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| Voorwoord 
 
Leren is leuk! 
Leren is leuk als je het meteen kunt toepassen, als je met plezier aan het werk bent en ervaart 
waarvoor je het nodig hebt. Uitdagende en aansprekende opdrachten zorgen ervoor dat je 
makkelijker leert en beter onthoudt wat je hebt geleerd. 
Het Actief College gaat uit van jouw mogelijkheden, helpt je om problemen bij het leren te 
overwinnen en ondersteunt je op positieve wijze. Bij ons kan je in de bovenbouw kiezen uit alle 
beroepsgroepen ofwel profielen: Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & 
Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie. Bovendien bieden we alle 
niveaus aan van basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht tot en met de gemengde leerweg 
(mavoniveau met praktijk).   
Natuurlijk is geen mens hetzelfde en daar houden we rekening mee. Leerlingen die extra hulp 
nodig hebben bieden we leerwegondersteuning, leerwerktrajecten, steunlessen, speciale 
trainingen, remedial teaching, maar ook de mentor vervult een belangrijke rol in jouw 
persoonlijke begeleiding. 
Door de nauwe contacten met het bedrijfsleven maken we het mogelijk om niet alleen op 
school te leren, maar ook in de maatschappij. Excursies en beroepsstages zijn prachtige 
leermomenten. Ook tijdens de maatschappelijke stages maak je kennis met “de echte wereld”. 
 
Leren is leuk op een school waar ze jou kennen. Het Actief College is een kleinschalige school, 
gezellig en met leuke activiteiten naast en in de lessen. Zijn er nog vragen of wil je een keer 
komen sfeerproeven, aarzel dan niet en neem contact met ons op. We ontvangen je graag! 
 

Actief College, vakkundig in actief leren! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Managementteam v.l.n.r.  
de heer Damen, teamleider onderbouw 

mevrouw Koole, directeur 
de heer Boogaard, teamleider bovenbouw 
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1| De school 
 
Onze school wordt bestuurd door Onderwijsgroep Acis Hoeksche Waard.  
Acis heeft 20 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor 
voortgezet onderwijs : 
1. Het Actief College voor vmbo, basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg met en 

zonder leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en leerwerktrajecten (lwt). 
Opleidingsrichtingen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, 
Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie. 

2. Het Hoeksch Lyceum voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. 
 
Het Actief College en het Hoeksch Lyceum vormen samen de Onderwijsgroep RSG en werken 
intensief met elkaar samen. Ook wordt nauw samengewerkt met de openbare basisscholen in 
de Hoeksche Waard. 
 

Geschiedenis van onze school 
 
In 1906 werd de Ambachtsschool in Oud-Beijerland geopend. De agrarische Hoeksche Waard 
maakte voorzichtig kennis met industrie en er was behoefte aan een praktische 
beroepsopleiding.  
Later kwam er ook een huishoudschool (lhno). In de jaren ’80 fuseerde de lhno-school Oud-
Beijerland met de lhno-school uit Klaaswaal en de lts in Oud-Beijerland. De vestigingsplaats 
werd Oud-Beijerland. De genoemde scholen vormen de voorgangers van het huidige Actief 
College.   
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Gebouw en omgeving 
 
Het Actief College ligt centraal in Oud-Beijerland aan de Koninginneweg. Het gebouw stamt uit 
1955 en sinds die tijd is het uitgebreid en aangepast aan de eisen van deze tijd. De 
karakteristieke voorgevel is nog vrijwel ongewijzigd gebleven.  
Op 10 mei 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor nieuwbouw van het 
Actief College op de locatie Poortwijk. In 2018 kan er gestart worden met de bouw en we hopen 
dan zo spoedig mogelijk het nieuwe gebouw te kunnen betrekken. 
 

Missie en visie 
 
Onze school staat voor vakkundig, eigentijds openbaar voortgezet middelbaar 
beroepsonderwijs. Wij bieden leerlingen met een basis, kader of gemengd theoretisch niveau 
een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de veranderende 
samenleving. 
Voor ons betekent dit dat de leerling zich ontwikkelt tot jonge adolescent, een vakkundig 
beroepsuitoefenaar en verantwoordelijk deelnemer aan de maatschappij. 
 
Wij zien het als onze opdracht de leerlingen maximaal voor te bereiden op het 
vervolgonderwijs, dan wel een plaats op de arbeidsmarkt. Wij realiseren ‘vakkundigheid in 
denken, durven en doen’ en bieden de leerlingen daarvoor passend onderwijs door maatwerk in 
de leerroutes en begeleiding. 
 
Wij geloven in de potentie van onze leerlingen. In alles stellen we de ontwikkeling van onze 
leerlingen centraal. Wij koesteren ambities, stimuleren talent en bieden een breed aanbod aan 
opleidingen. Wij zijn een actieve school en leggen samen met leerlingen en ouders een stevige 
basis voor de toekomst!’ 
 
Wij willen ‘passend onderwijzen’ en scheppen voorwaarden waarin de leerling zelfstandig 
keuzes leert maken en zichzelf leert positioneren. 
 

Ons motto: Vakkundig in actief leren! 
 

  



6 

 

2|De organisatie 
 
De leiding van de school ligt in handen van de directeur, mevrouw Koole. Zij is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg, het schoolklimaat, de 
inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede het gebruik van het gebouw en het beheer 
van de middelen.  
De directeur voert namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. Zij wordt 
bijgestaan door twee teamleiders. Samen vormen zij de directie.  
De eindverantwoordelijkheid voor de totale schoolorganisatie berust bij het schoolbestuur.  
 

De teamleiders 
 
Het Actief College heeft twee teamleiders.  
De teamleider onderbouw, de heer Damen,  geeft leiding aan het team van de eerste twee 
leerjaren. 
De teamleider bovenbouw, de heer Boogaard,  geeft leiding aan het team bovenbouw (team 
Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, 
Produceren, Installeren & Energie). 
 

Mentoren 
 
Elke leerlingengroep heeft een mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de cognitieve en 
sociaal-emotionele begeleiding (eerste lijn zorg) van zijn groep. De mentor onderhoudt intensief 
contact met de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). 
 

