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Wat dat betekent voor het onderwijs dat je bij ons krijgt, 
lees je in deze schoolgids. Belangrijk uitgangspunt bij 
JenaXL is dat ons onderwijs niet draait om getallen, maar 
om mensen. Ons doel is te zorgen dat jij hier prettig werkt 
en leert. Heb je vragen, ideeën of zit je iets dwars? Dan kun 
je dat via het dagelijkse kringgesprek, je stamgroepleider en 
de wekelijkse Iedereenkomst laten horen!

Inleiding

Welkom bij JenaXL! We zijn een school 
voor Jenaplan voortgezet onderwijs, waar 
je diploma’s kunt halen voor vwo, havo en 
vmbo (kader & theoretisch). We werken 
samen met het Thomas a Kempis College. 
Beiden delen dezelfde visie en identiteit, 
maar toch is er een belangrijk verschil: bij 
ons volg je onderwijs en krijg je begelei-
ding volgens de principes van Jenaplan.
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Kleinschalig, groot en verbonden

Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk 
zijn we onderdeel van een grote organisatie - Landstede - die juist daardoor dingen tot stand 
kan brengen die anders buiten bereik blijven. De samenwerking met andere scholen geeft alle 
kansen voor dialoog en verdieping. Wij delen met elkaar onze onderwijsvisie en onze protes-
tants christelijke of katholieke achtergrond. Onze scholen bieden ook leerwegondersteunend 
onderwijs (lwoo).

1   School en 
    schoolleiding

JenaXL
met Thomas a Kempis College
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle
Telefoon 088-850 85 60

Teamleiding
André Postma

Directie
Mevr. G. Pastink.
Bezoekadres directie: 
Schuurmanstraat 1
8011 KC Zwolle
Telefoon 088-850 85 05
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2  Visie op onderwijs

JenaXL geeft voortgezet onderwijs volgens 
de kenmerken van Jenaplan. Uiteraard zet-
ten we ons in voor de beste schoolprestaties, 
maar JenaXL kijkt veel breder dan het werken 
aan kennis. De onderwijsmethode richt zich 
ook op het ontwikkelen van zelfbewustheid en 
zelfredzaamheid. Het leren van en met elkaar 
is een belangrijk fundament in ons onderwijs. 
Daarom kiezen we voor gemengde stamgroe-
pen, veel vakoverstijgende projecten en het 
feit dat je niet alleen met je hoofd, maar ook 
met je hart en handen leert. 

Het Jenaplanconcept
Jenaplan is ontwikkeld in Duitsland door professor Peter 
Petersen in het begin van de vorige eeuw. Hij wilde een 
school waar je niet alleen kennis vergaart, maar vooral 
ook leert om je als vrij en verantwoordelijk mens in te 
zetten voor anderen. Hij zag de school als een leef-werk-
gemeenschap van leerlingen, ouders en docenten.

Gesprek, spel, werk en vieren
Het Jenaplanonderwijs kent vier basisactiviteiten: ge-
sprek, spel, werk en vieren. Deze activiteiten zorgen 
ervoor dat leerlingen, docenten en ouders met elkaar 
samenleven, interacties hebben en zich completer 
ontwikkelen. Gesprek staat voor het intensieve con-
tact onderling en met de docenten. In het spel ont-
dek je jezelf en de ander. Werk is het opdoen van ken-
nis en vaardigheden in de reguliere vakken die nodig 
zijn om de wereld te begrijpen. Met de vieringen staan we 
stil bij belangrijke momenten in het schooljaar. Deze vier 
activiteiten komen aan bod in het ritmisch weekplan. 
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Leren van en met elkaar
Jenaplan is gebaseerd op de overtuiging dat elk kind uniek is. Iedereen heeft zijn eigen manier en tempo van leren, en zijn 
eigen niveau. Binnen het Jenaplan kunnen kinderen leren zoals ze dat in het dagelijkse leven ook doen: van elkaar en met 
elkaar, en met hoofd, hart en handen. In onze stamgroepen zitten leerlingen van alle niveaus en van verschillende leerjaren. 
Ze doen veel leeractiviteiten samen, maar krijgen tegelijkertijd volop individuele aandacht en kunnen zich op hun eigen niveau 
ontwikkelen. 

