullen:
Ze kunnen gebruik maken van de stilteruimte, waar ze in alle rust kunnen studeren.
Ze kunnen gebruik maken van de overlegruimte, waar ze samen, in kleine groepjes,
aan huiswerk en/of projecten kunnen werken.
Of ze maken gebruik maken van de computerruimte waar gewerkt kan worden aan
werkstukken en/of computeropdrachten. Tijdens KWT-OLC zal er ook toezicht
gehouden worden zodat alle leerlingen tijdens deze lessen optimaal kunnen werken
aan school.

Studie- en huiswerkbegeleiding
Tijdens de lessen van de mentor in de brugklas wordt veel aandacht besteed aan het
maken van huiswerk, het bijhouden van de agenda en het leren van proefwerken.
Verder hebben alle leerlingen de mogelijkheid om via KeuzeWerkTijd (KWT)
vakspecifieke vragen te stellen tijdens KWT-vak of te studeren onder toezicht bij
KWT-stil.
Check5 biedt als externe partner de mogelijkheid aan om op school
huiswerkbegeleiding, bijles en CSE-begeleiding te volgen. Door de begeleiding van
Check5 kunnen leerlingen ook na schooltijd ondersteund worden met de lesstof.
Voor meer informatie over huiswerkbegeleiding en bijles kunt u contact opnemen
met Esther Adema, vestigingsmanager van Check5 op Sint-Jan via 06-31631383 of
esther.adema@check5.nl. Op https://check5.nl/vindt u meer informatie over de
diensten van Check5.

Leerlingbegeleiding
Leerlingen die problemen ervaren op persoonlijk vlak, bijvoorbeeld in de thuis- of
schoolsituatie, kunnen op school ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning kan,
daar waar het schoolgerelateerde problematiek betreft, onder meer bestaan uit
ondersteuning vanuit de mentor, coördinator en/of de inzet van het interne
ondersteuningsteam. Indien de problematiek schooloverstijgend is, kan verwezen
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worden naar externe hulpverlening. Deze ondersteuning is vertrouwelijk van aard,
maar het staat het interne ondersteuningsteam vrij om informatie te delen met
andere partijen wanneer zij dit nodig achten, bijvoorbeeld als de veiligheid van de
leerling in het geding is.

Leerlingen kunnen zich bij vraag naar ondersteuning tot de volgende personen
wenden:
- in eerste instantie bij de mentor van zijn/haar klas
- in tweede instantie bij de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling
- mocht de leerlingcoördinator dit noodzakelijk achten kan hij/zij het interne
ondersteuningsteam/leerlingbegeleiding betrekken: mevrouw E. Hensen
(zorgcoördinator) en mevrouw N. Schut (leerlingbegeleider). Verwijzing naar het
interne ondersteuningsteam geschiedt dus via de leerlingcoördinator.

Vertrouwenspersonen
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders of
docenten van onze school bij klachten over ongewenst gedrag. Onder ongewenst
gedrag wordt verstaan: klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en
ernstig fysiek of geestelijk geweld. De vertrouwenspersoon adviseert, bemiddelt en
ondersteunt op verzoek van betrokkene(n).
De vertrouwenspersonen op Sint-Jan zijn: mevrouw D. Diederen-Smeets (e-mail:
d.diederen@stichtinglvo.nl) en de heer G. v.d. Meulen (e-mail:
g.vandermeulen@stichtinglvo.nl).
Het bevoegd gezag van de stichting LVO heeft twee vertrouwenspersonen
aangesteld voor alle LVO-scholen (zie hiervoor ook de Reglementengids en de
Klachtenregeling). Deze zijn bereikbaar via het telefoonnummer 046-4201212.

Lokaal C 1.07
Lokaal C 1.07 (het voormalige ‘zorglokaal’) is een ruimte binnen school waar altijd
een praktijkondersteunend onderwijsassistent aanwezig is. Een leerling kan naar C
1.07 verwezen worden indien hij/zij:
- zich onwel voelt en daardoor opvang nodig heeft;
- ziek is en naar huis wil gaan;
- verlof wil aanvragen;
- een briefje nodig heeft om het schoolterrein te verlaten (bezoek huisarts,
specialist e.d.);
- uit de les is verwijderd;
- moet voor/nablijven;
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vanwege uitzonderlijke redenen niet in staat is deel te nemen aan de reguliere
lessen;
een opvoedkundige maatregel opgelegd heeft gekregen.

Ondersteuningsteam
In de schoolse ondersteuning is er voor de mentor een belangrijke rol weggelegd. De
mentor is immers het aanspreekpunt voor zowel de leerling als de ouders. Ook
onderhoudt de mentor de contacten met de vakdocenten die lesgeven aan de
leerling. Indien de ondersteuning van de mentor niet toereikend is, overlegt de
mentor met de betreffende leerlingcoördinator waarbij gezocht wordt naar gepaste
ondersteuning, daar waar nodig na consultatie van andere vakdocenten. Er wordt in
onderling overleg gekeken welke aanvullende ondersteuning geboden kan worden.
Wanneer deze aanvullende ondersteuning ook niet toereikend blijkt te zijn, wordt de
hulpvraag en de bijbehorende problematiek besproken met het interne
ondersteuningsteam (o-team). Dit team wordt gevormd door de zorgcoördinator, de
leerlingbegeleider, de begeleider Passend Onderwijs en de schoolmaatschappelijk
werker.
Mocht blijken dat de problematiek dusdanig van aard is dat de (basis)ondersteuning
van school niet toereikend is om dit op te lossen/aan te pakken, wordt het besproken
in het externe o-team. Dit o-team bestaat uit de zorgcoördinator (voorzitter), de
leerlingbegeleider, de begeleider Passend Onderwijs, de jeugdarts van de GGD, de
consulent leerplicht (VSV), de consulent van expertiseteam Heerlen, de consulent
Toegang Jeugd Brunssum en de orthopedagoge van het Samenwerkingsverband.
Doel van beide ondersteuningsteams is de interne en externe hulp rondom
zorgleerlingen te coördineren, vorderingen en veranderingen in het hulptraject te
bespreken, zowel preventief als curatief op te treden binnen school, door te verwijzen
en/of een ronde tafel overleg/knooppunt te initiëren. Voor een ronde tafel overleg/
knooppunt worden alle betrokken partijen bij een bepaalde zorgleerling uitgenodigd,
namelijk ouders, leerling, betrokkenen binnen school en externe hulpverlening. Het
doel van een dergelijk overleg is het verkrijgen van afstemming tussen alle partijen
en het komen tot een eenduidige plan van aanpak bij een bepaalde zorgleerling.

Decaan
Het maken van een juiste profiel- en studiekeuze is niet eenvoudig. LOB oftewel
loopbaanoriëntatie en -begeleiding betreft alles wat leerlingen helpt om hen voor
te bereiden op het maken van keuzes, zoals de profiel- en studiekeuze. De decaan
is op Sint-Jan onder andere de begeleider in het LOB proces van de leerling. Zij
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geeft voorlichting over de profielkeuze in de derde klas en over de studiekeuze in de
bovenbouw havo en vwo.
Sint-Jan maakt gebruik van de diensten van Profiel ASL. Leerlingen van de derde klas
werken met het online profiel- en studiekeuzeprogramma. Profiel ASL biedt
verschillende tools voor begeleiding van leerlingen bij het maken van een profiel- en
studiekeuze.
De eindexamenleerlingen worden gestimuleerd een bezoek te brengen aan de
Onderwijsbeurs Zuid in Eindhoven. De beurs biedt alle informatie die belangrijk is bij
het maken van een studiekeuze.
Ouders en bovenbouwleerlingen zijn welkom op een algemene voorlichtingsavond
over opleidingen. Samen met de klas naar een oriëntatiedag bij een universiteit of
hogeschool behoort ook tot het LOB programma. Voor de data van de genoemde
activiteiten verwijzen we u naar het jaarprogramma elders in deze gids.
Leerlingen verzamelen informatie over hun toekomstige studie. Ze bewaren in een
dossier testuitslagen en uitwerkingen van open dagen en meeloopdagen.
Een dag bij een opleiding meelopen wordt vanuit het decanaat gestimuleerd.
Voorwaarde is wel dat dit ruim van te voren aangemeld moet worden bij de decaan
via het formulier: verzoek om vrijstelling van lessen. Een andere voorwaarde is dat de
leerling een verslag dient te schrijven waarin de meeloopdag wordt geëvalueerd.
Persoonlijke aandacht is een essentieel onderdeel van het studiekeuzetraject, denk
hierbij aan een gesprek tussen leerling en decaan.
Heeft u als ouder/verzorger een vraag over de profiel- en/of studiekeuze van uw
kind, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen om een afspraak te
maken.
De decaan is mevr. I. Hover, telefonisch bereikbaar onder nummer 045-5218666 of
per mail: ilona.hover@stichtinglvo.nl

Het beleid ten aanzien van pesten
Van een melding van pesten wordt gesproken, indien het slachtoffer, de pester, de
toeschouwers, de ouders/verzorgers, de docenten/mentoren en/of het onderwijs
ondersteunend personeel aangeeft dat een bepaalde leerling wordt gepest. Het
personeel op Sint-Janscollege neemt hierbij een signalerende rol op zich en meldt dit
bij duidelijke vermoedens. In eerste instantie wordt dit signaal neergelegd bij de
mentor. De mentor gaat in gesprek met het slachtoffer en de dader, eerst apart
daarna samen. Er zal getracht worden duidelijke afspraken te maken. De mentor stelt
vervolgens de coördinator op de hoogte. De mentor zal hierna een controlefunctie
op zich nemen om na te gaan of het pesten is gestopt.
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Bij herhaling van het pesten, stelt de mentor de coördinator opnieuw op de hoogte.
Tevens neemt de mentor contact op met de ouders van de pester en de gepeste en
betrekt hen bij de oplossing. De coördinator gaat vervolgens met de pester en
gepeste in gesprek en zal met een passende sanctie komen.
Indien het pesten opnieuw blijft doorgaan, worden de pester en eventuele gepeste
opgeroepen door de leerlingbegeleiding en zullen er meerdere gesprekken
plaatsvinden. Er zal tijdens deze gesprekken worden gekeken of het nodig is dat er
wordt verwezen naar externe hulp voor de dader (bijv. emotieregulatietraining) en
het slachtoffer (bijv. sociale weerbaarheidtraining). De coördinator nodigt de ouders
van de pester uit voor een gesprek en zal met een passende sanctie (een interne
schorsing, mogelijk zelfs externe schorsing behoort tot de mogelijkheden) komen.
Een externe schorsing is afhankelijk van de ernst (bijvoorbeeld fysieke bedreiging).
Dit gebeurt in overleg met de sectordirecteur. Van een dergelijke ernstige sanctie
worden ouders telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld.
Indien ondanks alle hulp, afspraken en genomen sancties het pestgedrag aanhoudt,
zal een externe schorsing dan wel schoolverwijdering plaatsvinden. Het creëren van
een veilige school staat hoog in het vaandel bij Sint-Janscollege, dit komt echter in
het geding bij aanhoudende pestproblematiek. Om deze reden rest zal er gekozen
worden voor een externe schorsing dan wel schoolverwijdering. Ouders zullen
telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de sanctie. Zie hiervoor
verder op de website onder Ouders/Regelingen.
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Dagelijkse gang van zaken
Lestijden
Tijdens de schooldagen zijn de lestijden als volgt:

Regulier:

Zolang er aanpassingen wegens Corona
van toepassing zijn:

1e uur
2e uur

08.30 – 09.20 uur
09.20 – 10.10 uur

08.30 – 09.20 uur
09.20 – 10.05 uur

3e

uur
uur

10.30 – 11.20 uur
11.20 – 12.10 uur

10.35 – 11.20 uur
11.20 – 12.05 uur

uur
uur

12.35 – 13.25 uur
13.25 – 14.15 uur

12.40 – 13.25 uur
13.25 – 14.10 uur

uur
uur

14.25 – 15.15 uur
15.15 – 16.05 uur

14.25 – 15.15 uur
15.15 – 16.05 uur

pauze
4e

pauze
5e
6e

pauze
7e
8e

10.10 – 10.30 uur
12.10 – 12.35 uur
14.15 – 14.25 uur

10.05 – 10.35 uur
12.05 – 12.40 uur
14.10 – 14.25 uur

Daarnaast kan het zijn dat er op bepaalde dagen lessen van 40 minuten zijn. Dit
wordt dan tijdig aan de leerlingen meegedeeld.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021
24 augustus: start schooljaar 2020-2021
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
21 december t/m 1 januari: kerstvakantie
15 t/m 19 februari: carnavalsvakantie
5 april: Tweede Paasdag
27 april: koningsdag
3 t/m 14 mei: meivakantie
24 mei: tweede pinksterdag
26 juli t/m 3 september: zomervakantie
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Indeling schooljaar 2020-2021
1e trimester: 24 augustus 2020 t/m 18 december 2020
2e trimester: 4 januari 2021 t/m 2 april 2021
3e trimester: 5 april 2021 t/m 23 juli 2021

Jaarplanning 2020-2021 (wordt regelmatig geactualiseerd)
Indeling schooljaar 2020-2021
1e trimester: 24 augustus 2020 t/m 18 december 2020
2e trimester: 4 januari 2021 t/m 2 april 2021
3e trimester: 5 april 2021 t/m 23 juli 2021
Indeling schooljaar 2020-2021
1e trimester: 24 augustus 2020 t/m 18 december 2020
2e trimester: 4 januari 2021 t/m 2 april 2021
3e trimester: 5 april 2021 t/m 23 juli 2021
Jaarplanning 2020-2021 (wordt regelmatig geactualiseerd)
Augustus___________________________________________________________________________
20 en 21
bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken
24
begin schooljaar, afhalen lesroosters, begin eerste trimester
24 t/m 28
diverse introductieactiviteiten
31
informatieavond door mentoren voor ouders/verzorgers van de
leerlingen van de
brugklassen via Microsoft Teams; begin PTA-periode.
September_________________________________________________________________________
01
informatieavond via het programma Teams door mentoren voor
ouders/verzorgers van de tweede klassen , studiemiddag personeel,
mogelijke aanpassing dagrooster
02
informatieavond via het programma Teams door mentoren voor
ouders/verzorgers van de derde klassen
03
informatieavond via het programma Teams door mentoren voor
ouders/verzorgers van de vierde klassen, schoolfoto’s worden gemaakt
07
informatieavond via het programma Teams door mentoren voor
ouders/verzorgers van de vijfde en zesde klassen
14
informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren
dan?
15
informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 1: Kun je leren leren
dan?
16
bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO
21 t/m 25
rekentoetsen onderbouw en havo 4
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week tegen pesten
herkansingen schoolexamens voorexamenjaren