Onderwijsondersteunend personeel 
 
De administratie verricht ondersteunende, administratieve taken. De administratie is 
verantwoordelijk voor de telefonische bereikbaarheid van en het eerste contact met de school.  
De conciërges dragen zorg voor de gebouwen, houden toezicht op de leerlingen en coördineren 
werkzaamheden met betrekking tot de kantine en de schoonmaak. 
Bureau Planning is verantwoordelijk voor alle roosters en planningen.  
Docentassistenten verrichten werkzaamheden ter ondersteuning van de docenten en het 
onderwijs in het algemeen.  
De directiesecretaresse ondersteunt het management (directie) van de school. 
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3| Het onderwijs 
 
Het Actief College is een scholengemeenschap. Dat wil zeggen dat er verschillende 
opleidingen worden verzorgd. Niet alleen bieden wij beroepsvoorbereidend onderwijs aan op 
verschillende niveaus, er zijn ook verschillende opleidingsrichtingen. 
 

De brugklas 
 
Leerlingen verschillen in aanleg, tempo en interesse. Omdat wij hier rekening mee houden, 
worden de brugklassers op een zorgvuldige wijze in één van onze brugklassen geplaatst. De 
adviezen van de leerkrachten van groep acht zijn voor het Actief College het belangrijkste 
criterium voor plaatsing. Het Actief College hecht veel waarde aan een goede relatie met de 
toeleverende scholen zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van hun expertise.  
 
De doelstelling van de brugklas 
Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het Actief College. Daarom begeleiden we 
hen intensief bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Het thuis voelen is 
voor ons geen loze kreet. Wij ontvangen de leerling daarom al in juli voor een eerste 
kennismaking met de mentor en de klas. Het nieuwe schooljaar begint met een introductiedag, 
waarin de leerlingen wegwijs worden gemaakt. Daarna starten de lessen volgens het rooster.  
 
Dat wil niet zeggen dat de leerlingen het dan verder zelf mogen uitzoeken. Wij gaan er van uit 
dat de leerlingen na twee maanden gewend zijn en sluiten deze gewenningsperiode af met het 
traditionele ‘wuppenfeest’. Het Actief College hecht ook veel waarde aan een goed contact met 
de ouders. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt. Er worden kennismakings- c.q. 
voorlichtingsavonden voor ouders georganiseerd. Viermaal per jaar wordt er een rapport 
uitgereikt. Het eerste en derde rapport wordt samen met de ouder(s)/verzorger(s), de leerling 
en de mentor besproken. Bij het tweede rapport kunnen ouder(s)/verzorger(s) een afspraak 
maken voor een gesprek met de vakdocenten. 
          
Faciliteiten 
De leerlingen kunnen gebruikmaken van faciliteiten als remedial teaching en steunlessen. 
Verder heeft onze school een vertrouwenspersoon, een maatschappelijk werker, een 
schoolverpleegkundige (Careyn) en een orthopedagoog. 
 

De onderbouw 
 
De verlengde brugperiode 
De brugperiode op het Actief College beslaat twee leerjaren, we spreken daarom over een 
tweejarige brugperiode. Na de brugperiode bepalen we in overleg de leerroute. Hierbij vraagt 
de mentor advies aan de docenten en wordt tweemaal een (Cito) niveauonderzoek gedaan. Aan 
de hand van de vorderingen die de leerling maakt, en de gegevens verkregen uit verschillende 
toetsen (twee Cito-VAS-toetsen), bepaalt het team op welk niveau de leerling zijn schoolcarrière 
voortzet. 
 
Tijdens de brugperiode hebben de leerlingen elke week een contactuur met de mentor 
(studieles). Daarin leren ze onder andere hoe om te gaan met het huiswerk, de agenda, de 
groep, enz. 
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De sectoren komen in de brugperiode aan de orde tijdens de uren Actief@work. Een aantal 
uren per week gaan de klassen aan het werk in de profielen Zorg & Welzijn, Economie & 
Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & 
Energie. 
 
Buiten de drie lessen Nederlands per week wordt er in een extra uur aandacht besteed aan 
begrijpend lezen. Naast vier uur wiskunde krijgen de leerlingen ook nog een uur 
rekenvaardigheid. 
In de onderbouw volgen de leerlingen het vak CMT (cultuur media techniek), waarin thematisch 
leerstof wordt aangeboden en vakoverstijgend wordt gewerkt (tekenen, handenarbeid, 
techniek, informatiekunde en drama). 
 
Op het Actief College wordt actief geleerd. Met het hoofd en met de handen. Een deel van de 
opleiding bestaat uit de beroepsgerichte leerwegen waarbij de nadruk op de praktijkvakken ligt.  
 
Er worden lessen verzorgd op verschillende niveaus: 
- Basisberoepsgerichte leerweg (geeft toegang tot mbo-opleidingen niveau 2). 

Leerwerktraject (variant van basisberoepsgerichte leerweg met een sterke 
praktijkcomponent, geeft toegang tot mbo-opleidingen niveau 2). 

- Kaderberoepsgerichte leerweg (geeft toegang tot mbo-opleidingen niveau 3 en 4). 
- De gemengde leerweg (geeft toegang tot een mbo-opleiding niveau 4). 
 
De basis- en kaderleerlingen worden in het eerste en tweede jaar ingedeeld als basis-/kaderklas 
en als basis-/kaderklas met leerwegondersteuning (lwoo). 
De instapklas is een kleine klas, waardoor leerlingen nog beter begeleid kunnen worden. Deze 
groep heeft een eigen lokaal en krijgt les van een beperkt aantal docenten. Voor leerlingen met 
lwoo geldt een speciale aanmelding. Een externe instantie bepaalt welke leerling daarvoor in 
aanmerking komt. Voor deze leerlingen gelden speciale faciliteiten (bv. kleinere klassen). 
 
Daarnaast is er ook een KGL-klas (kader/gemengde leerweg), speciaal bedoeld voor leerlingen 
met een advies gemengde leerweg of theoretische leerweg met een praktische instelling. In 
deze klas kunnen ook leerlingen met het advies kader geplaatst worden, vandaar de aanduiding 
KGL-klas.  
 
Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de splitsing plaats van groepen leerlingen, op basis 
van hun niveau: 
- basisberoepsgerichte leerweg; 
- kaderberoepsgerichte leerweg; 
- gemengde leerweg of 
- theoretische leerweg (GL met extra keuzevak). 
 
De leerlingen vervolgen hun schoolcarrière in de bovenbouw en krijgen les op het eigen niveau 
in de volgende profielen: 
- Zorg & Welzijn; 
- Economie & Ondernemen; 
- Bouw, Wonen & Interieur; 
- Mobiliteit & Transport; 
- Produceren, Installeren & Energie. 
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Als voorbereiding op deze keuze staat op het rooster van de leerlingen uit het eerste en tweede 
brugjaar het vak Actief@work.  
In leerjaar 1 krijgen de leerlingen in totaal drie uur les per week in alle drie de profielen.  
Tijdens het tweede jaar krijgen de leerlingen in een roulatiesysteem elke week twee uur les in 
één van de profielen. Vanaf februari/maart volgen zij de lessen in de afdeling van hun keuze. 
 