De zeven Jenaplan essenties
Bij JenaXL werken we met de zeven Jenaplan essenties.
Hoe verder je bent op JenaXL, hoe meer de Jenaplanessenties uit jezelf komen:

Ondernemen  Nieuwe dingen en oplossingen bedenken, initiatief en ambitie tonen, doelbewust handelen en  
   kwaliteiten eff ectief inzetten

Plannen  Eigen leerdoelen kunnen bepalen, een periode (dag, week, langere tijd) plannen, kunnen 
  aangeven wat er van je verwacht wordt en waarom

Samenwerken  Delen, luisteren, mening geven, aanwijzingen en school- en groepsregels respecteren, hulp 
  bieden en vragen, sociaal bewust zijn

Creëren  Onderzoeken, vragen, alles willen weten, doorzetten, origineel willen zijn, het beste uit jezelf halen, 
  flexibiliteit tonen

Presenteren  Durf, passie en authenticiteit tonen, goed taalgebruik en goede verzorging, in contact met de  
  omgeving

Refl ecteren  Feedback geven en vragen, evalueren en consequenties aangeven, eigen werk beoordelen en 
  beargumenteren, portfolio en eigen ontwikkeling tonen

Verantwoorden  Kunnen vertellen waarom je wat hebt gedaan, voor jezelf en anderen zorgen, willen meepraten  
  en beslissen, initiatieven nemen om dingen te verbeteren.
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3  Inrichting van ons onderwijs 

Je opleiding op JenaXL kent twee fases. Fase 1 (de onderbouw) biedt veel structuur en je volgt 
het ritmisch weekplan. In fase 2 (de bovenbouw) kies je je leerroute en zal je merken dat je meer 
eigen verantwoordelijkheid krijgt. In dit hoofdstuk lees je hoe de opleiding is opgezet.

Stamgroepen
Op JenaXL zit je gedurende je hele opleiding in een stamgroep: een groep met leerlingen van verschillende leeftijden en van 
verschillende niveaus. Je hebt een stamgroepleider, die zorgt voor begeleiding. 

Ritmisch weekplan
In de onderbouw van JenaXL heb je een vast weekrooster: het ritmisch weekplan. Dit is een vaste structuur waardoor je 
snel weet waar je aan toe bent en je je snel thuis voelt. In het ritmisch weekplan wisselen werk, gesprek, spel en viering elkaar 
af. In de bovenbouw is de vorm van het rooster klassieker. De leerlingen en collega’s laten de aangeleerde vaardigheden van de 
onderbouw terugkomen binnen hun leeractiviteiten. 

Ritmisch weekplan

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

8:30 Kring Kring Kring Kring Kring

9:15 Basiswerk Basiswerk Plannen/evalueren Basiswerk Basiswerk

10:30 Pauze Pauze Pauze Pauze Pauze

10:45

11:30

11:45

Basiswerk

Basiswerk

Basiswerk Basiswerk BasiswerkIedereenkomst

Pauze

Pauze

Keuzecursus

Pauze Pauze Pauze

13:45

14:15

15:00
15:30

Xperience

Basiswerk

Xperience
Basiswerk

Maatwerk

Vrij Keuzewerk
Vrij

12:15
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We leggen de onderdelen even uit:

Kring Start van de dag in de stamgroep. In de kring komen verschillende onderwerpen van gesprek aan bod.
Xperiences Projecten waarin de verschillende vakken vanuit de kerndoelen op een natuurlijke manier bij elkaar   
 komen.
 Iedereenkomst Wekelijkse samenkomst van leerlingen en docenten om schoolbrede zaken te bespreken of te vieren.
 Keuzewerk Leerlingen formuleren een eigen leervraag en gaan op zoek naar het antwoord. De leervragen passen
 binnen verschillende vakdomeinen.
 Evalueren Evalueren van de week en het weekplan in de stamgroep en vooruitkijken naar het nieuwe weekplan.
 Keuzecursus Leerlingen kunnen iedere periode een cursus kiezen uit een breed aanbod van wetenschappelijke 
 cursussen.
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Eerste fase
De eerste twee jaar van JenaXL noemen we de eerste fase 
of onderbouw. Normaal gesproken ben je in de eerste
fase elke dag van 8.30 uur tot 15.30 uur op school (woens-
dag tot 13.45 uur) en je hebt een vast ritmisch weekplan. 
Aan het begin van elk schooljaar krijg je het onderwijs-
programma. Hierin staat welke leerstof we dat jaar  
behandelen en hoe we die stof toetsen, bijvoorbeeld via 
een repetitie of een werkstuk. Dankzij dit programma
weet je precies wat je dat jaar te wachten staat. Je leest 
hierin ook wat de eisen zijn om over te gaan.

Hoe volgen we de ontwikkeling?
In zowel de eerste fase als de tweede fase houden we je 
vorderingen op drie manieren bij:
•    Cijferlijst
•    Met cijfers geven we op een objectieve manier weer of 

de leerdoelen worden bereikt. De cijferlijst komt soms 
samen met een geschreven observatie van de vakdocent.

•   Portfolio
•    Je houdt een portfolio bij, waarmee je laat zien hoe je 

ontwikkeling verloopt en waar je goed in bent. 
Dit is een subjectief verslag over de persoonlijke ont-
wikkeling aan de hand van het hart, hoofd, handen.

Het jaar is opgedeeld in drie periodes van ongeveer twaalf 
weken. Aan het eind van iedere periode bekijken we je resul-
taten. De stamgroepleider bespreekt deze resultaten en de 
voortgang met jou en je ouders/verzorgers. Aan het einde 
van het eerste leerjaar bepalen we op welk niveau je in het 
tweede leerjaar gaat werken. 

Tweede fase
In de tweede fase volg je één van deze opleidingen: 
•   De opleiding kb 
•   De opleidingen havo en tl
•   De opleiding vwo

De opleiding kb
De opleiding kb is bedoeld voor leerlingen die het liefst 
praktisch bezig zijn en het beste leren door te doen.  
Je volgt in deze route de kaderberoepsgerichte leerweg 
van het vmbo. Je kunt bij ons de sector Economie volgen, 
de andere sectoren rond je af op Talentstad. Kies je 
Economie? Dan ga je diverse programmaonderdelen
van de afdeling administratie volgen. Per week heb je acht 
uur praktijklessen administratie. Het vierde jaar sluit je af 
met schoolexamens, het centraal schriftelijk praktijk-
examen, en het centraal schriftelijk eindexamen. 

De opleidingen havo en tl
De opleiding havo en tl is bestemd voor de leerling die doen
en denken graag combineert, met een duidelijke koppeling 
naar de toekomstige beroepspraktijk en een leerlijn naar 
het hbo.

Volg je de theoretische leerweg, dan kun je kiezen voor de 
sectoren Techniek, Zorg en welzijn, Landbouw  
of Economie. Alle sectoren kun je volgen op JenaXL. Ook 
kun je bij de theoretische leerweg examen doen in een 
aantal bijzondere vakken, zoals maatschappijleer 2 en een 
uitgebreid CKV programma (toneel, muziek, beeldende vor-
ming en tekenen). 
Na tl kun je doorstromen naar havo. Je kunt dan kiezen in 
het 4e leerjaar voor de Theoretische leerweg plus. Je volgt 
dan een extra examenvak en masterclasses. Zo ben je 
goed voorbereid op de overstap naar havo 4. 