Oktober:__________________________________________________________________________
05
dag van de leraar, studiedag personeel
06
informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner
07
informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 2: de studieplanner
08
examens Cambridge Checkpoint TTO-4
02 t/m 08
blauwe zone examenklassen
09 t/m 16
schoolexamens havo 5 en vwo-6 (periode 1)
17 t/m 25
herfstvakantie
20 en 23
Cambridge English Language and Literature vwo 6
26
studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster
November__________________________________________________________________________
02
informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein
03
informatieavond ’coach van de huiswerkmaker’ deel 3: het puberbrein;
02,03,05
profiel ASL: dat-toets klas 3
09
se-cijfers periode 1 staan in Som
11
studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster
19 en 24
ouder-kindgesprekken voor mentoren
25
theatervoorstelling “Later Begint Nu” klas 3.
23 t/m 27
projectweek 1 (aangepast rooster)
30
begin blauwe zone
December__________________________________________________________________________
01 en 02
Jet-net Careerday
02
“Nooit meer gym-party” havo 5
01 t/m 04
blauwe zone
03
studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster ,
studiemiddag TTO-team
04
“Nooit meer gym-party” vwo-6
07 t/m 14
proefwerkweek en schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 2)
08
bijeenkomst ouderklankbordgroepen TTO en algemeen
15
inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen
16
schoolfeest klassen 1 t/m 6, inhaaldag proefwerken,
rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen
17
rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen
18
rapportuitreiking, begin kerstvakantie, einde eerste trimester
21 t/m 31
kerstvakantie
Januari____________________________________________________________________________
01 t/m 03
kerstvakantie
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begin tweede trimester
reanimatietrainingen onderbouw
SE-cijfers periode 2 staan in Som, informatieavond profielkeuze havo 3
informatieavond profielkeuze vwo-3
inhaaldagen gemiste schoolexamens (SE-periode 1 en SE-periode 2)
stralingspracticum natuurkunde examenklassen
ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten
ouderinformatieavonden examenklassen
Kijk-luistertoets Frans havo 5
studieochtend personeel: mogelijke aanpassing dagrooster ; TTO-2
lessen Engels op basisscholen
kijk-luistertoets Engels vwo 6. demolessen voor leerlingen van groep 8
(vanaf 14.30u), naar keuze Engels-/Nederlandstalig.
kijk-luistertoets Frans vwo 6; schoolfinale Junior Speaking Contest
Kijk-luistertoets Duits havo 5

Februari___________________________________________________________________________
01
kijk-luistertoets Engels havo 5
01 en 02
informatieavonden voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van
groep 8 (inclusief informatie over TTO en gymnasium)
03
kijk-luistertoets Duits vwo 6; demolessen voor leerlingen van groep 8
(vanaf 14.30u), naar keuze Engels-/Nederlandstalig
06
Open Dag
11
carnavalsfeest voor de klassen 1,2 en 3
12
studiedag personeel, roostervrij leerlingen
13 t/m 21
carnavalsvakantie
22 t/m 26
schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)
Maart_____________________________________________________________________________
01 t/m 03
schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 3)
03
informatieavond over TTO bovenbouw voor TTO-3
05
EHBO vwo-5
09
bijeenkomst ouderklankbordgroep algemeen; EHBO vwo-6
11
theatervoorstelling “Little Victorians” TTO brugklassen.
15 t/m 19
blauwe zone
15
studiemiddag personeel, mogelijke aanpassing dagrooster
17
SE-cijfers periode 3 staan in Som
22 t/m 29
proefwerkweek, schoolexamens havo 5 en vwo-6 (SE-periode 4) en
inhalen gemiste SE (periode 3)
24
bijeenkomst ouderklankbordgroep TTO
30
inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen
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inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen
(m.u.v. examenkandidaten); Informatieavond TTO-2 m.b.t. uitwisseling in
TTO-3
herkansingen SE

April______________________________________________________________________________
01
herkansingen SE, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen (m,u,v,
examenkandidaten), einde tweede trimester.
02
rapportuitreiking, studiedag personeel, herkansingen SE
05
Geen lessen (Tweede Paasdag)
06
start derde trimester
08
infoavond buitenlandse reizen (meerdaagse excursies)
08 en 13
ouder-kindgesprekken voor mentoren en docenten
12 t/m 17
bezoek TTO 3 leerlingen aan Servië
14
Sint-Janscollege Tour
16
definitieve profielkeuze, culturele avond
16 t/m 23
meerdaagse excursies voor de leerlingen van havo 4 en vwo-5,
uitwisseling met Frankrijk
23
dagexcursie onderbouw en V4
23
rapportage examenresultaten SE
26 t/m 29
examentrainingen Havo 5 en vwo-6, geen reguliere lessen
28
Cambridge Checkpoint Examen TTO-3
29
Cambridge Examen Literature in English V5 paper 1
30
laatste lesdagactiviteit en galabal voor de examenklassen, vier lessen
van 50 minuten
Mei _____________________________________________________________________________
03 t/m 16
meivakantie
06
Cambridge Examen Global Perspectives TTO-4
07
Cambridge Examen Literature in English V5
paper 2
17 t/m 31
centraal examen tijdvak 1
20
Dover projectdag TTO-1
21
Dover excursie TTO/ VE klas 1
24
geen lessen (2e pinksterdag)
24 t/m 29
bezoek Servische school i.v.m. uitwisseling TTO 3

Juni _____________________________________________________________________________
10
studieochtend personeel, mogelijke aanpassing dagrooster
16
uitslag centraal examen tijdvak 1
19 en 20
herexamentrainingsweekend tijdvak 2
21 t/m 24
centraal eindexamen tijdvak 2
28 t/m 30
projectweek 2 (aangepast rooster)
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studiemiddag personeel (na het vierde lesuur vallen de lessen uit)

Juli _____________________________________________________________________________
01 en 02
projectweek 2 (aangepast rooster)
02
uitslag centraal examen tijdvak 2
02 t/m 09
blauwe zone
06
uitreiking certificaten TTO-3, uitreiking certificaten havo 3 versterkt
Engels,
07
diploma-uitreiking havo
08
diploma-uitreiking vwo
09 t/m 16
proefwerkweek
14
bijeenkomst ouderklankbordgroepen TTO en algemeen
19
inhaaldag proefwerken, cijfers verzamelen
20
inhaaldag proefwerken, rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen
21
rapportvergaderingen, roostervrij leerlingen
22
inzage proefwerken
23
rapportuitreiking
24
begin zomervakantie
September
01 en 02
05

_____________________________________________________________________
bevorderingsherexamens, inleveren taken en afhalen boeken
begin schooljaar 2021-2022

Absentie- en ziekmelding
De leerling die door omstandigheden de lessen op een of meerdere dagen niet kan
volgen, dient door een van zijn ouders of verzorgers afgemeld te worden. Dit kan 's
morgens tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch gebeuren bij de administratie of
schriftelijk en ondertekend bij de coördinator. Een ziekmelding dient elke dag
herhaald te worden zolang de ziekte duurt. In de periodes van schoolexamens en
centrale examens dient de leerling van havo 5 en van vwo 6 bij ziekte ook elke dag
opnieuw te worden afgemeld.
Aansluitend aan de periode van absentie/ziekmelding dienen de ouders/verzorgers
nog een formulier in te vullen en te ondertekenen.
Het is mogelijk dat de coördinator van de betreffende afdeling na een afmelding
contact met u opneemt over deze afmelding. Dit als controle op mogelijk
ongeoorloofd verzuim.
Wanneer u voor uw zoon/dochter verlof wilt aanvragen dan dient u dit minimaal vijf
werkdagen vooraf te doen door middel van het invullen van het absentieformulier.
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Dit formulier, dat u aantreft op de website van school, dient ingeleverd te worden
door uw zoon/dochter in lokaal C107. Het absentieformulier dient u ook te gebruiken
voor verlofverzoeken die betrekking hebben op medische behandelingen bij
tandartsen, orthodontisten, huisartsen, ziekenhuisbezoek etc.
Mocht u in het schooladministratiesysteem Somtoday zien dat uw zoon/dochter
onbekend afwezig was en wilt u achteraf de reden doorgeven, dan kunt u ook
hiervoor gebruik maken van het absentieformulier. ON-meldingen (onbekend
afwezig-meldingen) in het schooladministratiesysteem waar de school geen goede
verklaring voor ontvangt, zullen worden gezien als gespijbelde uren. Spijbelen wordt
gemeld bij de leerplichtambtenaar en wordt daarnaast, overeenkomstig de
schoolregels, bestraft.

Gezondheidszorg en ongevallen
In het tweede leerjaar worden de leerlingen kosteloos medisch onderzocht door een
arts/verpleegkundige die verbonden is aan de GGD Heerlen. Alle leerlingen in de
tweede klas van het voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om deel te nemen aan
het gezondheidsonderzoek van de Jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek is een
vervolg op de gezondheidsonderzoeken die plaatsvinden tijdens de
basisschoolperiode. Bij het lichamelijk onderzoek zal de aandacht vooral uitgaan naar
veranderingen ten gevolge van de puberteit zoals groei, lichaamshouding,
gewichtstoename en seksuele ontwikkeling. Tevens wordt op indicatie voorlichting
gegeven over voeding en lichaamsbeweging. Bij ongevallen en plotselinge ziekte op
school wordt, wanneer wij in het bezit zijn van de contactgegevens, contact
opgenomen met de eigen huisarts. Indien deze niet bereikbaar is of er direct
assistentie noodzakelijk is contacteren wij het Gezondheidscentrum op de Akerstraat.
De noodzaak dient steeds door een docent of personeelslid vastgesteld te worden.
Een leerling wordt door een personeelslid vergezeld. Leerlingen die op eigen initiatief
naar het Gezondheidscentrum gaan dienen ook zelf de rekening te (laten) betalen.

Opvang bij lesuitval
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Indien door omstandigheden de les van een docent geen doorgang vindt, wordt voor
de leerlingen van de onderbouw (indien beschikbaar) een toezichthouder ingezet.
Deze toezichthouder ziet erop toe dat de leerlingen tijdens dit uur kunnen studeren.

Poortregeling
Ook aan de veiligheid op school wordt veel aandacht besteed: tijdens de pauzes
wordt door docenten, schoolstewards en/of conciërges toezicht uitgeoefend in de
gangen en op de pauzeplaats. Daarnaast is er permanente poortbewaking. De
leerlingen kunnen 's morgens via de ingang aan de Amstenraderweg de school
betreden of via een tweede ingang aan de Akerstraat. Deze laatste poort wordt na
het begin van het eerste lesuur gesloten. Bij de poort aan de Amstenraderweg is
poortbewaking om te voorkomen dat onbevoegden de school betreden. De
leerlingen mogen het schoolterrein zonder schriftelijke toestemming van de
coördinator van hun afdeling niet verlaten. De leerlingen hoeven de school immers
niet te verlaten: allerlei zaken (koffie, thee, melk, frisdrank, broodjes) worden op
school te koop aangeboden.
Bij drie of meer opeenvolgende tussenuren kan de coördinator toestemming geven
om het schoolterrein te mogen verlaten.

Verblijf tijdens pauzes en lesvrije uren
Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen van de bovenbouw in de overblijfruimte
van de B-vleugel of op de grote pauzeplaats. Voor de leerlingen van de onderbouw
(de klassen 1, 2 en 3) geldt de volgende verdeling:
- voor de leerlingen van klas 1 is de aula de overblijfruimte, voor de leerlingen van
klas 2 en 3 is dit de overblijfruimte in de C-vleugel
- voor de leerlingen van klas 1 is de pauzeplaats gelegen bij de l.o.-zalen en voor de
leerlingen van klas 2 en 3 is dit de grote pauzeplaats.
Bij lesuitval verblijven de leerlingen van de onderbouw in de op het dagrooster
vermelde ruimte. De leerlingen van de bovenbouw verblijven in de overblijfruimte of
in een daartoe aangewezen studieruimte. Tijdens pauzes en bij lesuitval mogen de
leerlingen zich niet ophouden in (de onmiddellijke omgeving van) leslokalen of in de
gangen.

Schoolstewards
Het Sint-Janscollege is er voor de leerlingen. Onze school helpt hen om te leren niet
alleen voor een diploma, maar ook voor het leven. Bij dat leren hoort in onze ogen
ook verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar.
Om die reden zijn wij met ingang van het schooljaar 2012-2013 gestart met het
programma “Schoolsteward”: Leerlingen surveilleren in de pauze en spreken waar
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nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Dit aanspreken gebeurt vanuit het
principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief.
Stewards zijn dus geen strenge beveiligers, maar leerlingen die hun medeleerlingen
wijzen op het belang van een schone, rustige en veilige leer- en werkomgeving.
Het programma Schoolsteward helpt ons om onze leerlingen een
verantwoordelijkheid te geven die wij belangrijk vinden.
Het Sint-Janscollege heeft ervoor gekozen alle leerlingen van havo-4 en vwo-5 in te
zetten als schoolsteward. Dit betekent in de praktijk dat elke leerling twee weken lang
in beide pauzes samen met een klasgenoot surveilleert in de overblijfruimten en op
de pauzeplaatsen; ze zijn daarbij herkenbaar aan een blauwe jas en worden daarbij
uiteraard ondersteund door personeel van school en ze beschikken per koppel over
een portofoon, die het mogelijk maakt snel hulp in te roepen als dat nodig zou zijn.
De leerlingen van deze groepen worden hiervoor getraind.
Wij hebben bewust ervoor gekozen onze leerlingen die verantwoordelijkheid te
geven en we gaan ervan uit dan zij deze verantwoordelijkheid samen willen en
kunnen dragen.

Verzuimbeleid
1. Afspraken meldingen te laat komen (leer- en kwalificatieplichtigen) VO
- De school stelt de ouders op de hoogte van iedere keer dat een leerling te laat
komt. Dit gebeurt via het administratieprogramma Schooladministratiesysteem.
- Indien een leerling tien keer te laat is geweest, nodigt de school de ouders uit voor
een gesprek.
- Indien een leerling vijftien keer te laat is geweest, wordt de leerling door school
gemeld via RBL (Regionaal Bureau Leerplicht). De school nodigt de ouders uit
voor een gesprek en maakt een aantekening in het digitaal schooldossier. Er
wordt door RBL een waarschuwingsbrief aan de ouders verstuurd (kopie aan de
melder).
- Indien een leerling twintig keer of vaker te laat is geweest, wordt de leerling door
school gemeld via RBL, maakt een aantekening in het digitale schooldossier en
levert een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie aan het RBL.
RBL nodigt de leerling met de ouders uit voor een gesprek, doet een zorgmelding
of geeft een formele waarschuwing en koppelt terug aan de melder.
- Bij recidive: De leerling wordt door school gemeld via RBL, brengt de ouders op de
hoogte van deze melding en levert een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie
aan RBL. RBL maakt een HALT verwijzing op, bij mislukken HALT of indien dit niet
mogelijk is wordt er een (volledig) proces verbaal opgemaakt en koppelt dit
terug aan de melder.

2. Ziekte (leer- en kwalificatieplichtigen) VO

- Bij een frequentie van 1 tot 5 dagen achtereen of 5 incidentele dagen: school
neemt contact op met de ouders.
- Bij een frequentie van 5 tot 10 dagen achtereen of incidentele dagen: school
neemt contact op met de ouders, biedt intern extra zorg indien nodig, brengt dit
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indien daartoe aanleiding is in bij het ZAT (Zorg Advies Team) en bij een
vermoedelijk ongeoorloofd verzuim informeert de school het RBL.
- Bij een frequentie van 10 tot 20 dagen achtereen of incidentele dagen: school
meldt de leerling indien daartoe aanleiding is bij de jeugdarts. Indien de leerling
wordt opgeroepen door de jeugdarts en de leerling geeft geen gehoor aan deze
oproep, dan maakt school een melding van ongeoorloofd verzuim aan het RBL.