Lessentabellen onderbouw/verlengde brugperiode   
 

Vakken BK1 KG1 BK2 KG2 

Nederlands 4 4 4 4 

Engels 3 3 3 3 

Mens & maatschappij  
(aardrijkskunde en geschiedenis) 

4 4 3 3 

Wiskunde 4 4 4 4 

Rekenen 1 1 1 1 

Natuur-/scheikunde 1 1 2 2 

Biologie/verzorging 2 2 3 3 

Duits 0 0 0 2 

Economie 0 0 2 2 

Cultuur, media & techniek 
(informatiekunde, tekenen, handvaardigheid,  
muziek en drama) 

8 8 6 4 

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 

Studieles 1 1 1 1 

Actief@work 3 3 2 2 

Totaal 33 33 33 33 
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De bovenbouw 
 
Leerlingen die instromen op het Actief College krijgen te maken met de nieuwe wettelijke eisen 
voor de examens in het vmbo. De inrichting is gekoppeld aan profielen, waarbij ieder profiel een 
verplicht deel en een keuzedeel heeft. Dat betekent dat leerlingen voorafgaand aan het derde 
leerjaar een profiel kiezen.  
 
Het bijzondere bij het Actief College  is dat er te kiezen valt, want als enige in de regio bieden 
we vijf profielen aan: Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, 
Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie. 
 
Daarnaast moeten de leerlingen binnen of buiten het profiel vier beroepsgerichte keuzevakken 
kiezen voor verdere verdieping van het gekozen profiel en de persoonlijke ontwikkeling. Deze 
keuze wordt intensief begeleid en toegelicht. Belangrijk is dat de nieuwe wettelijke eisen 
aangeven dat het programma inhoudelijk afgestemd is op de vervolgopleiding in het mbo. Dat 
betekent dat het profiel aandacht besteedt aan de vak-onderdelen die in het mbo bij de 
verwante vervolgopleiding bepalend zijn. In klas 3 en 4 ben je dus verplicht al vakinhoudelijk 
bezig met de onderdelen die bij de opleiding in het mbo aan de orde komen.  
 
In de bovenbouwklassen 3 en 4 volgt een leerling de kader- of de basisberoepsgerichte leerweg 
of de gemengde leerweg in een van de vijf profielen. De werkwijze in de leerwegen is 
vergelijkbaar: veel leren door te doen met veel aandacht voor de combinatie van theorie en 
praktijk. Het niveau verschilt echter: de vmbo-kaderopleiding leidt op voor niveau 3 en 4 van het 
mbo, net als de gemengde leerweg. Vmbo-basis leidt op voor mbo niveau  2. De gemengde 
leerweg sluit aan op het specialistenniveau in het mbo: de niveau 4-opleidingen. Aan het einde 
van klas 2 heeft elke leerling gekozen voor een van de vijf profielen. Vanuit de keuzerichting in 
de onderbouw wordt de leerling begeleid naar zijn of haar definitieve keuze. Hun keuze moet 
passen bij hun interesse(s) en mogelijkheden. Vanaf het derde leerjaar volgt hij of zij een profiel 
dat nauw aansluit bij het vervolgonderwijs in het mbo.  
 
De profielen bestaan uit profielmodules waarin in leerjaar drie alle nodige basiskennis en 
praktische vaardigheden worden aangeleerd. In de maand april gaan alle leerlingen op een 
beroepsoriënterende stage. 
Hierna moeten de leerlingen 4 beroepsgerichte keuzevakken uit het eigen profiel of uit andere 
profielen kiezen. Deze beroepsgerichte keuzevakken gaan verder in leerjaar 4. De leerlingen 
worden in deze keuzes begeleid door de mentor en de decaan. Zo kiest de leerling maatwerk 
wat voor hem of haar de beste aansluiting geeft op het mbo en/of arbeidsmarkt. 
 
Naast het beroepsgerichte profiel volg je de algemene vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, 
maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. Voor de profielen in Bouw, Wonen & 
Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie het profielvak natuurkunde, 
voor Economie & Ondernemen economie en voor Zorg & Welzijn biologie. In de gemengde 
leerweg krijg je ook Duits en één keuzevak.  
 
In alle profielen die het Actief College aanbiedt, wordt lesgegeven op basis, kader en GL-niveau. 
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Profiel Economie & Ondernemen (EC) 
Op deze afdeling worden leerlingen voorbereid op het werken in de verschillende werkvelden 
binnen dit profiel. Bijvoorbeeld op een baan als verkoper in een winkel, als logistiek 
medewerker of op een administratieve baan. Alle profielen Economie & Ondernemen worden 
op de gemengd theoretische, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg 
aangeboden. 
 
Wat leer je op onze afdeling Economie & Ondernemen in de kantoortuin, in de winkel met 
etalages, achter de receptie en in het magazijn? 
– Klanten te woord staan (receptiewerkzaamheden). 
– Telefoonnotities maken. 
– Verkopen. 
– Presentatie en promotie. 
– Werken met de kassa. 
– Voorraadbeheer. 
– Het plaatsen van bestellingen. 
– Boekhouden. 
– In- en verkoopadministratie. 
– Financiële administratie. 
– Kantoorwerk. 
– Samenwerken met collega's. 
– Projecten: opzetten van een bedrijf. 
– Computervaardigheden.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze schitterende afdeling Economie & Ondernemen 
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Profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) 
Het profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) is niet weg te denken uit ons leven. Iedereen 
krijgt er vroeg of laat mee te maken. Denk aan huizenbouw, infra, timmerman, metselaar, 
meubelmaker, architectuur, calculator, werkvoorbereider, enz. 
 
Herken je jezelf in één of meerdere dingen van onderstaand lijstje? 
 Je hebt iets met techniek. 
 Je werkt graag met hout. 
 Je bent graag praktijkgericht bezig. 
 Je maakt graag mooie dingen die lang blijven bestaan. 
 Je wilt graag gebouwen/interieurs ontwerpen. 
 
Je haalt bij BWI een diploma waar je in de wereld van Bouwen, Wonen & Interieur alle kanten 
mee uit kunt. 
 
Profiel Mobiliteit & Transport (MT) 
Mobiliteit & Transport (MT) draait om alles wat rijdt: auto's, trucks en tweewielers. In 
Nederland wordt heel wat gefietst en auto gereden. Er is dus veel werk in het onderhoud en de 
reparatie van voertuigen. In de mobiliteit wordt tegenwoordig veel gewerkt met 
computergestuurde apparatuur. Dat betekent dat er niet alleen wordt gesleuteld, maar dat er 
ook veel met moderne elektronica wordt gewerkt. Dit is ook het profiel voor leerlingen die 
willen bijdragen aan het vervoeren van goederen. Bijvoorbeeld door als medewerker in de 
transport vrachtwagens en schepen te laden en te lossen.  
 
