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Voorwoord

In deze papieren versie van de schoolgids vindt u belangrijke informatie 
voor het schooljaar 2020-2021. Naast deze papieren versie is er ook een 
digitale versie van de schoolgids. Deze vindt u op de website van Sint-Jan 
(www.sintjan-lvo.nl) onder Ouders/Schoolgids. Deze digitale versie wordt 
regelmatig bijgewerkt zodat u steeds op de hoogte bent van de nieuwste 
ontwikkelingen.

Wat mag u van Sint-Jan verwachten. Het Sint-Janscollege staat voor dege-
lijk onderwijs met gebruikmaking van de laatste inzichten uit datgene wat 
werkt in de onderwijspraktijk. We willen daarmee onze leerlingen een ste-
vige 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 we-
reldburger 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 En-
gels op havo en voor Tweetalig onderwijs (TTO) op gymnasium en athe-
neum 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 ge-
bied. 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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Sint-Janscollege

- havo (met versterkt Engels)
- atheneum
- gymnasium
- tweetalig atheneum 
- tweetalig gymnasium

Bezoekadres: Amstenraderweg 122 - Hoensbroek
Correspondentieadres: Amstenraderweg 122
 6431 EN Hoensbroek
Telefoon: 045 - 521 86 66
E-mail: info@sintjan-lvo.nl
Website: www.sintjan-lvo.nl
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De dagelijkse leiding
directie en coördinatoren
De directie van Sint-Jan bestaat uit een rector en vier teamleiders. Zij worden 
bij hun werkzaamheden ondersteund door coördinatoren.

directie
rector:
-  de heer F. Erfkemper
 tel. 06-55162906 - e-mail: f.erfkemper@stichtinglvo.nl
teamleiders:
-  brugklas en TTO: mevrouw N. Hendrix
 tel. 06-48592790 - e-mail: n.hendrix@stichtinglvo.nl 
-  klas 2 en 3: mevrouw M. van der Wal,
 tel. 06-48593165 - e-mail: 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 - e-mail: l.severens@stichtinglvo.nl
leerlingcoördinatoren:
De directie wordt ondersteund door vijf 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 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
 en mevrouw S. Meijer-Mendes
 tel. 06-16107456 - s.meijer@stichtinglvo.nl

De vermelde telefoonnummers bij de locatiedirectie en de coördinatoren 
zijn privénummers. Overdag kunt u hen bereiken via het algemene num-
mer van school: 045-5218666. 
Een overzicht van de mailadressen van de docenten vindt u in de digitale 
schoolgids op de website van school.
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Onderwijsvormen

Sint-Jan biedt aan de onderwijsvormen havo, tweetalig vwo op zowel gym-
nasium als ook op atheneum, atheneum en gymnasium (met klassieke talen). 
Daarnaast kunnen havoleerlingen kiezen voor versterkt Engels.
Het vwo leidt op voor een wetenschappelijke studie aan een universiteit 
en het havo voor het hoger beroepsonderwijs. Er zijn gezamenlijk brug-
jaren 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 school-
type plaatsvinden.

Opbouw

Onderstaand schema geeft de opbouw weer van onze scholengemeen-
schap. De mogelijkheden van doorstroming zijn hieruit af te leiden. 

Vanuit brugklas 1 naar:

havo 2   of: atheneum 2   of gymnasium 2 (alleen vanuit brugklas gymnasium)

en vervolgens:

havo 3 atheneum 3          gymnasium 3 
havo 4           atheneum 4 gymnasium 4
havo 5 atheneum 5           gymnasium 5
                      atheneum 6           gymnasium 6

Gymnasium kan alleen gevolgd worden in combinatie met Twee Talig On-
derwijs. De normale doorstroming is die van 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 vol-
gende 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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Resultaten

Voor de resultaten en opbrengstenkaart van de Inspectie van Onderwijs 
verwijzen we naar de digitale versie van de schoolgids .
Enkele bevindingen van de Inspectie van Onderwijs uit de opbrengsten-
kaart:
‘Het Sint-Janscollege, vwo en havo, heeft het vertrouwen van de Inspectie 
van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen 
verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belang-
rijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.’ 

Schoolgrootte

Het totaal aantal leerlingen bedraagt in het schooljaar 2020 - 2021 ruim 
1225 leerlingen.
Binnen het gebouw is een duidelijke splitsing aangebracht. De leerlingen 
van de klassen 1, 2 en 3 (onderbouw) hebben het grootste deel van hun 
lessen in de C-vleugel, de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 (bovenbouw) 
vooral in de A-vleugel. Op deze manier bereiken wij de door ons gewenste 
kleinschaligheid. Bovendien hebben de brugklasleerlingen ook nog een ei-
gen overblijfruimte (de aula) en een eigen pauzeplaats. De leerlingen van 
de hogere klassen hebben ook eigen overblijfruimtes.