3. Relatief wettelijk Verzuim (leer- en kwalificatieplichtigen) VO

- Bij ongeoorloofd verzuim van 16 uur van de lestijd gedurende een periode van 4
weken: de school stelt de ouders hiervan op de hoogte en meldt dit aan het
verzuimloket van OCW-DUO.

Relatief preventief Verzuim (leer- en kwalificatieplichtigen) VO
Elk ongeoorloofd verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende
problematiek: de school stelt de ouders hiervan op de hoogte en meldt dit aan het
verzuimloket van OCW-DUO.

Luxe Verzuim

Vrije dagen zonder toestemming van de directie: de school stelt de ouders
hiervan op de hoogte en meldt dit aan het verzuimloket van OCW-DUO.

Schorsing

De school kan gedurende maximaal 5 dagen een leerling de toegang tot de school
ontzeggen. Zij meldt dit bij RBL, de inspectie en stelt de ouders op de hoogte. Een
langere schorsing is alleen mogelijk in afwachting van een besluit tot definitieve
verwijdering. (zie ook verder bij verwijdering)

Verwijdering
De school kan een leerling uitsluitend verwijderen nadat een andere school bereid is
om de jongere als leerling in te schrijven: de school dient dit te melden bij de RBL, de
inspectie en de ouders op de hoogte te brengen.

4. Verzuim bij niet-leerplichtigen tot 23 jaar

- Bij dreigend voortijdig schoolverlaten (preventief): bij ongeoorloofd verzuim van
16 uur van de lestijd gedurende een periode van 4 weken en bij jongeren waarvan
sprake is van een dreigend schooluitval door achterliggende problematiek. De
school meldt dit bij OCW-DUO en bij RBL. Verder onderneemt de school de
volgende acties:
zij gaat in gesprek met de leerling en de ouders. De school maakt gebruik van de
voorliggende voorzieningen zoals bv. het ZAT, inzetten schoolmaatschappelijk
werk, schoolloopbaanbegeleiding en beroepskeuzetest. Mochten deze
ontoereikend zijn, dan komt de RBL, na overleg met school, in actie.

5. Voortijdig wettelijk schoolverlaten

- Bij jongeren die een aaneengesloten periode van 1 maand zonder geldige reden
geen onderwijs volgen: school meldt dit aan het verzuimloket van OCW-DUO;
- Bij jongeren van 18 tot 23 jaar, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten,
meldt de school dit tot het moment van wetswijzigingen bij RBL en hierna bij het
verzuimloket OCW-DUO.
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6. Algemeen
Zodra een school melding van schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten doet, stelt
de leerplichtambtenaar/RMC-consulent een onderzoek in. Hierbij is het belangrijk dat
inzichtelijk is welke acties de school zelf heeft ondernomen om het verzuim of
voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De school heeft tenminste voorafgaand aan
de melding met jongere en eventueel ouders/verzorgers de oorzaken van het
verzuim en dreigende schoolverlaten onderzocht en besproken. Vervolgens kan de
leerplichtambtenaar/RMC-consulent met de beschikbare informatie samen met de
school, jongere en ouders een vervolgaanpak uitwerken.

Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, moet hij zich altijd bij de medewerker in
C107 of bij diens afwezigheid bij de coördinator van zijn afdeling melden. De
resterende tijd van de les verblijft de leerling dan in het zorglokaal (C107) of
eventueel in een andere ruimte die hem wordt aangewezen. Na verwijdering uit de
les wordt steeds een lesverwijderingsformulier ingevuld dat wordt toegevoegd aan
het leerlingendossier van de betrokken leerling. De mentor ontvangt een kopie van
dit formulier. De coördinator of mentor stelt afhankelijk van de ernst van de
verwijdering de ouders/verzorgers van de leerling hiervan op de hoogte.

Leerlingenpasje
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Elke leerling die op school les volgt, heeft een leerlingenpasje. Aan het begin van het
schooljaar ontvangt elke leerling kosteloos een nieuwe pas waarop, naast een foto
van de betreffende leerling, ook vermeld staan het schooljaar, de naam en klas. Deze
pas wordt onder andere gebruikt voor de absentencontrole, registratie bij
buitenschoolse activiteiten, tijdens toetsweken voor aanwezigheids-/plaatscontrole
en registratie in de mediatheek. Iedere leerling dient deze pas altijd bij zich te hebben
en op navraag van personeel van het Sint-Janscollege te kunnen tonen. Indien het
leerlingenpasje niet kan worden getoond, kan in het uiterste geval de betreffende
leerling de toegang tot het schoolterrein worden ontzegd. Bij verlies van het
leerlingenpasje kan via de onderwijsassistent in lokaal C107 een nieuwe pas worden
aangevraagd. De kosten hiervan worden aan de leerling in rekening gebracht.

Reglementen
Op Sint-Jan zijn de volgende algemene reglementen van toepassing:
* leerlingenstatuut.
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en verplichtingen van de leerlingen
vastgelegd.
* ordereglement
Het ordereglement is een bijlage van het leerlingenstatuut. Het is bedoeld om de
dagelijkse gang van zaken op school op een goede en veilige wijze te regelen.
* medezeggenschapsreglement
Het medezeggenschapsreglement regelt de inspraak en medezeggenschap van de
leerlingen, de ouders en het personeel.
* privacyreglement
Het privacyreglement regelt de bescherming van de privacy van personen waarvan
gegevens zijn opgenomen in een persoonsregistratie. De Wet Bescherming
Persoonsgegevens is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet-geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin
te worden opgenomen. Ten aanzien van de gegevens die worden opgenomen in de
leerlingenadministratie en de daarbij in acht te nemen privacy, geldt hetgeen is
bepaald in het door de centrale directie vast te stellen reglement op basis van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
* klachtenregeling
Afhandeling klachten
In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor
aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene
telefoonnummer). Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u
zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing
neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u
doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO.
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De klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie Stichting
LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen
op www.stichtinglvo.nl > LVO > Regelingen > Afhandeling klachten.

Enkele belangrijke schoolregels
Voor alle duidelijkheid willen we een aantal regels uit het ordereglement
speciaal onder ieders aandacht brengen:
1.
Docenten en leerlingen benaderen elkaar met respect, zowel in woord als in
daad.
2.
Een leerling dient voor school van 08.00-17.00 uur beschikbaar te zijn tijdens
schooldagen. Dit o.a. in verband met roosterwijzigingen die in de loop van het
schooljaar kunnen plaatsvinden. Deze beschikbaarheid geldt ook voor lesvrije
periodes.
3.
Indien een leerling door ziekte of andere omstandigheden de lessen niet kan
volgen, dient een ouder de school hiervan in kennis te stellen, telefonisch of
schriftelijk (niet via e-mail).
4.
Indien een leerling gedurende de lesdag ziek wordt en naar huis wil gaan,
dient hij zich bij het zorglokaal af te melden. De functionaris daar geeft een
briefje mee dat door de ouders moet worden ingevuld. Indien in het
zorglokaal niemand aanwezig is, dient de leerling zich bij een coördinator te
melden.
5.
Indien een leerling te laat is voor een les, dient hij zich te melden bij het zorglokaal (C107). Hier ontvangt hij een te-laat-briefje waarmee hij toegang tot de
les krijgt. In principe betekent te laat komen dat de leerling zich de volgende
ochtend om 08.00 uur op school meldt, in overleg met de coördinator kan
hiervan worden afgeweken. De ouders worden bij regelmatig te-laat-komen
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
6.
Het zichtbaar of hoorbaar gebruik van audio- en communicatieapparatuur is in
de lokalen niet toegestaan (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de
docent). Het gebruik van deze apparaten is uitsluitend toegestaan in de
gangen, overblijfruimte en op de pauzeplaats.
Indien een leerling binnen het gebouw gebruik maakt van een mobiele
telefoon of van een ander opnameapparaat (beeld en geluid), wordt dit
apparaat in bewaring gegeven bij de coördinator en volgt er een sanctie.
7.
Een leerling mag het schoolterrein voor het einde van zijn lessen slechts
verlaten met schriftelijke toestemming van een coördinator.
8.
Leerlingen dienen na het einde van hun lessen zo spoedig mogelijk het
schoolterrein en de directe omgeving van de school te verlaten.
9.
Eten en drinken is niet toegestaan in gangen en lokalen; om hygiënische
redenen is het gebruik van kauwgom in het schoolgebouw en op het
schoolterrein niet toegestaan.
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Inspraak- en adviesorganen voor ouders en
leerlingen
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is te bereiken via de administratie van de locatie. Brieven gericht aan de
secretaris van de MR of aan één of meerdere geledingen van de MR worden door de
administratie doorgegeven aan de geadresseerde. In de MR zijn gekozen:
voor de geleding onderwijzend personeel:
- de heer E. Tillie (voorzitter)
- de heer R. Frings (secretaris)
- mevrouw E. Frenzel
- de heer M. Janssen
- de heer K. Slapak
- de heer van Greevenbroek
voor de geleding ouders:
- mevrouw J. Vernooy
- de heer C. Pijl
- de heer M. van Til
voor de geleding leerlingen:
- de heer B. Coppus
- de heer R. Vaasen
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- mevrouw C. Vaasen
Meer info over de MR op Sint-Jan vindt u op de website van school: www.sintjanlvo.nl onder het tabblad MR (bovenin).

Klankbordgroep ouders
Ruim tien jaar geleden is een klankbordgroep ouders gestart. Deze groep ouders
heeft inmiddels met de schoolleiding een breed scala aan onderwerpen met
betrekking tot de gang van zaken op school besproken. Het is een positieve
ontwikkeling dat ouders op deze manier hun betrokkenheid bij de school laten
blijken. Het overleg met deze groep wordt dan ook gecontinueerd.
Voor TTO is een aparte klankbordgroep gezien ook de andere vorm van onderwijs en
de andere onderwerpen die er spelen.

Leerlingenraad
De school heeft een leerlingenraad die zich, wanneer de leden dat nodig oordelen,
ook uitspreekt over allerlei onderwijskundige zaken. Voor tips/opmerkingen, stuur
een mail naar: leerlingenraad@stichtinglvo.nl.

Buitenlesactiviteiten en excursies
Buitenlesactiviteiten
De school biedt de leerlingen de gelegenheid buiten het lesprogramma deel te
nemen aan verschillende activiteiten van cultureel, sportief en ontspannend karakter.
Zij hebben tot doel het contact tussen de leerlingen onderling en met de docenten te
bevorderen en de leerlingen de gelegenheid te bieden om capaciteiten te
ontwikkelen die niet direct liggen in het vlak van de leerstof. De bijeenkomsten
worden vanzelfsprekend buiten de lestijden gehouden, zodat de leerlingen met hun
studieplanning hiermee rekening moeten houden. Feesten, e.d. buiten school om zijn
nooit voor verantwoording van onze school. Voor schoolfeesten ontvangen
ouders/verzorgers een schriftelijke mededeling.

Excursies
- excursies onderbouw (klas 1, 2 en 3) en vwo 4
In het algemeen zijn dit ééndaagse excursies.
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Daarnaast zijn er één- en meerdaagse uitwisselingsprojecten met verschillende
landen.
- excursies havo 4 en vwo 5
Voor de leerlingen van havo 4 en vwo 5 is er elk jaar een meerdaagse excursie als de
belangstelling voldoende groot is. De meerdaagse excursies van havo 4 en vwo 5
worden gecombineerd. Er zullen drie excursies worden aangeboden, waaruit de
leerlingen kunnen kiezen.
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn excursies gepland naar Barcelona, Rome en
Frankrijk. De kosten voor deze meerdaagse excursies zijn afhankelijk van de gekozen
bestemming. Betaling in termijnen is mogelijk.
Doorgang van de excursies is mede afhankelijk van de ontwikkeling rondom (de
verspreiding van) het Corona-virus. School zal altijd de veiligheid van leerlingen en
begeleiders voorop stellen en kan er daardoor voor kiezen om sommige excursies
niet te organiseren of te annuleren wanneer de omstandigheden hierom vragen.
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Financiën
Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en
activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit
de ’vrijwillige ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. U kunt er als
ouder namelijk voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt.
De scholen van LVO Parkstad, waarvan Sint-Jan deel uitmaakt, vragen hiervoor een
vast bedrag per schooljaar, nl. € 100,00. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde, het
is een gemiddelde van de kosten van leermiddelen en activiteiten waarvan elke
leerling gedurende zijn schoolcarrière gebruik kan maken. Elke leerling profiteert dus
in gelijke mate van de leermiddelen en activiteiten zoals die in de bijlage 3 (pagina
110) van deze schoolgids vermeld staan.
Voor ouders/verzorgers van wie de kinderen op meerdere scholen van LVO Parkstad
staan ingeschreven, bestaat er een kortingsregeling.
Stichting Leergeld Parkstad
Wanneer u wegens de hierna genoemde omstandigheden de vrijwillige
ouderbijdrage wel wilt, maar niet kunt betalen, dan kunt u contact opnemen met
Stichting Leergeld Parkstad. Zij zullen in voorkomende gevallen (een deel van) de
betaling vrijwillige ouderbijdrage van u overnemen.
• indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders
geldende bijstandsnorm;
• indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van
toepassing is verklaard;
Indien ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op
grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de
ouderbijdrage te betalen, en Stichting Leergeld zou niet overgaan tot een betaling
van (een deel van) de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage, dan kunnen de ouders
een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de
schoolleiding. De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de
kwijtscheldingsregeling De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige
ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad
tot stand gekomen.
Aanvragen voor een tegemoetkoming of vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage
door Stichting Leergeld Parkstad kunt u richten aan info@leergeldparkstad.nl.
Meer informatie over Stichting Leergeld Parkstad treft u aan via:
www.leergeld.nl/parkstad/
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Teken- en handvaardigheidsmaterialen
In het schooljaar 2020-2021 krijgen de leerlingen van de brugklassen beeldende
vormgeving. Deze leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar op school een
complete tekenetui. Ook de leerlingen die instromen in klas 2 ontvangen deze etui.
Ook papier, grafische en andere gebruiksmaterialen zijn voor rekening van school. In
de derde klas kunnen de afzonderlijke delen via school worden aangevuld. De
materialen die verbruikt worden in de lessen beeldende vormgeving komen in het
algemeen voor rekening van de school.

Sportkleding
Voor de lessen lichamelijke opvoeding is sportkleding voorgeschreven. Deze bestaat
uit een donkerblauwe of zwarte broek, een rood schoolshirt met embleem en
gymschoenen. De leerlingen van de klassen 1, 3 en vwo-5 ontvangen een l.o.-shirt via
de docent l.o. Voor dit shirt is betaald via de vrijwillige ouderbijdrage. Leerlingen van
de andere leerjaren en leerlingen die een tweede shirt willen hebben, kunnen dit
kopen bij de administratie voor € 6,--.
Na de lessen lichamelijke opvoeding is er gelegenheid tot douchen. Het meebrengen
van een handdoek en van schoon ondergoed is zeer aan te bevelen. Brildragers
wordt geadviseerd een sportbril aan te schaffen. Brillen en dergelijke zijn niet
verzekerd tegen beschadiging of vernieling.