Bij dit profiel horen onder andere de volgende beroepen: auto-, fiets- en scootertechnicus, 
autoschadehersteller, logistiek medewerker. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Profiel BWI, het profiel voor  
jongeren  die gek zijn op  
alles wat met houtbewerking  
en techniek te maken heeft 
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Profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE) 
Het profiel PIE geeft onze leerlingen een brede technische ondergrond. Binnen dit profiel maken 
de leerlingen kennis met basisvaardigheden uit de elektrotechniek, metaaltechniek en energie. 
Hier kunnen ze later veel kanten mee op!  
 
Met het kiezen van keuzedelen kunnen de leerlingen hun opleiding aanvullen in de richting 
elektrotechniek, metaaltechniek of energie. Door deze keuze gaan de leerlingen smal verder en 
krijgen ze een meer vakgerichte opleiding. 
Hieronder een paar voorbeelden van beroepen: 
- PIE elektro: monteur huis- en utiliteitsinstallaties, beveiliging, mechatronica, data en ICT. 
- PIE metaal: constructiewerker, lasser, draaier, freezer, landbouwmechanisatie en 

carrosseriebouwer. 
- PIE installatie: cv-monteur, onderhoudsmonteur en monteur koudetechnieken. 
 
Profiel Zorg & Welzijn (ZW) 
Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat en zorgt voor een 
ander? Ga je graag met mensen om? Dan kies je voor het profiel Zorg & Welzijn. 
Het profiel Zorg & Welzijn is een beroepsgerichte vmbo-profiel waar leerlingen in klas 3 en 4 
twee jaar lang worden voorbereid op het werken in allerlei werkvelden, zoals horeca, facilitaire 
dienstverlening, zorg of verpleging, uiterlijke verzorging, kinderopvang, sport of een beroep in 
bijvoorbeeld de beveiligingssector. Na het behalen van het diploma gaan de leerlingen naar een 
mbo-opleiding in één van deze richtingen volgen. De opleidingen binnen de afdeling Zorg & 
Welzijn worden aangeboden op basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en gemengde 
leerweg.  
 
 

Beroepsgerichte leerwegen 

 
Op het Actief College worden de leerlingen na de tweejarige brugperiode geplaatst in de 
niveaus of leerwegen vmbo basis, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg (met 
leerwegondersteuning). Hieronder volgt een korte beschrijving van alle leerwegen.  
 
Vmbo beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg 
De leerlingen volgen de vmbo-opleiding die in totaal vier jaar duurt. Afhankelijk van hun 
voorkeur en aanleg kiezen ze een leerweg. Er zijn op het Actief College drie mogelijkheden: 
1. De basisberoepsgerichte leerweg is geschikt voor leerlingen die in vier algemene vakken en 

een beroepsgericht vak examen doen. Deze opleiding geeft aansluiting op mbo-opleidingen 
niveau twee. 

2. De kaderberoepsgerichte leerweg is geschikt voor leerlingen die in vier algemene vakken 
met een zwaar programma en een beroepsgericht vak examen doen. Deze opleiding geeft 
aansluiting op mbo-opleidingen niveau drie en vier. 

3. De gemengde leerweg kent een theoretisch zwaar programma en is qua niveau gelijk aan de 
theoretische leerweg (mavo). Leerlingen doen in vijf of zes algemene vakken en een 
beroepsgericht vak eindexamen. De opleiding met vijf algemene vakken geeft aansluiting op 
mbo-niveau vier. Voor aansluiting op het havo moeten leerlingen in zes algemene vakken en 
een beroepsgericht vak eindexamen doen. 
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Het leerwerktraject (lwt) 
Het leerwerktraject is een variant van de basisberoepsgerichte leerweg met een sterke 
praktijkcomponent. De leerlingen behalen een diploma basisberoepsgerichte leerweg met de 
aantekening “Leerwerktraject”. Dit diploma geeft toegang tot een mbo-opleiding niveau twee in 
dezelfde sector. Het leerwerktraject biedt een leeromgeving die aansluit bij de leerstijl van de 
leerling en op deze wijze uitnodigt om te leren. Deze leerlingen kenmerken zich als doeners, die 
vooral in de praktijk leren. De leeromgeving is dan ook niet alleen de school, maar ook het 
bedrijf of de instelling. Leerlingen uit diverse leerjaren zitten in één groep. De leerling krijgt 
onderwijs in de vakken Nederlands, een beroepsvoorbereidend vak en maatschappelijke 
vorming. De vakken Engels en wiskunde worden op maat en naar behoefte aangeboden.  
 
Doorgaande leerlijn vmbo-mbo 
In het eindexamenprogramma van de beroepsgerichte vakken worden al onderdelen van de 
mbo-opleidingen aangeboden en getoetst. Dit gebeurt zowel op school als tijdens de stage. 
Deze onderdelen worden erkend en neemt de leerling mee in zijn portfolio naar het mbo.  
Dit kan een versnelling van de mbo-opleiding tot gevolg hebben.  
 

Lessentabel bovenbouw (kader en basis)  
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Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Wiskunde 3 3 3 3 0 3 4 4 4 3 0 3 

Natuur-/scheikunde 3 0 0 3 0 0 4 0 0 3 0 0 

Biologie 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

Economie 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 

Lichamelijke opvoeding 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

Maatschappijleer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maatschappijleer 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 

Kunstzinnige vorming 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Stage 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 

Rekenen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Studieles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B
er

o
ep

sg
er
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h

t Zorg & Welzijn 
Economie & Ondernemen 
Bouw, Wonen & Interieur 
Mobiliteit & Transport 
Produceren, Installeren & 
Energie 

15 15 15 15 15 15 9 9 9 9 9 9 

Totaal 32 32 32 32 32 32 31 30 30 29 30 29 
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Lessentabel bovenbouw (gemengde leerweg)     
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Nederlands 3 3 3 4 4 4 

Engels 3 3 3 3 3 3 

Duits 3 3 3 0 0 0 

Wiskunde 4 4 4 4 4 4 

Maatschappijleer 1 1 1 1 1 1 1 

Lichamelijke opvoeding 4 4 4 2 2 2 

Kunstzinnige vorming 1 1 1 1 0 0 0 

Stage 0 0 0 0 0 0 
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er
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t Zorg & Welzijn 
Economie & Ondernemen 
Bouw, Wonen & Interieur 
Mobiliteit & Transport 
Produceren, Installeren & 
Energie 