Kies je voor havo, dan gaat de tweede fase het vierde jaar 
in. Je kiest dan één van deze vier profielen:
•   Cultuur en Maatschappij (CM)
•   Economie en Maatschappij (EM)
•   Natuur en Gezondheid (NG)
•   Natuur en Techniek (NT)

Een profiel is een richting waarin je je kunt specialiseren 
en daarmee voorbereidt op een vervolgopleiding. Een 
profiel bestaat uit een aantal vakken. Een deel van 
die vakken is voor alle profielen gelijk (het gemeenschap-
pelijke deel) en een aantal vakken hoort specifiek bij dat 
profiel(deel). Binnen het profiel kun je bovendien ook nog 
een aantal vakken kiezen (profielkeuzevak). Ten slotte is er 
ook nog een vrij deel (keuze-examenvakken). Al deze 
profielen kun je volgen op JenaXL.

De opleiding vwo
De opleiding vwo is voor de nieuwsgierige, resultaat-
gerichte leerling die goed zelfstandig kan leren. Je rondt 
deze route af met het vwo-diploma. Ook hier kies je één 
van deze profielen, die je allemaal kunt volgen op JenaXL: 
•   Cultuur en maatschappij
•   Economie en maatschappij
•   Natuur en gezondheid
•   Natuur en techniek



Stamgroepen en niveaugroepen
Ook in de tweede fase zit je in een stamgroep met leerlin-
gen van verschillende leeftijden en niveaus. Instructie, ver-
werkingsopdrachten en afronding krijg je natuurlijk wel op 
jouw niveau.

Ritmisch weekplan in de tweede fase
Doordat iedereen in de tweede fase een sector (vmbo) of 
profiel (havo en vwo) kiest, lukt het niet meer één ritmisch 
weekplan voor de hele stamgroep te maken. We proberen 
zo veel mogelijk als stamgroep met elkaar te doen, maar het 
kan gebeuren dat je een zelfstudie-uur hebt. Ook vervalt de 
Xperience. 

Een minder strak ritmisch weekplan in de tweede fase 
heeft ook een doel: het maakt jou zelfstandiger in je leer-
proces. Het leren studeren is een belangrijk onderdeel van 
onze opleiding. Je krijgt bovendien steeds meer eigen 
verantwoordelijkheid, zodat je na JenaXL zelfstandig 
verder kunt. We verwachten dat je veel meer zelf initiatief 
neemt. De aangeleerde vaardigheden, zoals je die hebt 
geleerde in de onderbouw, pas je nu zelf toe tijdens de 
diverse leeractiviteiten. 

Digitaal onderwijs
De komende jaren wordt meer en meer de laptop of tablet 
ingezet bij het onderwijs. Wij doen dit, omdat het een hulp-
middel is om te komen tot:
•   aantrekkelijker onderwijs
•   een rijkere leeromgeving
•   een grotere verscheidenheid aan werkvormen
•   meer mogelijkheden voor onderwijs op maat en 
 zelfstandig leren
•   directere communicatie met leerlingen en ouders

Examen
Het schoolexamen is verspreid over alle leerjaren van de 
tweede fase. Al voordat je examenjaar begint, sluit je een 
aantal vakken uit het algemene deel af met een school-
examen. Vakken die ook een centraal examen kennen, sluit 
je pas in het laatste schooljaar af. 

Programma van Toetsing en Afsluiting 
Aan het begin van de tweede fase krijg je een Programma 
van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat per vak 
beschreven hoe en welke toetsing en beoordeling plaatsvindt, 
wanneer je overgaat, welke herkansingsmogelijkheden er 
zijn en wanneer je mag deelnemen aan het centrale examen.

Magister
Op Magister vind je alle planners, vakken, leeractiviteiten en 
andere informatie over je opleiding. 
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Herfstvakantie  17 oktober 2016 t/m 21 oktober 2016

Kerstvakantie   26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie  20 februari 2017 t/m 24 februari 2017

Goede Vrijdag t/m Pasen 14 t/m 17 april 2017

Meivakantie   24 april t/m 28 april 2017

Bevrijdingsdag   5 mei 2017

Hemelvaart    25 mei 2017 

Tweede Pinksterdag  5 juni 2017

Zomervakantie  vanaf 24 juli 2017

Examens
Examens 2017 beginnen op woensdag 10 mei. Voor het volledige rooster verwijzen we u door naar www.examenblad.nl.