Op Sint-Jan zijn ca. 130 personeelsleden werkzaam.



Aanmelding en toelating

De aanmelding gebeurt digitaal via de basisschool. Het is belangrijk dat 
ouders op het digitale aanmeldingsformulier ook eventueel medische ge-
gevens over hun kind verstrekken als hiermee rekening moet worden ge-
houden, bijv. bij het aanwijzen van de plaatsen in de klas en in de lessen 
lichamelijke opvoeding.

Sint-Jan biedt onderwijs op niveau havo en vwo. Voor toelating dient een leer-
ling een advies mavo/havo of hoger te hebben. De hierna genoemde intake-
commissie beslist over de toelating in overleg met de basisschool. De toela-
ting wordt zo spoedig mogelijk per mail bevestigd. 
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).   
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Begeleiding

Brugklas
Juist vanwege de grote stap die de nieuwe leerlingen maken, van basis-
school naar voortgezet onderwijs, besteden wij grote aandacht aan deze 
groep leerlingen. Een centrale rol in de opvang en begeleiding van de brug-
klasleerlingen heeft de brugklasmentor. Aandachtspunten zijn onder ande-
re het invullen van de agenda, 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 de ouders krij-
gen informatie over ’leren leren’ tijdens een voorlichtingsavond waarvoor 
zij  een uitnodiging ontvangen.

De overige klassen
Ook de leerlingen in de derde klas zetten een grote stap, nl. naar de boven-
bouw. Zij krijgen te maken met de profielkeuze en nieuwe vakken. Bij het 
maken van de juiste keuzes spelen de decaan en de mentoren een belang-
rijke rol.
Naast de begeleiding bij de studie vindt er ook begeleiding plaats op  
sociaal-emotioneel gebied door de mentoren, leerlingbegeleiding en het 
zorgadviesteam.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding wordt op Sint-Jan aangeboden door Check5. 
Meer informatie over dit instituut vindt u onder: www.check5.nl 
In het Open LeerCentrum kunnen de leerlingen na schooltijd zelfstandig 
studeren. Hierbij kunnen ze ook gebruik maken van de computerruimte in 
deze ruimte.

KWT
Sinds het schooljaar 2019-2020 zijn we op alle jaarlagen van het 
Sint-Janscollege gestart met KWT. KWT staat voor KeuzeWerkTijd waarbij 
leerlingen, naast de verplichte lessen, zelf bepalen welke uren KWT er we-
kelijks gevolgd worden. Hierbij hebben de leerlingen de keuze uit een aan-
tal KWT-vormen die gericht zijn op het bijwerken van achterstanden, ver-
dieping of de mogelijkheid bieden om, onder toezicht, huiswerk te maken.



12

Absentie- en ziekmelding
De leerling die door omstandigheden de lessen op een of meerdere da-
gen 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 coör-
dinator. Een ziekmelding dient elke dag herhaald te worden zolang de ziek-
te 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 af-
melding 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 mi-
nimaal vijf werkdagen vooraf te doen door middel van het invullen van het 
absentieformulier. Dit formulier, dat u aantreft op de website van school, 
dient ingeleverd te worden door uw zoon/dochter in lokaal C107. Het ab-
sentieformulier dient u ook te gebruiken voor verlofverzoeken die betrek-
king hebben op medische behandelingen bij tandartsen, orthodontisten, 
huisartsen, ziekenhuisbezoek etc.
Mocht u in schooladministratiesysteem zien dat uw zoon/dochter onbe-
kend afwezig was en wilt u achteraf de reden doorgeven, dan kunt u ook 
hiervoor gebruik maken van het absentieformulier. ON-meldingen (on-
bekend 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.

Gezonde school
Op Sint-Jan vinden we gezondheid erg belangrijk. Waar we hieraan een bij-
drage kunnen doen, proberen we dat te doen.
-  vanaf 1 augustus 2009 is Sint-Jan een rookvrije school. Dit betekent dat 

niet alleen binnen het gebouw niet gerookt mag worden maar ook niet 
op de buitenterreinen (pauzeplaats, fietsenstalling, e.d.).

-  sinds vele jaren is Sint-Jan een topsportvriendelijke school en heeft het 
een erkenning als Gezonde School.