6 6 6 6 6 6 

P
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el

va
k Natuur-/scheikunde 3 0 0 4 0 0 

Biologie 0 3 0 0 4 0 

Economie 0 0 3 0 0 4 

K
eu
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Natuur-/scheikunde, 
Biologie, economie, 
Maatschappijleer 2 
Duits (alleen keuzevak in 
leerjaar 4) 

3 3 3 4 4 4 

Studieles 1 1 1 1 1 1 

Totaal 32 32 32 29 29 29 
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Leer- en doorstroomroutes 
 

 
 

Middelbaar beroeps onderwijs (mbo) 
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of doorstroom havo 

↑  ↑  ↑ 

Leerjaar 4 
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Mobiliteit & Transport, 
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(mavo 3) 
 

gemengd theoretische 
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Leerjaar 2 

basis, kader + leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
gemengd theoretische leerweg (mavo-2) 

 
 

  ↑   

 
Leerjaar 1 

basis, kader + leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
gemengd theoretische leerweg (mavo-1) 
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4| Kwaliteitsbeleid 
 
Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij 
een belangrijk middel: 
- Wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze leerlingen en vergelijken de resultaten 

met de gestelde kwaliteitsnormen. 
- Wij peilen ieder jaar de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de 

organisatie en de schoolcultuur.  
 
Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid en leggen dat vast 
in het schoolplan. De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar geactualiseerd en 
in concrete veranderingsdoelen uitgewerkt. Wij leggen dat vast in een jaarplan. Schoolplan en 
jaarplan worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door 
het bestuur. Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen.  
Na vaststelling stuurt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en 
beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een kwaliteitsmeting op de school 
verricht. Het inspectierapport kunt u via de site www.onderwijsinspectie.nl inzien.  
 

Onderwijsopbrengsten en onderwijstijd 
 
Leeropbrengsten en uitstroomgegevens 
Onze school streeft ernaar alle leerlingen binnen de gestelde tijd (vier jaar) het bij hun 
mogelijkheden passende diploma te laten behalen. Uit de hieronder vermelde tabel blijkt in 
welke mate wij daar in de afgelopen jaren in zijn geslaagd. 
a. Percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of ander soort onderwijs. 
b. Een overzicht van de bevorderings- en eindexamenresultaten van het schooljaar 2014-2015. 

 
Onderwijstijd 
Wettelijk is bepaald dat leerlingen in het voortgezet onderwijs, net als in de bovenbouw van de 
basisschool, tenminste 1000 uur per jaar onderwijs moeten volgen. In de vierde klas van het 
vmbo ligt dat aantal lager, 700 uur per jaar.  
Het Actief College voldoet aan die eis en heeft een marge ingebouwd om eventuele uitval van 
lessen (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen opvangen.  
 

Studie Bevorderd of 
geslaagd 

Van... naar 
leerjaar 

Opstroom in 
niveau 

Minimum 
onderwijstijd 

Behaalde 
onderwijstijd 

VMBO BK1 100% Van 1 naar 2  1000 1004 

VMBO G1 100% Van 1 naar 2  1000 1004 

VMBO BK2 100% Van 2 naar 3 B → K 47% 1000 1003 

VMBO G2 100% Van 2 naar 3 B/K → G  53% 1000 1003 

VMBO B3   97% Van 3 naar 4  1000 1053 

VMBO K3 100% Van 3 naar 4  1000 1043 

VMBO G3 In 2016 bekend Van 3 naar 4  In 2016 1025 

VMBO B4 100% Geslaagd  700 714 

VMBO K4    98% Geslaagd  700 709 

VMBO G4 In augustus 
2016 bekend 

In augustus 
2016 bekend 

 In augustus 2016 
bekend 

In augustus 
2016 bekend 

NB De onderwijstijd is in klokuren aangegeven. 
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        Kwaliteit met 
        ‘ruim voldoende’ beoordeeld 
 

      In het schooljaar 2015-2016 heeft 
      de onderwijsinspectie de kwaliteit van al onze 
      afdelingen met ‘ruim voldoende’ beoordeeld. 
      Het Actief College is trots op dit mooie resultaat. 
 

 

        Slagingspercentage 2015-2016 
        Basisberoepsgerichte leerweg incl. lwt 100% 
         Kaderberoepsgerichte leerweg 98%  
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5| Een gezonde schoolkantine 
 
Jongeren verdienen een veilige leeromgeving, waar gezonde gewoontes gestimuleerd 
worden. Dat willen ouders, leerkrachten en de leerlingen zelf. Zonder de beschikbaarheid van 
gezond eten kunnen jongeren geen gezond eetpatroon ontwikkelen. 
We leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het zo belangrijk dat jongeren leren dat 
gezond eten de normaalste zaak van de wereld is. Het Actief College heeft een gezond 
kantine-aanbod, met behoud van een zekere keuzevrijheid.  
 

Schoolkantineschaal 
 
Het Actief College heeft de Schoolkantine Schaal 2016!  
Het Voedingscentrum heeft een programma genaamd De Gezonde Schoolkantine, een 
langlopend project om kantines op scholen gezonder te maken. Het uitgangsidee is dat er meer 
gezonde producten te krijgen moeten zijn, terwijl leerlingen hun keuzevrijheid behouden. Om 
een schaal te bemachtigen, moet minstens 75 procent van het aanbod uit basisproducten 
bestaan: producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. 
 
Het Actief College heeft een Schoolkantine Schaal 2016 van het Voedingscentrum verdiend. Met 
de Schaal kunnen wij laten zien dat de schoolkantine een gezond aanbod heeft. Daarmee 
komen we tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Een gezond aanbod in 
schoolkantines is erg belangrijk, juist ook omdat jongeren daar een groot deel van hun tijd 
doorbrengen. We hebben hard gewerkt om de kantine gezonder te maken, aan de hand van 
praktische tips van het Voedingscentrum. 
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6| Leerlingbegeleiding 
 
Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij. We beoordelen de 
resultaten, letten op het gedrag en de werkhouding. Wij proberen elk kind passend onderwijs 
aan te bieden. De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de coördinatoren 
onderwijsondersteuning.  
 
Toch zijn er ook grenzen aan onze leerlingenzorg. Zodra de school ‘handelingsverlegen’ is met 
betrekking tot het aanbod van passende ondersteuning van een leerling, wordt het kind in 
overleg met de ouders aangemeld bij het samenwerkingsverband passend onderwijs ‘Koers VO’.  
 