Leerlingenkluisjes
In ruime mate zijn afsluitbare kastjes verkrijgbaar. De gebruikskosten hiervan zijn
€ 10,- per jaar plus € 5,- waarborgsom voor de sleutel. Dit laatste bedrag wordt bij
onbeschadigd inleveren van de sleutel terugbetaald. Reserveren bij de administratie.
Voor het gebruik van een kastje dient een overeenkomst te worden ondertekend
waarin ook de voorwaarden voor gebruik vermeld staan.

Rekenapparatuur
Sommige leerlingen dienen in havo 4 en 5, vwo 5 en 6 de beschikking te hebben over
een rekenapparaat. Of een leerling dit nodig heeft hangt af van het gekozen
vakkenpakket. De docenten kunnen hierover inlichtingen verstrekken. Niet alle
apparaten zijn geschikt of mogen bij het eindexamen gebruikt worden. Voor de
leerlingen in de tweede fase (havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6) is bij sommige vakken het
gebruik van een grafisch rekenapparaat verplicht en bij andere vakken een gewoon
rekenapparaat.
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Labjas en chemicaliën
Voor de leerlingen van klas 3, havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 is bij practicum
scheikunde het gebruik van een laboratoriumjas en een veiligheidsbril uit het
oogpunt van veiligheid, hygiëne en bescherming van kleding verplicht. Hieraan zijn
geen kosten verbonden.

Diverse materialen
Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke leerling een lijntjes- en een
ruitjesblok. Ook hiervoor is betaald via de vrijwillige ouderbijdrage. Indien er in de
loop van het schooljaar behoefte is aan een extra proefwerkblok, dan kan deze bij de
administratie worden gekocht voor € 1,50. Verder hebben zij nodig: schrijfmateriaal,
passer, driehoeken etc. Een aantal van deze benodigdheden is op school verkrijgbaar.

Kopieerapparaat
De leerlingen kunnen in het OLC gratis kopiëren. Wel wordt geregistreerd of
hiervan geen misbruik wordt gemaakt.

Namen en telefoonnummers
Let op! De hieronder vermelde telefoonnummers zijn privénummers, dus slechts
in noodgevallen te gebruiken. Overdag kunt u de rector, teamleiders en
coördinatoren bereiken via het algemene nummer van school: 045-5218666.

directie
rector:
- de heer F. Erfkemper
tel. 06-55162906 – f.erfkemper@stichtinglvo.nl
teamleiders:
- brugklas en TTO: mevrouw N. Hendrix
tel. 06-48592790 – n.hendrix@stichtinglvo.nl
- klas 2 en 3: mevrouw M. van der Wal,
tel. 06-48593165 – m.vanderwal@stichtinglvo.nl
- havo 4 en 5: de heer Y. Heynen
tel. 06-30203390 – y.heynen@stichtinglvo.nl
- vwo 4, 5 en 6: de heer L. Severens,
tel. 045-5426027 – l.severens@stichtinglvo.nl

leerlingcoördinatoren:
- coördinator brugklas: mevrouw D. Diederen
tel. 06-33014043 – d.diederen@stichtinglvo.nl
- coördinator klas 2: mevrouw G. Berende
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tel. 06-38429007 – g.berende@stichtinglvo.nl
- coördinator klas 3: de heer E. Houben
tel. 06-38308450 – etienne.houben@stichtinglvo.nl
- coördinator havo 4 en havo 5: de heer K. Slapak
tel. 06-83274679 – k.slapak@stichtinglvo.nl
- coördinator vwo 4, vwo 5 en vwo 6: de heer N. Smeets
tel. 06-25506914 – n.smeets@stichtinglvo.nl

coördinatoren onderwijs
- coördinator onderwijsontwikkeling: de heer R. Puts
tel. 06-15357819 – r.puts@stichtinglvo.nl
- coördinator ICT: de heer S. Delnoy
tel. 06-33012784 – s.delnoy@stichtinglvo.nl
- coördinatoren TweeTalig Onderwijs (TTO):
mevrouw L. Sakic-van der Zande tel. 06-12114518 – l.sakic@stichtinglvo.nl
mevrouw S. Meijer-Mendes
tel. 06-16107456 – s.meijer@stichtinglvo.nl

onderwijzend personeel
Ackermans
Adriaans

mevr. L.M.
mevr. E.M.C.

Bams-Claessens
Beckers
Beksvoort
Berben
Berende

mevr. J.E.W.
dhr. M.B.A.
dhr. H.J.
mevr. K.
mevr. A.A.M.

Bouwens-Cabo
Bovens

mevr. Y.M.H.
mevr. A.G.G.

Braek

Frenken
Frenzel

mevr. D.E.G.
in de
Mevr. R.J.W.
mevr. M.
dhr. W.A.J. van
dhr. J.G.M.
mevr. M.
dhr. A.B.M.A. van
den
mevr. I.T.M.
mevr. E.R.P.

Frezzotti
Friedman
Frings

mevr. C.
mevr. C.
dhr. R.S.

Bruens
Bück
Cleef
Drummen
Dumoulin
Eijnden

Nederlands
beeldende vormgeving,
ckv
Grieks, Latijn
wiskunde
scheikunde
scheikunde
Nederlands,
geschiedenis
Nederlands, taal
Duits,
burgerschapsvorming
kunst, beeldende
vormgeving, ckv
geschiedenis
Duits
natuurkunde
maatschappijleer
geschiedenis
burgerschapsvorming
wiskunde
kunst, beeldende
vormgeving, ckv
Frans, biologie
Engels
natuurkunde,

l.ackermans@stichtinglvo.nl
e.adriaans@stichtinglvo.nl
i.bams@stichtinglvo.nl
michel.beckers@stichtinglvo.nl
h.beksvoort@stichtinglvo.nl
k.berben@stichtinglvo.nl
g.berende@stichtinglvo.nl
y.bouwens@stichtinglvo.nl
a.bovens@stichtinglvo.nl
d.indebraek@stichtinglvo.nl
r.bruens@stichtinglvo.nl
m.buck@stichtinglvo.nl
w.vancleef@stichtinglvo.nl
j.drummen@stichtinglvo.nl
m.dumoulin@stichtinglvo.nl
j.vandeneijnden@stichtinglvo.nl
i.frenken@stichtinglvo.nl
e.frenzel@stichtinglvo.nl
c.frezzotti@stichtinglvo.nl
c.friedman@stichtinglvo.nl
r.frings@stichtinglvo.nl
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Galen
Greevenbroek

mevr. P.L.W. van
dhr. W.B. van

Gulikers
Hensgens
Hillen
Hofman
Hoof
Houben

mevr. H.D.W.
dhr. L.
dhr. M.G.A.N.
dhr. D.P.P.
mevr. D.M.P. van
dhr. M.C.J.

Hout
Ierland
Janssen
Janssen
Jeurissen
Kasperski
Kersjes
Kil-Cortlever
Kirkels-Dirksen
Kleef

dhr. V.M.J. van
mevr. A.D.P. van
mevr. S.
mevr. S.D.N.
dhr. M.G.M.
dhr. F.J.A.
mevr. J.J.K.
mevr. D.G.H.
mevr. T.C.
dhr. F.J. van

Koning
Kusters
Kuypers
Laven
Limpens

dhr. T.A.P.M. de
dhr. H.M.G.F.
dhr. E.F.A.M.
dhr. J.
dhr. J.J.H.L.

Lipperts
Loo-Goertzen
McMorland
Meijer-Mendes
Meulen

Dhr. M.
mevr. T.C.W. van
dhr. C.A.
mevr. S.E.
dhr. G. van der

Muris
Nieuwenhof

dhr. F.L.G.
mevr. J.C.P. van
den
dhr. D.
dhr. B.T.J.
mevr. L.
dhr. J.M.G.
dhr. S.
mevr. A.E.P.A.
mevr. J.
dhr. E.G.
dhr. W.
mevr. M.M.E.
van
mevr. M.J.A.G.
mevr. C.
mevr. C.A.T.
mevr. F.L.M.
dhr. K.A.W.
dhr. L.J.M.
mevr. P.M.P.

Pasmans
Peeters
Peltzer
Peters
Peters
Plantaz
Poussart
Reijnders
Ringens
Rijswijk
Sadza-Schiffelers
Sangers-Keuren
Schobbe
Schrevel-Hendrix
Slapak
Slenter
SmeetsVanhommerig

2020-2021
scheikunde
lich. opvoeding
geschiedenis,
maatschappijleer
wiskunde
muziek
lich. opvoeding
lich. opvoeding, bsm
Engels
beeldende vormgeving,
ckv
Grieks, Latijn
Engels
Frans, Nederlands
Frans
lich. opvoeding, bsm
muziek
lich. opvoeding, bsm
wiskunde
Engels
scheikunde,
natuurkunde
wiskunde
wiskunde
lich. opvoeding, bsm
Nederlands
economie,
bedrijfseconomie, m&o
wiskunde
Duits
Engels
Engels
economie,
bedrijfseconomie, m&o
mens en natuur
Engels

p.vangalen@stichtinglvo.nl
w.vangreevenbroek@stichtinglvo.nl
t.gulikers@stichtinglvo.nl l
l.hensgens@stichtinglvo.nl
m.hillen@stichtinglvo.nl
d.hofman@stichtinglvo.nl
d.vanhoof@stichtinglvo.nl
m.houben@stichtinglvo.nl
v.vanhout@stichtinglvo.nl
a.vanierland@stichtinglvo.nl
s.janssen@stichtinglvo.nl
sarah.janssen@stichtinglvo.nl
m.jeurissen@stichtinglvo.nl
f.kasperski@stichtinglvo.nl
j.kersjes@stichtinglvo.nl
d.kil@stichtinglvo.nl
t.kirkels@stichtinglvo.nl
f.vankleef@stichtinglvo.nl
t.dekoning@stichtinglvo.nl
h.kusters@stichtinglvo.nl
e.kuypers@stichtinglvo.nl
j.laven@stichtinglvo.nl
j.limpens@stichtinglvo.nl
m.lipperts@stichtinglvo.nl
t.vanloo@ stichtinglvo.nl
c.mcmorland@stichtinglvo.nl
s.meijer@stichtinglvo.nl
g.vandermeulen@stichtinglvo.nl
f.muris@stichtinglvo.nl
j.vandennieuwenhof@stichtinglvo.nl

biologie
Nederlands
Nederlands
biologie
economie
Duits
Engels
Duits
lich. opvoeding
Nederlands

d.pasmans@stichtinglvo.nl
b.peeters@stichtinglvo.nl
l.peltzer@stictinglvo.nl
h.peters@stichtinglvo.nl
s.peters@stichtinglvo.nl
a.plantaz@stichtinglvo.nl
j.poussart@stichtinglvo.nl
w.ringens@stichtinglvo.nl
m.vanrijswijk@stichtinglvo.nl

biologie
Engels
Engels
Frans
aardrijkskunde
biologie
Nederlands

m.sadza@stichtinglvo.nl
c.sangers@stichtinglvo.nl
k.schobbe@stichtinglvo.nl
f.schrevel@stichtinglvo.nl
k.slapak@stichtinglvo.nl
l.slenter@stichtinglvo.nl
peggy.smeets@stichtinglvo.nl
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Snijders

dhr. J.F.M.

Stolz
Stroeks
Thevissen
Tillie

dhr. E.
dhr. R.A.P.
mevr. M.J.S.
dhr. E.L.M.

Vaessen
Vanwersch
Vleugels
Vogel
Vulperhorst
Wetzels
Wetzels

dhr. M.
Dhr. R.M.M.A.
dhr. R.M.F.
mevr. F.
dhr. S.J.C.
dhr. D.J.B.
dhr. L.J.M.

Wielens

mevr. J.

Wissen, van

dhr. R.E.J.

2020-2021
bedrijfseconomie,
economie
Engels
wiskunde
wiskunde
bedrijfseconomie,
economie
aardrijkskunde
Frans
aardrijkskunde
natuurkunde
geschiedenis
Nederlands
mens en natuur,
natuurkunde
Engels, beeldende
vormgeving, ckv
wiskunde

j.snijders@stichtinglvo.nl
e.stolz@stichtinglvo.nl
r.stroeks@stichtinglvo.nl
m.thevissen@stichtinglvo.nl
e.tillie@stichtinglvo.nl
milan.vaessen@stichtinglvo.nl
r.vanwersch@stichtinglvo.nl
r.vleugels@stichtinglvo.nl
f.vogel@stichtinglvo.nl
s.vulperhorst@stichtinglvo.nl
d.wetzels@stichtinglvo.nl
l.wetzels@stichtinglvo.nl
j.wielens@stichtinglvo.nl
r.vanwissen@stichtinglvo.nl

onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel is bereikbaar via het algemene mailadres van
school: info@stichtinglvo.nl
Arts-Kardurk
Daamen
Daniëls
Franken
Gelissen-Meulenberg
Hensels
Hensen
Hoeksema
Hover
Jansen
Offermans-Houtermans
Piras
Quaedvlieg
Riegman
Schroeder
Schut
Verheyen
Verheyen
Vossen
Zeelandt

mevr. M.M.C.
mevr. H.C.M.
dhr. F.M.
dhr. A.F.H.
mevr. M.J.H.
mevr. A.H.M.
mevr. E.
dhr. J.M.P.
mevr. H.H.M.
dhr. M.J.A.
mevr. M.H.L.G.
dhr. A.
dhr. W.N.G.
mevr. M.C
mevr. D.J.J.M.
mevr. N.A.P.
dhr. A.M.N.G.
dhr. A.
dhr. A.F.M.B.
mevr. J.J.M.A.

medewerker administratieve ondersteuning
coördinator bibliotheek/mediatheek
roosterplanner
poortbewaking
teamleider schoolsecretariaat
personeelsfunctionaris/administratieve ondersteuning
zorgcoördinator
poortbewaking
decaan/adviseur loopbaanontwikkeling
hoofd civiele dienst
praktijkinstructeur
conciërge
medewerker onderhoud
coördinator bibliotheek/mediatheek
praktijkinstructeur
vak-deskundig leerlingenbegeleider
praktijkondersteunend onderwijsassistent
conciërge
ict-ondersteuner
Conciërge
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Overzicht gebruikte afkortingen
ak
bi
bsm
bv
ckv
du
ec
en
fa
gr
gs
havo
hv
in
kua
kubv
la
lb
lcs
let
lo
lyc
ma

aardrijkskunde
biologie
bewegen, sport en maatschappij
beeldende vorming
culturele en kunstzinnige vorming
Duits
economie
Engels
Frans
Grieks
geschiedenis
hoger algemeen voortgezet onderwijs
handvaardigheid
informatiekunde/informatica
kunst algemeen
kunst beeldende vorming
Latijn
levensbeschouwing en filosofie
language, culture and skills
letterkunde
lichamelijke opvoeding
lyceum
maatschappijleer
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mn
mo
mse
mu
na
ne
rek
se
sk
st
taal
te
tto
vwo
wi
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mens en natuur
management en organisatie
mondeling schoolexamen
muziek
natuurkunde
Nederlands
rekenen
schoolexamen
scheikunde
studie-/mentoruur
taal
tekenen
tweetalig onderwijs
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
wiskunde

Organisatie

LVO
Het Sint-Janscollege is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs,
beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet
onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering
kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het
gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder
begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor
onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn
vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.
Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle
schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en
aan onze provincie.