4  Vakanties
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De stamgroepen van de onderbouw gaan in de vierde
periode per fiets op werkweek. Deze werkweek is door
leerlingen zelf georganiseerd tijdens een Xperience.
Plezier en gezelligheid staan voorop, maar tijdens de
werkweek voer je ook (een deel van) een Xperience uit. 
De stamgroepen van de bovenbouw gaan in het begin van 
het jaar op werkweek naar het buitenland (Tsjechië of 
Berlijn). Dit kamp staat in het teken van groepsvorming 
en wereldoriëntatie.

Stages
Bij ervaringsgericht onderwijs passen ook onze stages.
Deze stages passen in onze leerlijn LOB (loopbaan- 
oriëntatie en -ontwikkeling) en deze stages bepalen de 
inhoud van hun LOB-dossier. Hierin volgens ze hun ont-
wikkeling aan de hand van vijf loopbaancompetenties:
motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werk-exploratie,
loopbaansturing en netwerken.

Ieder jaar staan er drie stageweken gepland. Er zijn drie 
soorten stages:  
•  Wereldoriënterende stage (leerjaar 1 en 2: in tweetallen
 maak je kennis met verschillende beroepen)
•  Beroepenstage (leerjaar 3 en hoger: een stage in het
 vakgebied van de sector- of profielkeuze)
•  Maatschappelijke stage (een maatschappelijk project
 waar wij met de gehele school aan werken in de laatste
 schoolweken van ieder schooljaar)

Excursies
Ook excursies maken het onderwijs ervaringsgericht en 
wereldoriënterend. Elk jaar staan er verschillende excur-
sies op het programma.

5   Buitenschoolse 
 activiteiten

Ons onderwijs is ervaringsgericht, ontwikke-
lingsgericht, wereldoriënterend, coöperatief,
kritisch en zinzoekend. Oftewel: het gaat niet 
alleen om het vergaren van vakkennis. Door 
het jaar heen vinden er ook veel andere leer-
activiteiten plaats, zowel binnen als buiten de 
school. Deze staan overzichtelijk in de jaarlijn,
die je vindt op onze website www.jenaxl.nl.
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Stamgroepleider
In de begeleiding en ontwikkeling van leerlingen is een 
sleutelrol weggelegd voor de stamgroepleider. Dit is een 
docent van wie je wekelijks een aantal uren leeractivitei-
ten krijgt. Daardoor leert hij of zij je goed kennen en je 
ontwikkeling goed volgen. De stamgroepleider is ook het 
eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.

Vakdocent
Ook de docenten van de verschillende vakken zijn erg 
belangrijk voor je ontwikkeling. Want behalve het geven 
van de lessen, besteden zij ook veel aandacht aan de sfeer 
in de stamgroep. Elke vakdocent heeft nauw contact met 
je stamgroepleider.

De vertrouwenspersoon
Heb je binnen of buiten de school persoonlijke problemen 
die je liever niet met je stamgroepleider of docent 
bespreekt? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon is er om naar je te luisteren maar 
kan je ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverle-
ningsinstanties.

Hulp bij het kiezen
Een sector (vmbo) of profiel (havo/atheneum) kiezen, een 
vervolgopleiding uitzoeken... Tijdens je opleiding moet 
je een paar erg belangrijke keuzes maken. Daar krijg je 
hulp bij van je stamgroepleider en de decaan. Dit gebeurt 
zowel individueel als in groepsverband, en er zijn ook 
voorlichtingsavonden. Uiteraard worden ook je ouders/
verzorgers bij dit keuzeproces betrokken. 
Je keuzeproces komt ook terug in je LOB-leerlijn (loop-
baanoriëntatie en -ontwikkeling). Voor het LOB vul je een 
dossier en dat kun je op deze manier doen met zinnige 
activiteiten. Het helpt je bij het maken van een juiste studie 
keuze.