De Coördinator Onderwijsondersteuning (COO) en het 
ondersteuningsplan 
 
Het Actief College kent een coördinator onderwijsondersteuning en een ondersteuningsplan.  
De COO coördineert alle processen rondom ondersteuning en zorg die een leerling nodig heeft.  
Het ondersteuningsplan beschrijft op welke wijze de ondersteuning wordt georganiseerd. 
 

Leren studeren 
 
Tijdens de studielessen leren onze leerlingen op welke manieren zij het beste te werk kunnen 
gaan als het op studeren aankomt. Het goed bijhouden van de agenda, het structureren van het 
huiswerk en de planning zijn daarbij belangrijke onderwerpen.  
Ook andere zaken, zoals training in sociale vaardigheden, komen in de studielessen aan de orde. 
Daarnaast wordt er steunles gegeven door vakdocenten. Leerlingen die daar voor in aanmerking 
komen worden ingedeeld bij een vak waarvoor ze extra hulp nodig hebben.  
Leerlingen zijn verplicht deze lessen te volgen. 
 

Dyslexie, dyscalculie, dyslexiecoach en Remedial Teaching (RT)  
 
Dyslexie of woordblindheid is een lees- en schrijfstoornis. Dit uit zich in spellingsproblemen en 
onvermogen om al lezend, kennis snel en goed te verwerken. Alleen bevoegd deskundigen 
kunnen vaststellen of een kind werkelijk dyslexie heeft. Als er opvallende spellingsproblemen 
worden gesignaleerd, wordt de remedial teacher (RT) van de school ingeschakeld. Die 
onderzoekt de benodigde ondersteuning verder en zal in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) 
een individueel programma met de leerling doorwerken. Bij vermoedelijke dyslexie zal hij 
doorverwijzen naar de orthopedagoog. 
In overleg met de COO kan Remedial Teaching buiten de klas worden ingezet. De dyslexiecoach 
is belangenbehartiger voor de dyslectische leerling en begeleidt en coacht de leerling met 
dyslexie gedurende de gehele schoolloopbaan. De coach leert de leerling zoveel mogelijk met 
eigen problemen om te gaan en zelf oplossingen te zoeken. 
De dyslexiecoach is niet verantwoordelijk voor vakinhouden, dat wil zeggen dat de coach geen 
lesondersteuning biedt. 
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Rots & Water 
 

Voor de leerlingen die sociaal extra ondersteuning kunnen gebruiken, bieden we het  
Rots & Water programma aan. Rots & Water is een weerbaarheids- en sociale vaardigheids-
programma. Er wordt met een psycho-fysieke didaktiek gewerkt waarin met behulp van veel 
fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden aangeleerd worden. De termen rots en 
water staan respectievelijk voor standvastigheid en flexibiliteit, terug te vinden in de oosterse 
gevechtskunsten karate en tai-chi. De thema’s zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en 
zelfvertrouwen, veiligheid, integriteit, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen 
weg. De training wordt breed aangeboden in klas 1. Ter ondersteuning kan dit herhaald worden 
in latere leerjaren. 
 

Kiezen voor de toekomst 
 
Het Actief College heeft een decaan die de leerlingen helpt bij de keuze van hun studieprofielen. 
De decaan voert gesprekken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om tot een verantwoorde 
keuze van studie of beroep te komen. Hij onderhoudt contacten met diverse vervolgopleidingen 
en organiseert jaarlijks een informatieavond.  
De decaan begeleidt leerlingen aan het einde van het tweede schooljaar bij hun profielkeuze 
door middel van onder meer een beroepskeuzetest. 
In het vierde leerjaar staat de keuze voor een vervolgopleiding centraal. 
U kunt uiteraard altijd zelf contact opnemen met de decaan, als u vragen heeft over een studie- 
of beroepskeuze. Ook de leerling kan bij de decaan binnenlopen als er vragen zijn. 
 

Lwoo-beschikkingen 
 
Voor leerlingen die leerachterstanden hebben die worden veroorzaakt door een beperking in de 
leermogelijkheden en/of sociaal-emotionele problematiek, wordt een beschikking voor 
leerwegondersteuning aangevraagd. Deze leerlingen kunnen  in de twee onderbouwjaren in een 
aparte lwoo-klas geplaatst worden, om zo de kans op het behalen van een vmbo-diploma 
optimaal te maken. Deze klassen zijn kleiner dan normaal en het maken van huiswerk gebeurt 
zoveel mogelijk in de klas met ondersteuning door de docent. De overige lwoo-leerlingen volgen 
lessen in reguliere klassen. 
De school levert zoveel mogelijk maatwerk; plaatsing in een kleine klas is gebaseerd op 
specifieke kenmerken van een leerling.  
 

De contactpersoon (interne vertrouwensdocent) 
 
Het leven van tieners is lang niet altijd gemakkelijk. Kleine of grote zorgen kunnen jongeren 
soms zo dwars zitten, dat ze in problemen dreigen te komen. Het kan voor leerlingen prettig zijn 
een docent te kunnen benaderen die geheimhouding garandeert. Leerlingen kunnen met 
problemen dan ook terecht bij de interne vertrouwensdocent. De interne vertrouwensdocent 
wijst zo nodig door. 
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Schoolmaatschappelijk werk 
 
Als de problemen zo groot zijn dat er meer nodig is dan een luisterend oor, worden in overleg 
met ouders, hulpverleners van buiten de school ingeschakeld.  
De ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk kan gericht zijn op heel verschillende zaken. 
Bijvoorbeeld als een kind zich langere tijd somber voelt, er sprake is van pesten of gepest 
worden of als er zich problemen voordoen in de thuissituatie en de gevolgen hiervan voor het 
kind groot zijn. Iedere donderdag is de maatschappelijk werkster op school aanwezig. Zij is in 
dienst van Flexus Jeugdplein.  
Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag kan de orthopedagoog worden 
ingeschakeld door de coördinator onderwijsondersteuning. 
 

Jeugdteam  
 
De COO werkt bij schooloverstijgende problematiek samen met een jeugdteam.  
De leden van het jeugdteam komen uit verschillende disciplines op het gebied  van welzijn en 
zorg: Careyn, schoolmaatschappelijk werk, Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het 
jeugdpreventieteam (JPT), de consulent van Bureau Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten en 
de coördinator Jeugdzorg. 
Dit vraagt om een goede samenwerking en afstemming, zodat de leerling  hulp op maat krijgt.  
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7| Schoolregels, veiligheid en gezondheid  
 
Onze school kent een aantal regels waar leerlingen en docenten zich aan moeten houden. Ook 
besteedt het Actief College veel aandacht aan de sociale en fysieke veiligheid van de 
leerlingen en het personeel.  
 