Bevoegd gezag
LVO is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent
tevens een raad van toezicht.
LVO
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Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

college van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid
Meer informatie? www.stichtinglvo.nl. U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl

Schoolgids
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld. Bij inschrijving ontvangen ouders een
schoolgids en daarna jaarlijks zodra de nieuwe versie gereed is, in principe voor de
start van het schooljaar.
Onze school publiceert de schoolgids via de website van onze school.

De 10 gouden regels
Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:
1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken;
3. We helpen elkaar waar dat nodig is;
4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op
door erover te praten;
5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet;
6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren;
7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld;
8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik;
9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld;
bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan
als ze dat niet doen.
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Inspectie
Inspectie van onderwijs: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs, bel: 1400 (gratis)

Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen maar ook vertrouwenspersonen
kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer
zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
- psychisch en fysiek geweld;
- discriminatie en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur)
bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).
Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje meldingsplicht
bij zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag wettelijk verplicht contact op te nemen
met de vertrouwensinspecteur.

Meldingsplicht bij zedenmisdrijven
Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een
zedenmisdrijf. Het personeel heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een
vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar
feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of
geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord,
dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en
schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.
Wanneer de rector vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt hij
meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het
een redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet de rector aangifte bij
Justitie. De rector stelt de ouders van de betrokken leerling en de betreffende
medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld.
Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze
Meldcode.
De Meldcode is te vinden op de website
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Vertrouwenspersoon (zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen)
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij
klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die vooral op u of op uw
zoon/dochter als persoon betrekking hebben. Dit in tegenstelling tot de
vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de meldingsregeling vemoeden van
misstand.
Door schoolleider aangestelde vertrouwenspersoon
De door de school aangestelde vertrouwenspersoon is bereikbaar via het algemene
telefoonnummer van de school.
Door de regiodirecteur, mevrouw I. Janssen-Reinen, aangestelde
vertrouwenspersonen:
Mw. A. van Dormalen van Buro Van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle zijn de
vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen.
Mevrouw Van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer 06-51615114 of per
email: avandormalen@burovandormalen.nl
Bezoekadres Buro Van Dormalen:
Economiestraat 39, 6433 KC Hoensbroek
De heer Van de Gazelle is bereikbaar ondertelefoonnummer 06-14726394.
De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het
schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl en
’Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie.

Vertrouwenspersoon integriteit
(zoals bedoeld in de meldingsregeling vermoeden van misstand)
De vertrouwenspersoon Integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of
leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het
gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u
of uw zoon/dochter als persoon (daarvoor kunt u zich wenden tot de
Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen).
De gegevens van de vertrouwenspersoon Integriteit zijn te vinden op
www.stichtinglvo.nl door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie.
In de meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat
de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.
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Afhandeling klachten
In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor
aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene
telefoonnummer). Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u
zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing
neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u
doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting LVO.
De Klachtenregeling Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide
regelingen zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl. ’Afhandeling klachten’ in te
typen in de zoekfunctie.
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Melden en registreren van incidenten en ongevallen
Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is
noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige
werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk
naar behoren en met plezier te kunnen verrichten.
Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te
lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de
te nemen maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze
waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder werknemers worden in beginsel geen
leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met
arbeid in de beroepspraktijk.
Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt
er een incident plaats op het schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten
aanzien van het melden en registreren van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en
beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle ongevallen en incidenten op de
school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in de risico’s voor
de leerlingen op de scholen en voor de werknemers van LVO. In de mentorles wordt
aandacht besteed aan de regeling.
De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en
beroepsziekten) van LVO is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Regeling
melding en registratie incidenten’ in te typen in de zoekfunctie.

Meldingsregeling vermoeden van misstand Stichting LVO
(klokkenluidersregeling)
Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een
klokkenluidersregeling geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt
zonder benadeling van hun belangen misstanden binnen de instelling kenbaar te
maken.
Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een
transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de
regeling een open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het
voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de
sector.
Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang In het algemeen geldt dat
kwesties waarvoor een aparte regeling en/of proceduremogelijkheid bestaat, langs
die lijn dienen te worden afgehandeld. Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet
bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen of voor persoonlijke meldingen
van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet worden
onderscheiden van de Klachtenregeling van de Stichting LVO en de Regeling
Vertrouwenspersonen van de Stichting LVO.
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De meldingsregeling vermoeden van een misstand Stichting LVO is op te vragen via
het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door
‘Meldingsregeling’ in te typen in de zoekfunctie.
Vertrouwenspersoon integriteit (zoals bedoeld in de meldingsregeling vermoeden
van misstand
De vertrouwenspersoon Integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of
leerlingen die een melding van een vermoeden van een misstand willen doen. Het
gaat hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u
of uw zoon/dochter als persoon (daarvoor kunt u zich wenden tot de
Vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen).
Mevrouw M. Baetsen en de heer A.Knevel zijn benoemd als Vertrouwenspersoon
Integriteit (VPI) voor alle LVO-scholen zoals beschreven in artikel 3 van de regeling.
Zij zijn te bereiken per e-mail, m.baetsen@xs4all.nl en andries@knevel.biz
In de meldingsregeling vermoeden van misstand staat meer in detail beschreven wat
de vertrouwenspersoon Integriteit voor u kan betekenen.

Medezeggenschapsraad
Elke school binnen LVO in Parkstad heeft een eigen medezeggenschapsraad.
Deze medezeggenschapsraad (afgekort MR) bestaat uit drie geledingen:
- de leerlinggeleding
- de oudergeleding
- de personeelsgeleding
De MR voert overleg met de schoolleiding over de gang van zaken binnen de school.
Er wordt gesproken over het schoolbeleid. Elk jaar komt in dat kader een aantal vaste
onderwerpen aan de orde. Het gaat daarbij om zaken als de onderwijskundige
veranderingen, de veranderingen in het schoolreglement, de financiën van de school,
de ouderbijdrage, de jaarplanning, het vakantierooster en de vaststelling of wijziging
van regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, bijv. het taakbeleid van het
personeel. Daarnaast kunnen MR-leden zelf zaken aan de orde stellen. De MR heeft
instemmingsrecht dan wel adviesrecht over veel van de onderwerpen die in de
vergaderingen besproken worden.
De leden van de MR komen op velerlei manieren aan de informatie die nodig is om
hun taak goed uit te voeren. De personeelsgeleding van de MR staat in de dagelijkse
schoolpraktijk in contact met haar achterban. De leerlinggeleding kan voor informatie
ook terugvallen op de leerlingenraad.
Bij de vergaderingen van de voltallige MR is de centrale directie aanwezig om
schoolzaken toe te lichten en om eventuele vragen te beantwoorden. De
schoolleiding vergadert verder ten minste een keer per trimester afzonderlijk met de
personeelsgeleding van de MR.
De MR is te bereiken via de administraties van de afzonderlijke scholen. Brieven
gericht aan de secretaris van de MR of aan één of meerdere geledingen van de MR
worden door de administratie doorgegeven aan de geadresseerde.
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De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld:
LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt.
Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen
bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én
een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in
de raad aanwijst.
De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle
scholen in zich verenigt.
De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVOscholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet
zijn.

Leerlingenparticipatiebeleid
De school heeft met instemming van de leerlinggeleding van de
medezeggenschapsraad leerlingenparticipatiebeleid vastgesteld.
Drie leerlingen hebben zitting in de medezeggenschapsraad en er is een
leerlingenraad.

Identiteit/missie
De scholen van LVO in Parkstad bieden compleet, gedifferentieerd en eigentijds
onderwijs aan. Op Broekland, Compass, Emma, Grotius (incl. Vrijeschool Parkstad) en
Sint-Jan realiseren de scholen een geheel eigen en elkaar aanvullend
onderwijsaanbod dat voor leerlingen en ouders in het schoolkeuzeproces
interessante mogelijkheden biedt.
De identiteit/missie is opgenomen in de schoolgids (zie inhoudsopgave).

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn
ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren
en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen
dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra
zorg kan worden geboden.
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Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van
persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en
verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is
enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig
worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van persoonsgegevens tegen
te gaan.
Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerlinggegevens
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke
leerlinggegevens worden opgenomen en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook
het inzage- en correctierecht komt aan bod.
Het reglement is te raadplegen op: www.stichtinglvo.nl door Privacyreglement in te
typen in de zoekfunctie.

Privacy
De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn
ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren
en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen
dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra
zorg kan worden geboden. De school respecteert de privacy van alle leerlingen en
ouders en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
zorgvuldig wordt behandeld.
Op het verzamelen en verwerken van gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde
persoon/leerling is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Doel van de AVG is onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens
over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens
tegen te gaan. Dit betekent dat de school uitsluitend gegevens van leerlingen zal
verzamelen en verwerken indien daarvoor een gerechtvaardigd doel (zoals
omschreven in de AVG) aanwezig is of indien de betrokken leerling of ouder(s)
hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. In het laatste geval zal de school ofwel
in het aanmeldformulier ofwel in een separaat toestemmingsformulier uitvragen
welke gegevens (denk bijvoorbeeld ook aan foto’s en filmopnames) dan vastgelegd
mogen worden.
De privacyverklaring van LVO is terug te vinden op de website van Stichting LVO:
https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/. Daarin wordt uitgelegd welke
privacygevoelige leerlinggegevens de school verzamelt en met welk doel. In de
privacyverklaring staat omschreven welke rechten van betrokkenen er zijn en hoe u
deze rechten kunt uitoefenen. U kunt verzamelde gegevens inzien, wijzigen of
verwijderen. De privacyverklaring omschrijft ook hoe u een datalek kunt melden.
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Het college van bestuur heeft daarnaast een ‘Privacyreglement verwerking
leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin wordt
uitgebreider toegelicht welke leerlinggegevens worden opgenomen, met welk doel
en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage – en correctierecht komt aan
bod.
Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te
typen in de zoekfunctie.
Tot slot heeft het college van bestuur een Informatiebeveiligings- en privacybeleid
voor de Stichting LVO vastgesteld. Dit document geeft de visie weer op
informatiebeveiliging en privacy van de Stichting LVO en de bij haar aangesloten
scholen en is richtinggevend voor de daadwerkelijke invoering van
beveiligingsmaatregelen op het gebied van techniek, organisatie en processen. Aan
de implementatie en actualisatie van deze maatregelen wordt door een centraal
team, waaronder de Functionaris Gegevensbescherming, continu gewerkt.

Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding
Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen, en heeft
de andere ouder een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van
belang wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.
Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag
en dient de school steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken.
Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder die niet is belast met de dagelijkse
verzorging een schriftelijk verzoek aan de rector waarin een tweede (het adres van de
ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging) adres wordt doorgegeven. De
school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel bestaat
over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag kan de school
het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen. De
school zal het verzoek honoreren aangezien zij verplicht is om in het geval van
gezamenlijk gezag steeds gelijktijdig aan de beide ouders alle informatie te
verstrekken.
Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op
dezelfde wijze als hiervoor omschreven informatie opvragen.
Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de
wet verplicht om de niet met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van
belangrijke zaken die het kind aangaan. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder
gezag de school ook vragen hem/haar te informeren over belangrijke zaken over het
kind of diens verzorging of opvoeding. Dit kan door middel van een schriftelijk
verzoek gericht aan de rector.
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Op de informatieplicht aan de ouder zonder gezag kan een uitzondering worden
gemaakt als het belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de
informatie. De school moet een eigen afweging over dat belang maken. De school
moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot informatieverstrekking op de
hoogte brengen. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het verstrekken van
informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit
onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een
gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen.
De veiligheid van het kind speelt een rol bij de afweging of de school informatie
verstrekt.
De rector, de heer Erfkemper, is te bereiken op het volgende adres: Amstenraderweg
122, 6431 EN te Hoensbroek.

Milieubeleid
Wij verwachten dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor het
schoolgebouw waarin zij hun onderwijs volgen. Dit betekent dat afval in
prullenbakken gedeponeerd wordt. Toch kan niet worden voorkomen dat er afval
achterblijft in de lokalen en op de pauzeplaatsen. Om ervoor te zorgen dat dit aan
het einde van de dag is opgeruimd, zijn leerlingen enkele keren per jaar aan de beurt
om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.

Schorsing en verwijdering
Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels:
1. De rector kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten
hoogste twee dagen schorsen.
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze
nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of
verzorgers van de leerling bekendgemaakt.
3. De rector brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één
dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.
Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt:
1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het
bevoegd gezag nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn
ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord. Een leerling wordt op grond van
onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar verwijderd.
2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg
met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het
overleg is mede bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken
leerling onderwijs kan volgen.
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3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden
verwijderd nadat het bevoegd gezag, c.q. de rector, ervoor heeft zorg gedragen
dat een andere school of instelling bereid is de leerling toe te laten.
4. Het bevoegd gezag, c.q. de rector brengt de inspectie van een definitieve
verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.
5. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met
opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21
jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers,
bekendgemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes
weken na de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur
van LVO.
6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het
bezwaarschrift, maar niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de
gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen
nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke
geschillencommissie toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als
`Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het college van bestuur de
beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De
termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de
duur van de procedure bij de commissie.
8. Het college van bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de
behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de
toegang tot de school ontzeggen.

Administratie
Bij de administratie op de scholen kan men terecht voor (het ondertekenen van)
formulieren kinderbijslag en studiefinanciering, voor een schoolverklaring en voor
informatie van algemene aard. De administratie is dagelijks vanaf 7.45 uur bereikbaar.

Schoolkosten
De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs
2009’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties.
De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op
’Gedragscode Schoolkosten’.
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Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en
activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit
de
’vrijwillige ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. U kunt er als
ouder namelijk voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. Als u de
ouderbijdrage niet betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en
activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor
kwijtschelding. Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt
gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind,
dat hij/zij verplicht is te volgen.
De scholen van LVO in Parkstad vragen hiervoor een vast bedrag per schooljaar, nl.
€ 100,00. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde, het is een gemiddelde van de
kosten van leermiddelen en activiteiten waarvan elke leerling gedurende zijn
schoolcarrière gebruik kan maken. Elke leerling profiteert dus in gelijke mate van de
leermiddelen en activiteiten zoals die in de bijlage 3 vermeld staan.
Voor ouders/verzorgers van wie de kinderen op meerdere scholen van LVO in de
regio staan ingeschreven, bestaat er een kortingsregeling.
Voor meer informatie over de regeling ouderbijdrage zie bijlage 3.
De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de
ouders, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:
indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende
bijstandnorm;
indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van
toepassing is verklaard;
Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij
op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om
de ouderbijdrage te betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel
gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de schoolleiding.
De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de
kwijtscheldingsregeling
De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met
instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Schoolboeken
De schoolboeken (m.u.v. atlas en woordenboeken) worden gratis door de school aan
de leerlingen ter beschikking gesteld. De schoolboeken blijven echter te allen tijde
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eigendom van de school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige
manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de
school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden
gesloten.
Schoolboeken zijn tevens gratis voor leerlingen met dyslexie en voor blinde en
slechtziende leerlingen. In overleg met de school kunt u aangepaste boeken
bestellen. De kosten kunt u terugkrijgen via de school.
De aangepaste boeken kunt u bestellen bij:
Dedicon - Traverse 175 - Postbus 24 - 5360 AA Grave
T: 0486486486
E: info@dedicon.nl
Internet: www.dedicon.nl

Voorzorg ten aanzien van veiligheid
De schoolgebouwen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Er zijn geschoolde
BHV’ers en EHBO’ers aanwezig. Eenmaal per jaar volgen zij een bijscholing. Door
middel van ontruimingsoefeningen wordt regelmatig gecontroleerd of aan alle
voorwaarden wordt voldaan bij calamiteiten.

Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid is het nodig dat we inzicht hebben
in de feitelijke en ervaren veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen op
onze school. Om hier een actueel en representatief beeld van te krijgen schrijft de
wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. We doen dit door de
afname van een online vragenlijst. In die online vragenlijst staan vragen die
betrekking hebben op:
• het vóórkomen van incidenten op school
• vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen
• vragen over het welbevinden van leerlingen

Protocol sociale media
Het Sint-Janscollege vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale
media.
LVO heeft daarvoor een Protocol Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort
ook een bijlage met daarin Do's en Don'ts Sociale Media en Casuïstiek.
Het Protocol Sociale Media en de bijlage met Do’s en Don’ts is te vinden op
www.stichtinglvo.nl door ‘Protocol Sociale Media’ in te typen in de zoekfunctie.
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Pesten
Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te
dragen voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school
van kracht die tot doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op
school te vergroten. Onze leerlingbegeleiding is het aanspreekpunt in het kader van
pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op
school. Leerlingbegeleiding is te bereiken via: leerlingbegeleiding@sintjan-lvo.nl
Onze school heeft een samenhangende set aan maatregelen om pesten tegen te
gaan. Hierna wordt beschreven op welke wijze wij dit doen.
Het beleid ten aanzien van pesten
Van een melding van pesten wordt gesproken, indien het slachtoffer, de pester, de
toeschouwers, de ouders/verzorgers, de docenten/mentoren en/of het onderwijs
ondersteunend personeel aangeeft dat een bepaalde leerling wordt gepest. Het
personeel op Sint-Janscollege neemt hierbij een signalerende rol op zich en meldt dit
bij duidelijke vermoedens. In eerste instantie wordt dit signaal neergelegd bij de
mentor. De mentor gaat in gesprek met het slachtoffer en de dader, eerst apart
daarna samen. Er zal getracht worden duidelijke afspraken te maken. De mentor stelt
vervolgens de coördinator op de hoogte. De mentor zal hierna een controlefunctie
op zich nemen om na te gaan of het pesten is gestopt.
Bij herhaling van het pesten, stelt de mentor de coördinator opnieuw op de hoogte.
Tevens neemt de mentor contact op met de ouders van de pester en de gepeste en
betrekt hen bij de oplossing. De coördinator gaat vervolgens met de pester en
gepeste in gesprek en zal met een passende sanctie komen. Indien het pesten
opnieuw blijft doorgaan, worden de pester en eventuele gepeste opgeroepen door
de leerlingbegeleiding en zullen er meerdere gesprekken plaatsvinden. Er zal tijdens
deze gesprekken worden gekeken of het nodig is dat er wordt verwezen naar externe
hulp voor de dader (bijv. emotieregulatietraining) en het slachtoffer (bijv. sociale
weerbaarheidtraining).
De coördinator nodigt de ouders van de pester uit voor een gesprek en zal met een
passende sanctie (een opvoedkundige maatregel, mogelijk zelfs een ordemaatregel
behoort tot de mogelijkheden) komen. Een ordemaatregel is afhankelijk van de ernst
(bijvoorbeeld fysieke bedreiging). Dit gebeurt in overleg met de teamleider en/of
rector. Van een dergelijke ernstige sanctie worden ouders telefonisch en schriftelijk
op de hoogte gesteld.
Indien ondanks alle hulp, afspraken en genomen sancties het pestgedrag aanhoudt,
zal een ordemaatregel dan wel schoolverwijdering plaatsvinden. Het creëren van een
veilige school staat hoog in het vaandel bij Sint-Janscollege, dit komt echter in het
geding bij aanhoudende pestproblematiek. Om deze reden rest zal er gekozen
worden voor een ordemaatregel dan wel schoolverwijdering. Ouders zullen
94 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de sanctie. Zie hiervoor
verder op de website onder Ouders/Regelingen.

Beeldmateriaal van leerlingen
De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook
foto’s en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor
bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige)
leerlingen, de schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media.
Ook wordt vaak via de website verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en
ouders. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met het beeldmateriaal om en heeft
de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.
Wanneer de school beeldmateriaal van leerlingen (online) wil publiceren, heeft zij
daarvoor toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het
filmpje staat. Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er
toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De toestemming moet specifiek
zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld om via
foto’s en filmpjes op de website van school verslag te doen van activiteiten aan alle
ouders en leerlingen.
Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gevraagd bij de
aanmelding of als dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via
een apart formulier. Ouders en leerlingen kunnen de verleende toestemming later
altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen aan de heer
Heynen via y.heynen@stichtinglvo.nl
Als de ouders of leerling geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor
dat beeldmateriaal waarop de leerling herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt
gebruikt. Mocht u aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen
intrekken, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch beeldmateriaal
gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u dit verwijderd zien, dan kunt
u dat bij voormelde persoon aangeven. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur,
dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt gehaald.

Schoolfeesten
De school is verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens schoolfeesten die op een
andere locatie (bijvoorbeeld in een discotheek) plaatsvinden, indien er sprake is van
een feest dat geheel of gedeeltelijk door de school is georganiseerd.
De school kan in dergelijke gevallen de leerlingen verplichten om binnen te blijven,
en zorgt door de inzet van personeel ervoor dat dit ook gebeurt.
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Drugsbepaling
Het is verboden om cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige
drugs die onder de Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op
school, op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals
schoolfeesten, klassenavonden, excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen.

Alcoholbeleid
De scholen van LVO in Parkstad conformeren zich aan de wettelijke kaders ten
aanzien van gebruik en bezit van alcohol.
De Drank- en Horecawet is veranderd per 1 januari 2014.
Sindsdien mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Dit
betekent dat verstrekkers van alcoholhoudende dranken strafbaar zijn als ze alcohol
aan jongeren verkopen zonder vooraf nauwkeurig te hebben vastgesteld of de koper
wel 18 jaar of ouder is. Ook als het overduidelijk is dat iemand van 18 jaar of ouder
de drank onmiddellijk zal doorgeven aan iemand onder de 18 jaar mag een verkoper
de alcohol niet aan die persoon verkopen.
Verder zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer zij in het openbaar
alcoholhoudende dranken in hun bezit hebben. Dit verbod geldt op alle voor het
publiek toegankelijke plaatsen (dus bijvoorbeeld op straat, in een winkelcentrum, in
een station, in parken, in de horeca of in een sportkantine).
De wet maakt onderscheid tussen wel en niet “voor publiek toegankelijke plaatsen”.
Bij dat laatste gaat het om algemene toegankelijkheid. De school wordt gezien als
een plaats die niet bestemd is voor algemene toegankelijkheid, althans wanneer er
alleen eigen docenten en eigen leerlingen aanwezig zijn. In zo’n situatie is het voor
jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om alcohol te bezitten. Maar het
schoolreglement kan het natuurlijk wel verbieden!
Wanneer mensen van buitenaf welkom zijn op school, bijvoorbeeld tijdens een open
dag of tijdens een feest, kan de school wel gezien worden als een voor publiek
toegankelijke plaats. Dan geldt voor jongeren onder de 18 jaar dus een verbod om
alcohol te bezitten.
Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om in de privésetting
(bijvoorbeeld de thuissituatie) alcohol in bezit te hebben.
Het overheidsbeleid is er echter wel expliciet op gericht om alcoholgebruik voor
jongeren onder de 18 te ontmoedigen.
De handhaving van de wet is in handen van de gemeente en op overtreding van de
wet staat een boete waarvan de hoogte afhankelijk is van het soort overtreding.

Leerlingenkluisjes
De regels die gelden ten aanzien van gebruik van leerlingenkluisjes, zijn opgenomen
in het reglement gebruik leerlingenkluisjes.
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Verzekeringen
LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten.
Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en
vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen etc.
Zo is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt
gedurende schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens
excursies, schoolreizen, evenementen, werkwerken, stages etc. voor zover die onder
verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn
medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, tot een
bepaald maximum en onder nader omschreven voorwaarden. Andere schade is niet
gedekt.
Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief
annuleringsclausule) afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die
onder verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd, op basis van nader
omschreven voorwaarden.
Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat
betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de
persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering
de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering
van de school worden aangesproken.
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie
door de school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade
kunt u zich wenden tot de heer Erfkemper, rector van het Sint-Janscollege via
f.erfkemper@stichtinglvo.nl of telefonisch via 045-5218666.
De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van
privé-eigendommen uit

Wet studiefinanciering tegemoetkoming scholieren
Deze studiefinanciering geldt voor leerlingen die op de middelbare school zitten en
18 worden. Zie voor meer info: www.duo.nl, (kopje) scholieren
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Passend onderwijs
Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde
zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school
ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die
zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt.
Samen met ouders zoeken we een passende plek. Die plek kan bij ons op school zijn
of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of
speciale school. In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke
ondersteuning wij kunnen bieden. Het personeel van onze school en de ouders van
onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de medezeggenschapsraad van de
school.
Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel van het Sint-Janscollege treft u
aan op de website onder Ouders/Regelingen/Kijkwijzer SOP
Samenwerkingsverband
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden,
vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De
scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Parkstad.
Meer informatie over het Samenwerkingsverband passend Onderwijs Parkstad kunt u
vinden op http://www.swvpassendonderwijsheerlen.nl/
Meer informatie
Als u vragen heeft over wat passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht
bij de zorgcoordinator op onze school: E. Hensen (e.hensen@stichtinglvo.nl)
Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op
https://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/, op de website van Ouders & Onderwijs:
www.oudersonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl. Het
informatiepunt van Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0886050101 of per email: vraag@oudersonderwijs.nl of via de website.

Samenwerkingsverband
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Parkstad v.o. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.swv-parkstad.nl
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Leerplicht
In Nederland is iedere jongere verplicht om élke (school)dag naar school te gaan. Wie
spijbelt of te laat komt, houdt zich niet aan de leerplichtwet.
* Leerplichtambtenaar
Bureau Voortijdig Schoolverlaten (Parkstad)/Regionaal Bureau Leerplicht (Westelijke
Mijnstreek) voeren de leerplichtwet uit. De leerplichtambtenaar werkt hiervoor nauw
samen met de school. Zo is de leerplichtambtenaar regelmatig op de scholen
aanwezig. Hij controleert of jongeren daadwerkelijk naar school gaan. Hij maakt deel
uit van het zorgadviesteam en als dat nodig is, speelt hij een adviserende en
bemiddelende rol bij problemen.
Als een leerling (regelmatig) te laat komt of spijbelt, zal de leerplichtambtenaar
optreden. Hij zal eerst onderzoeken waarom de jongere spijbelt of te laat komt en of
er een oplossing is. Omdat het wettelijk verplicht is naar school te gaan, kan de
leerplichtambtenaar als het nodig is een HALT-straf afspreken of een proces-verbaal
opmaken. Het proces-verbaal kan tegen de jongere zelf en/of de ouders of
verzorgers worden opgemaakt.
* Huisregels bij ziekmelden/ziek naar huis gaan/ doktersbezoek
In alle gevallen dient de school geïnformeerd te worden, schriftelijk of telefonisch.
Indien een leerling ziek naar huis gaat, dient de school de ouders/verzorgers hiervan
op de hoogte te stellen. Een ziekmelding dient elke dag herhaald te worden zolang

de ziekte duurt.

Veel informatie over de leerplicht en bureau VSV vindt u http://leerplichtwegwijzer.nl/
Of bij Bureau VSV Parkstad-Limburg, tel 045-4001133, info@vsv-parkstad.nl of bij
Regionaal Bureau Leerplicht Westelijke Mijnstreek, tel. 046-4777492,
rbl-westelijkemijnstreek@sittard-geleen.nl .

Verzuimbeleid
Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te
beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goede relatie tussen
school, leerlingen en ouders vormt de basis van een effectief verzuimbeleid. Alle
partijen hebben hierbij hun eigen rol. Ouders zorgen ervoor dat hun kind naar school
gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is. De school hanteert duidelijke
regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouders en leerlingen,
maar ook medewerkers van onze school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen
wordt verwacht.
Om een goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren wordt hierna beschreven
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hoe de verzuimaanpak op onze school is georganiseerd en wat ouders van school
mogen verwachten.
De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Goede
samenwerking tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt
escalatie van problemen met en van leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld
contact tussen onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners.
Verzuimbeleid
1. Afspraken meldingen te laat komen (leer- en kwalificatieplichtigen) VO
• De school stelt de ouders op de hoogte van iedere keer dat een leerling te laat
komt. Dit gebeurt via het administratieprogramma Somtoday.
• Indien een leerling tien keer te laat is geweest, nodigt de school de ouders uit
voor een gesprek.
• Indien een leerling vijftien keer te laat is geweest, wordt de leerling door
school gemeld via RBL (Regionaal Bureau Leerplicht). De school nodigt de
ouders uit voor een gesprek en maakt een aantekening in het digitaal
schooldossier. Er wordt door RBL een waarschuwingsbrief aan de ouders
verstuurd (kopie aan de melder).
• Indien een leerling twintig keer of vaker te laat is geweest, wordt de leerling
door school gemeld via RBL, maakt een aantekening in het digitale
schooldossier en levert een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie aan
het RBL. RBL nodigt de leerling met de ouders uit voor een gesprek, doet een
zorgmelding of geeft een formele waarschuwing en koppelt terug aan de
melder.
• Bij recidive: De leerling wordt door school gemeld via RBL, brengt de ouders
op de hoogte van deze melding en levert een verzuimoverzicht en
achtergrondinformatie aan RBL. RBL maakt een HALT verwijzing op, bij
mislukken HALT of indien dit niet mogelijk is wordt er een (volledig) proces
verbaal opgemaakt en koppelt dit terug aan de melder.
2. Ziekte (leer- en kwalificatieplichtigen) VO
• Bij een frequentie van 1 tot 5 dagen achtereen of 5 incidentele dagen: school
neemt contact op met de ouders.
• Bij een frequentie van 5 tot 10 dagen achtereen of incidentele dagen: school
neemt contact op met de ouders, biedt intern extra zorg indien nodig, brengt
dit indien daartoe aanleiding is in bij het ZAT (Zorg Advies Team) en bij een
vermoedelijk ongeoorloofd verzuim informeert de school het RBL.
• Bij een frequentie van 10 tot 20 dagen achtereen of incidentele dagen: school
meldt de leerling indien daartoe aanleiding is bij de jeugdarts. Indien de
leerling wordt opgeroepen door de jeugdarts en de leerling geeft geen
gehoor aan deze oproep, dan maakt school een melding van ongeoorloofd
verzuim aan het RBL.
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3. Relatief wettelijk Verzuim (leer- en kwalificatieplichtigen) VO
• Bij ongeoorloofd verzuim van 16 uur van de lestijd gedurende een periode van
4 weken: de school stelt de ouders hiervan op de hoogte en meldt dit aan het
verzuimloket van OCW-DUO.