Zorg bij een hulpvraag 
Het kan zijn dat een leerling zich binnen de stamgroep niet 
thuis voelt. Wij richten onze aandacht dan 
allereerst op het functioneren van de groep. Een goed 

pedagogisch klimaat heeft een positieve uitwerking op de 
groep. Daarnaast krijgen kinderen die extra, specifieke 
zorg behoeven deze zoveel mogelijk binnen de stamgroep. 
De aanpak stemmen we af met de leerling, de ouders/
verzorgers en het team. De ondersteuning borduurt voort 
op de basisbehoeften: ervaren van competentie, autono-
mie en het hebben van goede sociale relaties.

Zorgexpertise van buiten de school
We kunnen een leerling ook aanmelden bij het Zorg en 
Advies Team (ZAT). Dit is een team van externe
zorgexperts: een orthopedagoog van Het Lumeijn, een
schoolcounselor van Bureau Jeugdzorg, jeugdverpleeg-
kundige van de GGD en de gemeentelijke leerplicht-
ambtenaar. Zij ondersteunen het JenaXL-team met advie-
zen
vanuit hun specifieke deskundigheidsgebied.

Schoolveiligheidsplan
We willen dat onze school een veilige omgeving is voor 
leerlingen, ouders en medewerkers. Letterlijk en figuurlijk:
pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discrimi-
natie en ander grensoverschrijdend gedrag horen bij ons
absoluut niet thuis. Hoe we dit proberen te voorkomen
en oplossen hebben we vastgelegd in een schoolveilig-
heidsplan. Dit plan ligt op school ter inzage.

 

6  Leerlingontwikkeling

Je ontwikkeling bij JenaXL wordt begeleid door een vast kernteam. Dit team staat onder 
leiding van een teamleider en bestaat uit vakdocenten, stamgroepleiders en een onderwijsas-
sistent. Het kernteam van JenaXL valt onder de directie van het Thomas a Kempis College.
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Oudergesprekken
Na elke periode bespreken stamgroepleider, leerling en 
ouders/verzorgers de voortgang. Maar ook daarbuiten 
kunnen ouders afspraken maken met de stamgroepleider 
om de ontwikkeling van hun kind te volgen.

Nieuwsbrief
We sturen elke maand een digitale nieuwsbrief aan alle 
ouders/verzorgers. Hierin staan mededelingen uit de 
school, onderwijskundige wetenswaardigheden, informatie 
over schoolactiviteiten en andere ontwikkelingen.

Ouderraad
JenaXL wil een leef-werkgemeenschap zijn van leerlingen, 
ouders en docenten. De inhoud van het onderwijs is de 
verantwoordelijkheid van de docenten, maar over de vorm 
is de inbreng van ouders erg belangrijk. Deze inbreng vindt 
mede plaats via de ouderraad. Deze raad heeft als doel het 
leer- en leefklimaat op school te bevorderen en onderhoudt 
het contact tussen de school en de ouders/verzorgers. 
Ook is het de Ouderraad die betrokken is bij de organisatie 
van ouderbetrokkenheid thema-ouderavonden of school-
activiteiten.

Leerlingenraad
JenaXL heeft een leerlingenraad met leerlingen uit ver-
schillende leerjaren. Zij behartigen de belangen van de 
leerlingen als het gaat om buitenlandse activiteiten, maar 
helpen ook mee met het organiseren van bijvoorbeeld 
schoolfeesten.

Ouderbetrokkenheid
We stimuleren de betrokkenheid van ouders bij de uit-
voering van het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld een 
expert- of praktische rol zijn tijdens de diverse leer-
activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid 
van de ouders bij hun kind veel invloed heeft op de 
schoolprestaties. Hierover gaan we dan ook graag met 
elkaar in gesprek.