-  in de pauzes kunnen leerlingen terecht bij een cateraar die uitsluitend 
gezonde voeding verkoopt.
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Lestijden

Tijdens de schooldagen zijn de lestijden als volgt:
1e uur 08.30 – 09.20 uur
2e uur  09.20 – 10.10 uur
pauze  10.10 – 10.30 uur
3e uur  10.30 – 11.20 uur
4e uur  11.20 – 12.10 uur
pauze  12.10 – 12.35 uur
5e uur  12.35 – 13.25 uur
6e uur:  13.25 – 14.15 uur
Pauze: 14.15 – 14.25 uur
7e uur: 14.25 – 15.15 uur
8e uur:  15.15 – 16.05 uur

Daarnaast kan het zijn dat er op bepaalde dagen lessen van 40 of 60 minu-
ten zijn. Dit wordt dan tijdig aan de leerlingen meegedeeld.

Belangrijke (vakantie)data

Voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn de volgende vakanties en vrije dagen 
vastgesteld:

herfstvakantie:  19 t/m 23 oktober 2020
kerstvakantie:  21 december 2020 t/m 1 januari 2021
carnavalsvakantie:  15 t/m 19 februari 2021
tweede paasdag:  5 april 2021
koningsdag:  27 april 2021
meivakantie:  3 t/m 14 mei 2021
tweede pinksterdag:  24 mei 2021
zomervakantie:  26 juli t/m 3 september 2021

De leerlingen hebben nog recht op zeven roostervrije dagen. Deze staan 
vermeld in de digitale schoolgids op de website.

De volledige jaarplanning vindt u op de website van het Sint-Janscollege: 
www.sintjan-lvo.nl



14



15

Organisatie

Bevoegd gezag
De Stichting LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegen-
woordigt de Stichting LVO. De Stichting LVO kent tevens een Raad van Toe-
zicht.

Stichting LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

Meer informatie? www.stichtinglvo.nl. 
U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl 

LVO geeft Limburg toekomst!
LVO Parkstad is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, 
beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortge-
zet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uit-
zondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de 
organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ont-
wikkelt 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 toe-
komst aan uw kind en aan onze provincie.



De 10 gouden regels

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omge-
ving;

 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 pro-

blemen 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 thuis-

horen;
 7.  We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en ge-

weld;
 8.  We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalge-

bruik;
 9.  We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling 

of geweld;
10. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.

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: telefoon 1400 (gratis)

Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwens-
personen 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 is de regiodirecteur wettelijk 
verplicht contact  op te nemen met de vertrouwensinspecteur.
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Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leer-
lingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die 
vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben.

Door schoolleider aangestelde vertrouwenspersoon
De door de school aangestelde vertrouwenspersoon is bereikbaar via het 
algemene telefoonnummer van de school.

Door bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersoon
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 telefonisch bereikbaar onder nummer 06-14726394.
De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via 
het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl en 
’Vertrouwens personen’ in te typen in de zoekfunctie.
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Wet Bescherming Persoonsgegevens
De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadmini-
stratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te 
kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informa-
tie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen 
 worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden.

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van 
persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden ver-
zameld en verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepas-
sing. 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 inmiddels een ‘Privacyreglement verwerking 
leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ ter instem-
ming voorgelegd aan het leerlingendeel van de GMR. 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 Privacyregle-
ment in te typen in de zoekfunctie.

Afhandeling klachten
In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daar-
voor aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algeme-
ne 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 en het Reglement Klachtencommissie 
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.
Veel informatie over de regelingen van de Stichting LVO vindt u terug op 
de website van de school (www.sintjan-lvo.nl) onder Ouders/Schoolgids.
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Belangrijke regelingen
Voor een aantal belangrijke regelingen verwijzen we u 
naar de website (voor adres zie pagina 5).
Hier vindt u o.a. informatie over:
- vakantie en extra verlof
- leerplicht
- kosten van onderwijs en tegemoetkomingen
- verzekeringen
- veiligheid
- LVO-regels en schoolregels
- schorsing en verwijdering
- overlegorganen, zoals de MR

Op de website vindt u onder het tabblad schoolgids uitgebreide informa-
tie, o.a. over de vrijwillige ouderbijdrage en de regeling sponsoring.

Veel informatie over Sint-Jan is te vinden via de website ‘Scholen op de 
kaart’: https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2201/





www.sintjan-lvo.nl

Bezoekadres: Amstenraderweg 122 - Hoensbroek
Correspondentieadres: Amstenraderweg 122
 6431 EN Hoensbroek
Telefoon: 045 - 521 86 66
E-mail: info@sintjan-lvo.nl
Website: www.sintjan-lvo.nl