Relatief preventief Verzuim (leer- en kwalificatieplichtigen) VO
Elk ongeoorloofd verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende
problematiek: de school stelt de ouders hiervan op de hoogte en meldt dit aan
het verzuimloket van OCW-DUO.

Luxe Verzuim
Vrije dagen zonder toestemming van de directie: de school stelt de ouders
hiervan op de hoogte en meldt dit aan het verzuimloket van OCW-DUO.

Schorsing
De school kan gedurende maximaal 5 dagen een leerling de toegang tot de
school ontzeggen. Zij meldt dit bij RBL, de inspectie en stelt de ouders op de
hoogte. Een langere schorsing is alleen mogelijk in afwachting van een besluit tot
definitieve verwijdering. (zie ook verder bij verwijdering) Verwijdering De school
kan een leerling uitsluitend verwijderen nadat een andere school bereid is om de
jongere als leerling in te schrijven: de school dient dit te melden bij de RBL, de
inspectie en de ouders op de hoogte te brengen.
4. Verzuim bij niet-leerplichtigen tot 23 jaar
• Bij dreigend voortijdig schoolverlaten (preventief): bij ongeoorloofd verzuim
van 16 uur van de lestijd gedurende een periode van 4 weken en bij jongeren
waarvan sprake is van een dreigend schooluitval door achterliggende
problematiek. De school meldt dit bij OCW-DUO en bij RBL. Verder
onderneemt de school de volgende acties: zij gaat in gesprek met de leerling
en de ouders. De school maakt gebruik van de voorliggende voorzieningen
zoals bv. het ZAT, inzetten schoolmaatschappelijk werk,
schoolloopbaanbegeleiding en beroepskeuzetest. Mochten deze ontoereikend
zijn, dan komt de RBL, na overleg met school, in actie.
5. Voortijdig wettelijk schoolverlaten
• Bij jongeren die een aaneengesloten periode van 1 maand zonder geldige
reden geen onderwijs volgen: school meldt dit aan het verzuimloket van OCWDUO;
• Bij jongeren van 18 tot 23 jaar, die zonder startkwalificatie het onderwijs
verlaten, meldt de school dit tot het moment van wetswijzigingen bij RBL en
hierna bij het verzuimloket OCW-DUO.
6. Algemeen
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Zodra een school melding van schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten doet, stelt
de leerplichtambtenaar/RMC-consulent een onderzoek in. Hierbij is het belangrijk dat
inzichtelijk is welke acties de school zelf heeft ondernomen om het verzuim of
voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De school heeft tenminste voorafgaand aan
de melding met jongere en eventueel ouders/verzorgers de oorzaken van het
verzuim en dreigende schoolverlaten onderzocht en besproken. Vervolgens kan de
leerplichtambtenaar/RMC-consulent met de beschikbare informatie samen met de
school, jongere en ouders een vervolgaanpak uitwerken.

Verwijsindex Parkstad
Soms ervaart een kind of jeugdige problemen tijdens het opgroeien. Dan kan het
gebeuren dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp aan dit
kind of deze jeugdige. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want
dan kan de geboden hulp op elkaar worden afgestemd.
Om organisaties hierbij te helpen is de Verwijsindex Parkstad Limburg afgekort de
VIP in gebruik genomen. De Verwijsindex Parkstad houdt bij of meerdere
hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of dezelfde jeugdige.
De verwijsindex maakt het voor de betrokken hulpverleners mogelijk met elkaar in
contact te komen, zodat ze de hulp goed op elkaar kunnen afstemmen.
Deze afstemming tussen de organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de
jeugdige (en de ouders).
Dankzij de Verwijs Index Parkstad Limburg kunnen jeugdigen met problemen beter
gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund worden.
De scholen van LVO Parkstad zijn bevoegd te melden.

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een
gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot
negentienjarigen in de regio. Het team JGZ bestaat uit een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.
Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat oudere
kinderen, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien.
Bij vragen of zorgen over een kind kan men een afspraak maken voor een gesprek
met een van onze JGZ-medewerkers.
Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat hulp of zorg nodig is, dan zoeken wij
samen naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het
kan ook zijn dat we voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van
onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor
Jeugd en Gezin (CJG) werken we nauw samen met het consultatiebureau, het
welzijnswerk en met andere professionals die zich bezighouden met de zorg voor en
de gezondheid van de jeugd. Hierdoor kunnen we kinderen nog beter helpen.
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Vinger aan de pols
Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke,
psychische en sociale ontwikkeling van het kind tijdens zijn (of haar) schoolcarrière.
We kijken bijvoorbeeld naar groei, motoriek en spraak, maar ook - bij oudere
kinderen - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen.
Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we ouders en
- in het voortgezet onderwijs - leerlingen regelmatig om een vragenlijst in te vullen
waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk
in het kinddossier, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf
zijn eerste bezoek aan het consultatiebureau.

De GGD doet meer

▪ We kijken of de school of het kinderdagverblijf schoon en veilig is en geven waar
nodig adviezen om de hygiene en veiligheid te verbeteren.
▪ We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden.
▪ Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld
overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming.
▪ Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en soa gratis
terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGD’en in Limburg.
▪ Elke vier jaar doet de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het
welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en
scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van beleid.
Vragen? Meer weten? Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Zuid Limburg.
T 046-8506644, E infojgz@ggdzl.nl, I www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl

Sponsoring
De scholen van LVO Parkstad hebben duidelijke regels opgesteld ten aanzien van
sponsoring. De verdere uitwerking hiervan is opgenomen in de bijlagen 2a en 2b (zie
hiervoor pagina 19 t/m 21).

Vakanties en vrije dagen 2020-2021
24 augustus: start schooljaar 2020-2021
19 t/m 23 oktober: herfstvakantie
21 december t/m 1 januari: kerstvakantie
15 t/m 19 februari: carnavalsvakantie
27 april: koningsdag
3 t/m 14 mei: meivakantie
24 mei: tweede pinksterdag
26 juli t/m 3 september: zomervakantie
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Bijlage 1a
Gebruikersovereenkomst lesmateriaal
De ondergetekenden:
Het Sint-Janscollege, gevestigd te Hoensbroek, Amstenraderweg 122, vertegenwoordigd door de heer
F. Erfkemper in zijn functie van rector, verder te noemen: “bruikleengever”;
en
naam ouders(s)/verzorger(s) leerling:
naam leerling (indien familienaam afwijkt):
adres:
woonplaats:
verder te noemen : “bruikleennemer”;
Ondergetekenden, hierna gezamenlijk te noemen “partijen”;
Overwegende:
-

dat bruikleengever ressorteert onder het bevoegd gezag van de Stichting Limburgs
Voortgezet Onderwijs (LVO);
dat LVO als bevoegd gezag elk jaar lesmateriaal als bedoeld in de Wet gratis schoolboeken
om niet aan de leerling ter beschikking dient te stellen;
dat LVO hiervoor lesmateriaal koopt van distributeurs en zelf dient toe te zien op zorgvuldig
gebruik ervan;
dat partijen in deze overeenkomst het zorgvuldig gebruik van het lesmateriaal wensen vast te
leggen.

Verklaren en komen overeen als volgt:
Artikel 1 Definities
Lesmateriaal: hieronder wordt verstaan lesmateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht op
informatieoverdracht in onderwijsleersituaties en waarvan het gebruik binnen het onderwijsaanbod
door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende leerjaar is voorgeschreven.
Overeenkomst: de onderhavige door partijen getekende gebruikersovereenkomst lesmateriaal.
Artikel 2 Eigendom lesmateriaal
Het lesmateriaal dat LVO heeft gekocht wordt in bruikleen aan de bruikleennemer ter beschikking
gesteld en blijft zodoende te allen tijde eigendom van LVO.
Artikel 3 Ontvangst lesmateriaal
1. De bruikleennemer dient bij de inontvangstneming van het lesmateriaal te controleren of
de feitelijke levering van het lesmateriaal overeenstemt met de leverbon. Indien levering
niet overeenstemt met de leverbon, dient de bruikleennemer dit schriftelijk binnen 14
dagen te melden bij de bruikleengever. Ook reacties betreffende beschadigingen dienen
binnen 14 dagen schriftelijk gemeld te worden bij de bruikleengever.
2. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn gaat de bruikleengever er
van uit dat het lesmateriaal onbeschadigd en conform leverbon is geleverd.
3. De bruikleennemer dient het lesmateriaal op eerste verzoek van bruikleengever binnen
twee weken na genoemd verzoek af te leveren aan de bruikleengever met inachtneming
van het hierna bepaalde.
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Artikel 4 Gebruik lesmateriaal
1. De bruikleennemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging,
diefstal of verlies van het in bruikleen verstrekte lesmateriaal. Hiermee wordt in ieder geval
bedoeld:
a) het lesmateriaal te kaften en te onderhouden;
b) het lesmateriaal niet met stift, pen, potlood of anderszins van enige opmerkingen te
voorzien;
c) het lesmateriaal te gebruiken in overeenstemming met hun bestemming en
d) aanwijzingen van de docent betreffende het gebruik op te volgen.
2. Het is de bruikleennemer niet toegestaan het lesmateriaal hetzij om niet hetzij tegen een
vergoeding aan een andere leerling in gebruik af te staan of te verhuren.
Artikel 5 Schade
1. De bruikleennemer is verplicht verlies dan wel diefstal van het lesmateriaal onmiddellijk te melden
bij de bruikleengever.
2. Indien het lesmateriaal niet binnen twee weken na het in artikel 3 lid 3 genoemd verzoek bij de
bruikleengever in goede staat is afgeleverd (ter beoordeling van de bruikleengever) is de
bruikleengever gerechtigd de schade op de bruikleennemer te verhalen.
3. In geval van schade, verlies of diefstal van het lesmateriaal is de bruikleennemer
aansprakelijk voor alle kosten die gemaakt moeten worden ter reparatie of vervanging van het
desbetreffende lesmateriaal.
4. De schade is opeisbaar na constatering van deze schade door de bruikleengever en nadat de
bruikleengever de omvang van de schade aan de bruikleennemer heeft medegedeeld.
5. De bruikleennemer is verplicht het schadebedrag binnen 14 dagen – nadat hij hiervan in kennis is
gesteld - te betalen aan de bruikleengever.
Artikel 6 Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat de bruikleennemer staat ingeschreven bij
een van de scholen van LVO Parkstad.
2. De overeenkomst eindigt automatisch zodra de bruikleennemer wordt uitgeschreven bij LVO
Parkstad.
Artikel 7 Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met deze overeenkomst zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen.
Overeengekomen te ………………..

op ……………………………

Bruikleengever

Bruikleennemer

De heer F. Erfkemper,
rector Sint-Janscollege

(naam ouder/verzorger leerling)

Handtekening

Handtekening
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Bijlage 1b
Begeleidende brief bij de Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal

Geachte ouder, verzorger,
Op grond van de Wet gratis schoolboeken wordt een deel van het lesmateriaal voor het komende
schooljaar gratis aan uw zoon/dochter ter beschikking gesteld.
De waarde van het totale boekenpakket is aanzienlijk en overstijgt de vergoeding die de school van
het Ministerie van OC&W ontvangt. Wij wensen dit lesmateriaal daarom meerdere jaren te gebruiken
en willen met u vastleggen dat uw zoon/dochter op een correcte wijze hiermee omgaat.
Bovendien willen wij u alvast aangeven hoe wij omgaan met verlies of eventuele schade van het
lesmateriaal.
Wij verzoeken u dan ook bijgaande gebruikersovereenkomst lesmateriaal te ondertekenen.
Met vriendelijke groet,

De heer F. Erfkemper, rector Sint-Janscollege
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Bijlage 2a

Modelcontract sponsoring
In het bijgaande model, dat behalve in artikel 1, gelijk is aan het modelsponsorcontract van de VBKO,
gaat het om een langdurig contract. Wanneer het om een eenmalige sponsoractiviteit gaat is dit model
onbruikbaar. Art. 2, 8 en 9 moeten dan bijvoorbeeld verdwijnen. Met de kanttekening dat het om een
modelcontract gaat, dat voor iedere situatie aangepast moet worden, volgt hier een modelcontract.