Website en social media
Ouders/verzorgers vinden ook informatie en nieuws op 
onze website: www.jenaxl.nl.
We zijn ook te volgen via:
•   Facebook: www.facebook.com/jenaxl
•   Twitter: www.twitter.com/JenaXLZwolle
•   Instagram

Klachtenbehandeling
Het kan gebeuren leerlingen of ouders het ergens niet mee 
eens zijn of ontevreden zijn. Dan is de mentor het eerste
aanspreekpunt. Lukt het niet om samen een oplossing 
voor het probleem te vinden, dan kan er een klacht 
ingediend worden bij het eigen klachtenmeldpunt via: 
klachtenmeldpuntjenaxl@landstede.nl. We volgen het 
klachtenprotocol van Landstede Groep. Dit protocol is bij 
ons op te vragen.

7  Communicatie en meepraten
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8  Resultaten

Resultaten 2015-2016

 vmbo-k vmbo-t vmbo-b havo vwo

Aantal kandidaten 10 18 1 15 3

Aantal geslaagden 10 18 1 15 2

Percentage geslaagden 100% 100% 100% 100% 67%
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Boeken
Elke leerling heeft een eigen boekenpakket. In de onder-
bouw laat je de boeken meestal op school, omdat je veel 
weektaken tijdens de schooluren maakt. In de bovenbouw 
maak of leer je ook een deel thuis, om zo aan de wettelijke 
uurnorm te voldoen.

Ziek melden
Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat zo snel 
mogelijk aan school doorgeven. Word je op school ziek en 
ga je naar huis, dan moet je na thuiskomst even naar school 
bellen. Ben je weer beter en ga je weer naar school? Lever 
dan een ‘betermeldkaart’ in bij de receptie.

Vrij vragen
Moet je een paar lessen of een hele dag missen? Vraag dat 
dan vooraf bij de teamleider aan. Voor langere afwezigheid 
kan alleen de directie toestemming verlenen. Vakanties 
buiten de schoolvakantie om zijn in uitzonderingsgevallen 
toegestaan. Ongeoorloofd verzuim melden we aan de leer-
plichtambtenaar.

Lesuitval
Doordat we in de onderbouw werken met een ritmisch 
weekplan met weektaken, heb je in de eerste fase geen 
tussenuren. Mocht er een instructie niet doorgaan om wat 
voor reden ook, dan kun je altijd verder werken volgens je 
weektaken. Alleen bij overmacht (bijvoorbeeld een griep-
golf) kan het gebeuren dat je eerder naar huis kunt. In de 
tweede fase zijn er wel tussenuren mogelijk, al proberen 
we altijd een alternatief te vinden en verwachten we dat 
je deze uren ook goed kunt besteden aan het werken aan 
schooltaken. 

Ouderbijdrage
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief
de schoolboeken. Helaas betaalt de overheid niet alles, 
terwijl we een aantal voorzieningen en activiteiten erg 
belangrijk vinden. Daarvoor vragen we ouders/verzorgers 
om een bijdrage. De ouderbijdrage voor 2016 - 2017 is voor 
leerjaar 1 en 2 (alle niveaus) € 135,- en voor leerjaar 3 t/m 
6(alle niveaus) €65,-. Dit is een vrijwillige bijdrage, maar 
voor ons onmisbaar om ons onderwijs nèt die extra’s te 
geven. 

Verzekeringen
De school sluit jaarlijks een collectieve ongevallenverzeke-
ring af voor alle leerlingen. Deze dekt de schade tot een 
bepaald bedrag, en alleen wanneer de eigen verzekering 
dezeschade niet dekt. De dekking geldt voor schade tijdens
schooluren en evenementen in schoolverband voor leer-
lingen, en dan een uur voor en na het evenement (of langer
als het rechtstreeks komen en gaan van en naar het 
evenement meer tijd in beslag neemt). De dekking geldt 
ook voor leerlingen tijdens hun stages. Tijdens de stage-
periode is er voor hen ook een aansprakelijkheidsverze-
kering.

9   Praktische zaken
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