Roosters, absenties en toetsen 
 
Roosterwijzigingen 
In periodes van rapportvergaderingen, schoolonderzoeken of examens, studieverlof of ziekte 
van docenten, wordt het rooster voor de leerlingen aangepast. We proberen lesuitval zoveel 
mogelijk te voorkomen en soms is daarom een roosterwijziging onvermijdelijk. Alle 
roosterwijzigingen staan vermeld op onze website (onder agenda). Leerlingen en ouders kunnen 
deze op ieder gewenst moment inzien. Als een wijziging maar tijdelijk is, kunnen de leerlingen 
deze ook op school van de informatieschermen of een informatiebord aflezen. Als een wijziging 
een permanent karakter heeft, wordt deze via het informatiescherm aangekondigd. De 
wijziging(en) zijn zichtbaar in Magister.  Vervanging van langdurig afwezige docenten wordt via 
de schoolsite aangegeven. Door omzetting van uren voorkomen we zoveel mogelijk dat er voor 
leerlingen van lagere klassen tussenuren ontstaan. Als dit niet lukt wordt personeel ingezet om 
bij tussenuren op verantwoorde wijze vervangende lessen aan te bieden. Zij kunnen daardoor 
deze extra vrije tijd nuttig gebruiken. Ook kunnen leerlingen zich ontspannen in de kantine of 
buiten. Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten.  
 
Afwezigheid leerlingen  
In sommige gevallen kunnen de mentoren in overleg met de teamleider een leerling vooraf 
toestemming geven bij lessen afwezig te zijn. Minderjarige leerlingen moeten een schriftelijk 
verzoek van ouder(s)/verzorger(s) overleggen. Bij ongeoorloofde afwezigheid neemt de school 
contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling door ziekte afwezig is, verwachten we 
een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s) voor 08.30 uur. Een leerling die op school ziek 
wordt, moet zich melden bij de  administratie. Zodra deze leerling thuis is, dient één van de 
ouders dit telefonisch door te geven aan school. Wanneer de leerling weer op school komt, 
levert hij of zij het ziekteherstelbriefje, zoals dat van de website is te downloaden, bij de mentor 
of administratie in. 
 
(Ziekte)verzuim 
Leerlingen zijn tot en met de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig. Wanneer kinderen 
ongeoorloofd verzuimen is elke school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Niet 
alleen omdat dit in de wet is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling. Langdurig 
verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt 
uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt op een negatieve manier. Sinds 2009 wordt daarom 
ook een frequent of langdurig geoorloofd verzuim (lees ziekteverzuim) bij de 
leerplichtambtenaar en GGD gemeld. De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en 
de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug te dringen dan wel te laten stoppen. 
Door de samenwerking hierin tussen school en GGD wordt beoogd de schoolloopbaan en het 
behalen van het diploma veilig te stellen. Bij ongeoorloofd verzuim wordt altijd de 
leerplichtambtenaar ingeschakeld.  
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Toetsen 
Repetities worden minstens een week van te voren opgegeven, zodat de leerlingen genoeg tijd 
hebben om zich voor te bereiden. Bovendien is er dan nog tijd om over de stof vragen te stellen. 
Schriftelijke overhoringen kunnen kort te voren worden opgegeven of zelfs onverwacht zijn. De 
regel is dat niet meer dan één repetitie per dag wordt gegeven. In de hogere leerjaren is het in 
sommige gevallen onvermijdelijk, dat een deel van de leerlingen twee repetities op één dag 
maakt. Uiterlijk na tien schooldagen maakt de docent de uitslag bekend en wordt het werk in de 
les besproken. Van elke toets wordt van te voren duidelijk aangegeven hoe het cijfer meetelt bij 
het vaststellen van het rapportcijfer. Een leerling die een toets heeft gemist, maakt zo snel 
mogelijk een afspraak met de docent voor een inhaaltoets. Voor verdere regels verwijzen we u 
naar het leerlingenstatuut. Deze kunt u vanaf de website downloaden. 
 

Maatregelen 
 
Verwijdering uit de les 
Een leerling die naar de mening van de docent de voortgang van de les ernstig verstoort, kan uit 
de les worden verwijderd. De leerling krijgt een door de docent ingevuld formulier mee en 
meldt zich vervolgens bij de COO of, bij diens afwezigheid, bij zijn/haar teamleider. Aan het eind 
van dat lesuur meldt de leerling zich weer bij de docent. De mentor handelt de zaak in overleg 
met de docent zo snel mogelijk af.  
 
Als een leerling vaak uit de les wordt verwijderd, wordt contact opgenomen met de 
ouder(s)/verzorger(s). Bij ernstige vormen van wangedrag is het soms noodzakelijk een leerling 
één of meer dagen de toegang tot de lessen te ontzeggen. De leerling komt wel naar school, 
maar wordt in een bepaalde ruimte aan het werk gezet. Over het nemen van deze maatregelen 
wordt altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via 
Magister, ook de eventuele verwijderingen van het eigen kind inzien. Vanaf de website 
www.actiefcollege.nl is het verwijderingsprotocol te downloaden. 
 

Klachten over het onderwijs? 
 
Vaak is er verwarring over tot wie men zich kan wenden voor een klacht binnen het onderwijs. 
De Inspectie van het Onderwijs ontvangt veel klachten over het onderwijs in Nederland, al heeft 
de inspectie geen specifieke taak bij het behandelen van individuele klachten over het 
onderwijs. Evenmin houdt de inspectie toezicht op de leerplicht. Wel wordt er advies gegeven 
bij klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld.  
 
Klachtenregeling  
De school zal altijd trachten om klachten zoveel mogelijk te voorkomen en eventuele problemen 
zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Mocht er toch reden zijn tot klagen, dan is het 
afhankelijk van de aard van de klacht op welke wijze deze wordt opgelost. Dit is vastgelegd in de 
Klachtenregeling Openbaar Voortgezet Onderwijs.  
De leerling/ouder/verzorger kan eerst proberen de klacht direct met de betreffende persoon op 
te lossen. Ook kan de leerling/ouder/verzorger contact opnemen met de mentor en/of 
teamleider.  
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Wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost is het mogelijk om contact op 
te nemen met de directie of met het bestuur (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Hoeksche Waard), zie ook http://ovohw.nl/wp-content/uploads/2012/12/klachtenregeling-def-
16-2-2016.pdf 
Het is ook mogelijk de klacht met vertrouwenspersonen van de onafhankelijke Stichting Careyn 
te bespreken. Deze stichting heeft vertrouwenspersonen in dienst die u kunnen helpen bij de 
afweging of u de klacht verder bespreekt met de school/het schoolbestuur of dat u een officiële 
klacht indient bij de Landelijk Klachtencommisie voor het openbaar primair en voortgezet 
onderwijs.  
De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC 
brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het 
schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen 
de uiteindelijke beslissing. U kunt een klacht rechtstreeks, of via het schoolbestuur schriftelijk bij 
de LKC indienen.  
 