Ondergetekenden,
De stichting LVO gevestigd te Sittard, ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de regiodirecteur
en
…………………………….gevestigd te …………………….. ingeschreven in het handelsregister te
……… onder nummer ………………………….. ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd
door…………… hierna te noemen: de sponsor
zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Op deze overeenkomst is het sponsorreglement van de scholen van LVO van toepassing.
Artikel 2
1. De sponsor is gehouden om jaarlijks een bedrag van € ……….. aan de school te betalen, en
verbindt zich tot het leveren van de volgende prestaties:
a. het betalen van de kosten verbonden aan………….(tot een maximum van € ……….)
b. het beschikbaar stellen van…………………………….
2. De betaling geschiedt jaarlijks, te betalen uiterlijk ……… dan wel in de volgende termijnen
………….. door overschrijving op rekeningnummer ……….. van de school.
Het beschikbaar stellen van de onder lid 1 sub b van dit artikel genoemde zaken vindt……..plaats.
Genoemde zaken worden daarmee eigendom van de school. (Of: De eigendom van genoemde
materialen blijft bij de sponsor berusten.)
Artikel 3
De school verleent aan de sponsor het recht om de hierna sub a, b, en c limitatief genoemde
communicatiemogelijkheden van de school aan te wenden ter bekendmaking van naam, goederen en/
of diensten van de sponsor.
Het betreft de volgende communicatiemogelijkheden:
a. Het ter beschikking stellen van ruimte in publiciteitsmateriaal, zoals schoolkrant, schoolgids,
leerlingenpasjes, affiches, advertenties, programmaboekjes, etc.
b. Het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van reclameborden.
c. Het voeren van de bedrijfs-,product- of merknaam van de sponsos op:
1. sportkleding van de school.
2. Overige roerende zaken van de school, voor zover hier uitdrukkelijk genoemd………………….
Artikel 4
Over de wijze van presentatie van de bedrijfs-,product of merknaam van de sponsor, treedt deze
vooraf in overleg met de school. De school heeft het recht een presentatie te weigeren indien deze in
strijd is met het in artikel 1 genoemde reglement, of anderszins strijdig is met de goede naam of de
grondslag van de school. De school motiveert de weigering.
Artikel 5
Partijen onthouden zich van handelingen en/of gedragingen waardoor de goede naam van de andere
partij kan worden geschaad.
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Artikel 6
De school mag gedurende de looptijd van deze overeenkomst mat derden sponsor- en/of reclameovereenkomsten inzake de in artikel 3 genoemde communicatiemogelijkheden aangaan, zonder de
toestemming van de sponsor.
Artikel 7
1. Partijen kunnen hun rechten die uit deze overeenkomst voortvloeien, niet geheel of gedeeltelijk
overdragen aan derden, met uitzondering van het bepaalde in lid 2.
2. In geval van besturen- en/of scholenfusie gaan de rechten en plichten uit deze overeenkomst van
rechtswege over op de rechtsopvolger van de school, behoudens de mogelijkheid van tussentijdse
beëindiging als bedoeld in artikel 8.
Artikel 8
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ……………….jaar, ingaande op …………..
en derhalve eindigend op…………….. De overeenkomst eindigt door schriftelijke opzegging bij
aangetekende brief tegen het einde van de expiratiedatum. De opzegtermijn is………….
2. De overeenkomst wordt telkens voor de duur van een jaar onder dezelfde voorwaarden verlengd,
indien deze niet met inachtneming van het hiervoor bepaalde door een der partijen is opgezegd.
De overeenkomst kan tussentijds door ieder der partijen bij aangetekende brief worden beëindigd,
onder vermelding van de redenen van de beëindiging. De opzegtermijn is……. Bij tussentijdse
beëindiging vindt geen restitutie plaats van het op grond van deze bijeenkomst betaalde of
gepresteerde.
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is zonder rechterlijke tussenkomst mogelijk:
a. Door ieder der partijen in geval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat, dan
wel wordt ontbonden respectievelijk geliquideerd;
b. In geval van (een der) partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd deze overeenkomst te
continueren, aangezien voortzetting de belangen van die partij c.q. van partijen ernstig zou schaden;
c. Als een van de partijen in strijd handelt met een verplichting uit deze overeenkomst en dit verzuim
niet herstelt na daartoe door de andere partij te zijn aangemaand.
3. Na beëindiging van deze overeenkomst is het partijen niet toegestaan om rechten, die elk aan
deze overeenkomst kon ontlenen, speciaal met betrekking tot het gebruik van de naam van de
wederpartij, op enigerlei wijze uit te oefenen. Evenmin is het partijen na beëindiging van deze
overeenkomst toegestaan, anders dan met toestemming van de wederpartij, tegenover derden
mededeling te doen over de wederpartij en omtrent de uivoering van deze overeenkomst.
Artikel 9
De school verstrekt de sponsor jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar een
financiële rekening en verantwoording ten aanzien van de sponsoractiviteiten en de besteding van de
sponsorgelden.
Artikel 10
Bij eventuele geschillen dan wel situaties waarin deze overeenkomst niet voorziet, trachten partijen in
goed overleg en in de geest van het in artikel 1 genoemde reglement tot een oplossing te komen.
Artikel 11
Afwijkingen en aanvullingen ten aanzien van deze overeenkomst kunnen door partijen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 12
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus in tweevoud opgemaakt te…………………dd……
Namens de school

namens de sponsor
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Bijlage 2b
Sponsorreglement
Inleiding
Scholen hebben de verplichting voor een sponsorreglement te zorgen. Een aantal instanties heeft
een “Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” gesloten. Partijen in dit
convenant zijn:
* De Staat der Nederlanden. (ministerie van O,C en W)
* Besturenorganisaties: Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs, Landelijk Verband van
Gereformeerde Schoolverenigingen, Verenigde Bijzondere Scholen, Vereniging van
Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen, Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
* Landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs: Landelijke Oudervereniging Bijzonder
Onderwijs, Nederlandse Katholieke Oudervereniging, Vereniging voor Openbaar Onderwijs,
Vereniging voor Ouders, christelijk onderwijs en opvoeding.
* Het Landelijk Actiecomité Scholieren
* De Vereniging voor het Management in het Voortgezet Onderwijs
* De Consumentenbond
* Stichting Stuurgroep Reclame
* De Groep Educatieve Uitgeverijen.
Als preambule stellen zij in dit convenant:
“Partijen achten het wenselijk om te komen tot nadere uitspraken over sponsoring van scholen voor
primair en voortgezet onderwijs als beschreven in dit convenant” en “ dit convenant biedt een kader
voor de standpuntbepaling binnen de schoolorganisatie en voor de discussie tussen de school en de
bij de school betrokkenen over voorgenomen sponsoractiviteiten”.
Mede gezien het gestelde in de preambule wordt dit convenant gehanteerd als basis voor het
sponsorreglement van het …………………………… (naam school)
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
Leerlingen:
Met leerlingen wordt bedoeld: de leerlingen van het Sint-Janscollege en hun ouders, voogden of
verzorgers.
Sponsoring:
Geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de
ouder-/leerlingbijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de
leerlingen in schoolverband (bv. binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen) worden
geconfronteerd.
Reclame(uiting);
iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden (tezamen: producten). Onder
reclame(uiting) wordt mede verstaan het vragen van diensten. Van een openbare aanprijzing is
sprake indien leerlingen hiermee worden geconfronteerd en deze redelijkerwijs niet kunnen ontlopen.
Reclame Code:
Regels waaraan reclame moet voldoen en waaraan wordt getoetst door de Reclame Code
Commissie.
Klachtencommissie:
De door het bevoegd gezag van de school ingestelde klachtencommissie.
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Reclame Code Commissie:
Een door de Stichting Reclame Code ingestelde klachtencommissie die beoordeelt of adverteerders
en anderen, die verantwoordelijk zijn voor het maken van reclame, zich aan de Reclame Code hebben
gehouden.
Artikel 2: Draagvlak
Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de school en de
bij de school betrokkenen een draagvlak te zijn.
Er moet altijd voor een ieder kenbaar zijn dat er sprake is van sponsoring.

Artikel 3: Taak en doelstellingen school
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van
de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid
van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Artikel 4: Positie van de school
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

Artikel 5: Onderwijsinhoud/continuïteit
Sponsoring mag niet de onderwijsinhouden/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve
eisen. Het primaire proces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Artikel 6: Klachten
Klachten over de aan de sponsoring verbonden wederprestatie kunnen worden ingediend volgens de
aan de school geldende klachtenprocedure.

Artikel 7: Evaluatie
Dit reglement zal één jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd.
Indien er naar het oordeel van Medezeggenschapsraad of de stichting LVO ten deze bevoegdelijk
vertegenwoordigd door de regiodirecteur, al voor de evaluatie sprake is van omstandigheden, die
zouden moeten leiden tot herziening van dit reglement, dan voeren Medezeggenschapsraad en de
regiodirecteur, daarover overleg.
Wijzigingen zullen slechts geldig zijn als zij schriftelijk worden overeengekomen tussen
Medezeggenschapsraad en de regiodirecteur.

Artikel 8: Werkingsduur
Dit reglement treedt in werking na instemming door de Medezeggenschapsraad en ondertekening
door de stichting LVO ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de regiodirecteur.

Toelichting
1. Bij artikel 1
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door een sponsor worden verstrekt aan een
bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor
een tegenprestatie wordt verlangd waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers in
schoolverband worden geconfronteerd. Betrokkenen zullen erop moeten toezien dat de door de
sponsor verlangde tegenprestatie niet onevenredig is ten opzichte van de sponsoring.
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Sponsoring mag niet leiden tot een direct of indirect persoonlijk voordeel voor degene, die de
kontakten met de sponsor onderhoudt of deze kontakten tot stand heeft gebracht.
De stichting LVO ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de regiodirecteur is te allen tijde
verantwoordelijk voor hetgeen in schoolverband (d.w.z. binnen het verband van de schoolorganisatie)
geschiedt. Dat is ook het geval als bijvoorbeeld een los van de stichting LVO staande vereniging of
stichting van ouders voor de school een sponsor weet te vinden en daartoe een sponsorovereenkomst
aangaat die met zich brengt dat de sponsor een tegenprestatie vraagt waarmee leerlingen of hun
ouders/verzorgers/voogden binnen het verband van de schoolorganisatie worden geconfronteerd.
Ook al gaat de stichting in een dergelijk geval zelf niet rechtstreeks een verplichting aan jegens de
sponsor, er kan wel worden gesproken van een afgeleide verplichting voor de directie die voortvloeit
uit de sponsorovereenkomst. De stichting zal immers moeten toestaan dat in schoolverband een
bepaalde tegenprestatie wordt geleverd en moet derhalve bepalen of het verantwoord is om leerlingen
of hun ouders/voogden/verzorgers met de tussen de sponsor en de ouders afgesproken
tegenprestatie te confronteren.
Bij sponsoring kan bv. gedacht worden aan:
* gesponsorde lesmaterialen
* advertenties
* uitdelen van producten
* sponsoren van activiteiten
* sponsoren van gebouwen, inrichting, computerapparatuur.
2. Tekenbevoegdheid:
Alleen de stichting LVO ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de regiodirecteur heeft
tekenbevoegdheid ten aanzien van sponsorovereenkomsten.
3. Register:
De stichting LVO ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de regiodirecteur draagt er zorg voor
dat er een register van sponsors wordt bijgehouden.

Werkwijze
Wanneer sponsoring overwogen wordt geldt de volgende werkwijze:
1. De sponsoraanvrager overlegt met de stichting LVO ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door
de regiodirecteur over:
a. doel van de sponsoring:
- Past de sponsoring binnen het sponsorreglement, met name bij artikel 3 van dit reglement?
- Waarom zou je voor deze doelgroep deze sponsoring aanvragen?
b. De mogelijke sponsor(s): Is dit een sponsor waar de school mee wil samenwerken?
c. De inhoud van de sponsoring:
- Wat wordt aan de sponsor gevraagd?
- Wat moet/kan de tegenprestatie van de school zijn?
2. De stichting LVO ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de regiodirecteur overlegt met de
personen voor wie de sponsoring wordt aangevraagd of voor wie de sponsoring tot voordeel zal zijn.
Dit overleg kan ook plaats vinden met een aantal van deze personen.
Inhoud van dit overleg zal in elk geval zijn: doel, wenselijkheid en nut van de sponsoring en de
beoogde tegenprestatie.
3. De stichting LVO ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door de regiodirecteur bepaalt wie de
kontakten met de mogelijke sponsor legt, onder welke voorwaarden de sponsoring door kan gaan en
wat het tijdpad voor de sponsoring zal zijn.
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Bijlage 3
Regeling ouderbijdrage schooljaar 2020-2021
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten
die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de ’vrijwillige
ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is inderdaad vrijwillig. U kunt kiezen of u de
bijdrage wel of niet betaalt. Indien u deze bijdrage niet wilt betalen, kan uw kind worden
uitgesloten van bepaalde activiteiten en voorzieningen. Indien u niet kunt betalen, geldt dit
niet. U kunt dan in aanmerking voor kwijtschelding.
Het Sint-Janscollege vraagt als ouderbijdrage een vast bedrag per leerling voor het
schooljaar 2019-2020, nl. € 100,00. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde: het is een
gemiddelde van de kosten van leermiddelen en activiteiten waarvan elke leerling gedurende
de schoolcarrière gebruik kan maken. Zo weet u waar u elk jaar aan toe bent. Wat het ene
jaar eventueel teveel is betaald, wordt het andere jaar gecompenseerd. Elke leerling
profiteert op deze manier gedurende zijn schoolloopbaan in gelijke mate van de leermiddelen
en activiteiten zoals die hieronder vermeld staan.
Het bedrag is vastgesteld in overleg met en met goedkeuring van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad en daar vindt ook steeds verantwoording plaats van de
bestedingen.
Een specificatie van de zaken waaraan de gelden worden besteed, is hieronder opgenomen.
De gelden van de vrijwillige ouderbijdrage worden ingezet voor:
* Niet gesubsidieerde leermiddelen en diensten zoals:
Woordenboeken, atlassen, sportkleding, drukwerk, schoolgids, ouderinfo, omslagen
rapporten, ge- en verbruiksmiddelen bij creatieve vakken, natuur- en scheikunde en diverse
projecten, softwarelicenties (niet zijnde lesstofvervangend), gebruik diverse ict-faciliteiten.
* Activiteiten zoals:
Eendaagse excursies, eindejaarsactiviteiten, galabal, carnavalsfeest of andere
klassenactiviteit, introductiedagen, ouder- en voorlichtingsavonden, leerlingenraad, culturele
activiteiten, de cultuurkaart, kennismaking vervolgonderwijs, sporttoernooien,
diplomauitreikingen, educatieve/literaire projecten, diverse vormen van begeleiding en
trainingen van leerlingen.
Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u een mail met een link waarmee u de
factuur kunt betalen. We verzoeken u dan ook om in Schooladministratiesysteem te
controleren of op school het juiste mailadres bekend is.
Contante betaling bij het afhalen van de boeken is niet mogelijk.
Kortingsregeling:
Voor ouders/verzorgers van wie de kinderen op meerdere scholen van LVO in Parkstad
staan ingeschreven, bestaat er een kortingsregeling. Voor het eerste kind betaalt u € 100,00.
Voor elk volgend kind betaalt u € 85,00. U kunt zelf de kortingsregeling toepassen. Heeft u
bijvoorbeeld 3 kinderen die ingeschreven staan dan maakt u € 100,00 over voor het eerste
kind en voor de beide andere kinderen € 85,00 over. Deze overboekingen graag wel
gescheiden doen.
Indien u in aanmerking wilt komen voor een betalings-/kwijtscheldingsregeling, verwijzen wij
u naar de directie van de school. Daar kunt u ook – indien u daar behoefte aan heeft – meer
inhoudelijke informatie krijgen. Indien u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de
ouderbijdrage, behoudt u wel het recht op de hierboven genoemde leermiddelen, diensten
en activiteiten.
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Bijlage 4
Het stelsel van kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg heeft de afgelopen jaren explicieter de aandacht gekregen dan in het verleden
het geval was:
- er is een bovenschoolse werkgroep kwaliteit voor de scholen van LVO in Parkstad en
voor alle LVO-scholen.
- doordat er vier keer per jaar een rapportage bij het LVO bestuur dient te worden
ingeleverd, worden scholen gedwongen de kwaliteit en de genomen maatregelen te
evalueren. Sinds kort wordt bij deze rapportages het format gehanteerd dat de
onderwijsinspectie gebruikt bij het beoordelen van scholen.
- LVO roept collegiale visitaties in het leven waarbij scholen elkaar op een aantal
kwaliteitscriteria bevragen. In het kader hiervan hebben alle scholen een zelfevaluatie
moeten schrijven om aan te tonen of en hoe zij aan alle beoordelingscriteria van de
inspectie voldoen.
- In schooljaar 2018-2019 zijn het examenreglement en de vakspecifieke PTA’s
herschreven, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen en de door de VO-raad
aangeleverde checklist met zaken die in dit reglement en de PTA’s terug dienen te
komen. LVO heeft een bovenschoolse commissie voor examenzaken opgestart die
de scholen hierbij ondersteunt.
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Bijlage 5

115 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

116 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

117 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

118 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

119 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

120 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

121 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

122 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

123 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

124 | P a g i n a

Schoolgids Sint-Janscollege

2020-2021

125 | P a g i n a