Voor adressen en telefoonnummers, zie hoofdstuk 10. 
 

Convenant veilig in en om de school 
 
De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, de politie, het Openbaar 
Ministerie en de gemeenten Cromstrijen en Oud-Beijerland hebben afspraken gemaakt op het 
gebied van veiligheid in en om de school. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant 
“Veilig in/om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard”. Deze afspraken 
hebben tot doel om meer duidelijkheid en samenhang te bereiken in het omgaan met 
ontoelaatbaar gedrag van leerlingen. Het tijdig signaleren en het snel en adequaat reageren 
door de partijen die betrokken zijn bij het convenant zal een duidelijk effect hebben en ook 
preventief werken. Strafbare feiten in en om de school of in relatie met de school worden altijd 
gemeld aan de politie, al dan niet in de vorm van een aangifte. Aangifte kan zowel door de 
school als door het slachtoffer worden gedaan.  
 
Onder strafbare feiten wordt verstaan: 
- psychisch en lichamelijk geweld; 
- diefstal en vernieling; 
- seksuele intimidatie; 
- het bij zich hebben of het gebruiken van wapens, drugs, alcohol, vuurwerk of gestolen 

goederen. 
 
In geval van (vermoeden van) strafbare handelingen kunnen door en op last van de directie 
jassen, tassen en kluisjes worden gecontroleerd. Dit kan ook preventief gebeuren. 
De volledige tekst van het convenant ligt op de administratie ter inzage en kan op verzoek 
worden toegezonden. 
 
Op de website van Stichting OVO staat ons veiligheidsbeleid: http://ovohw.nl/wp-
content/uploads/2012/12/140704-Vastgesteld-veiligheidsbeleid-OVO1-1.pdf. 
 
  

http://ovohw.nl/wp-content/uploads/2012/12/140704-Vastgesteld-veiligheidsbeleid-OVO1-1.pdf
http://ovohw.nl/wp-content/uploads/2012/12/140704-Vastgesteld-veiligheidsbeleid-OVO1-1.pdf
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Huisregels 
 
Waarom huisregels? 
Eigenlijk weten we allemaal best het verschil tussen gewenst en ongewenst gedrag. Toch is het nodig om 
aan het begin van het schooljaar een aantal zaken goed en duidelijk met elkaar af te spreken. We willen 
daarmee bereiken, dat… 
- iedereen zich op onze school prettig en veilig voelt; 
- de school en de omgeving daarvan schoon en netjes blijven; 
- in de lokalen en studieruimtes lesgegeven en gewerkt kan worden. 
 
Dat we ons aan deze regels houden, is in het belang van ons allemaal! 
 
Algemene gedragsregels 
Op het Actief College gaan we als volgt met elkaar om: 
- We hebben respect voor elkaar en elkaars spullen. 
- We behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. 
- Leerlingen volgen  de aanwijzingen van medewerkers van de school op. 
- We blijven van elkaar en elkaars spullen af. 
 
Specifieke afspraken en regels 
 
Entree/uitgang 
Je komt het gebouw alleen binnen via de ingang vanaf het schoolplein aan de achterkant van het 
gebouw.  Tevens is dit de enige toegestane uitgang. De ingang aan de kant van de Koninginneweg is voor 
personeel en gasten. Je komt de school rustig binnen en wacht ‘s morgens in de hal, tot de bel gegaan is. 
 
Fietsen- en bromfietsenstalling 
De fietsenstalling bevindt zich op het plein achter de witte lijn. Tijdens pauzes en tussenuren blijf je 
buiten de fietsenstalling. Zet je fiets of bromfiets zorgvuldig op de bestemde plek en doe voorzichtig met 
elkaars fiets en bromfiets. Zet hem altijd op slot. Dit helpt beschadiging of diefstal voorkomen! Helaas 
worden er soms toch eigendommen van leerlingen beschadigd. De school kan voor deze schade niet 
aansprakelijkheid worden gesteld. 
Als je naar het bijgebouw moet, loop je om de fietsenstalling heen. 
 
De parkeerplaats voor de auto’s voor de school is geen doorgang voor leerlingen. Tevens worden er geen 
voertuigen van leerlingen geparkeerd. 
 
Kluisjes, jassen 
Je hebt een eigen kluisje. Hierin bewaar je bijvoorbeeld, boeken,  lunchpakket, veiligheidsschoenen en 
gymkleding. Laat geen tassen en andere persoonlijke eigendommen rondslingeren in het gebouw .  Je 
bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen! Spullen die blijven liggen worden door de conciërges 
verwijderd. 
Je jas hang je aan de kapstok bij het lokaal waar je les hebt.  
 
In de school 
Zonder  toestemming  is het gebruik van geluidsdragers verboden. Mobiele telefoons mogen in de klas 
alleen gebruikt worden als de docent hiervoor toestemming heeft gegeven. In de gangen, in de kantine 
en op het schoolplein mag je je mobieltje wel gebruiken.  Er mogen alleen met toestemming beeld- en 
geluidopnames gemaakt worden. 
Eten, snoepen en drinken is alleen in de kantine en op het schoolplein toegestaan. Kauwgom is op school 
niet toegestaan. 
Het afval wordt  in de prullenbakken of in de daarvoor bestemde mandjes op de tafels in de kantine 
gegooid. 
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Corvee / voorkomen van zwerfvuil 
Leerlingen kunnen voor corveewerkzaamheden in en rond het schoolgebouw worden ingeschakeld, 
maar zwerfvuil moet door iedereen voorkomen worden. Een schone school maken we samen! Gooi afval 
daarom altijd in een prullenbak. 
 
De schoolomgeving 
Je mag het schoolplein alleen verlaten als je geen lessen meer hebt of als je naar de gymzaal moet of als 
je hiervoor toestemming van de schoolleiding hebt. Je neemt naar de gymzaal altijd de kortste route. 
De in- en uitgang van de school moeten te allen tijde vrij zijn.  
 
Roken, drinken, drugsgebruik, energiedrank en wapens 
De school is rook-  drank- en drugsvrij. Ook tijdens feesten en vieringen wordt geen alcoholische drank 
geschonken. Het gebruik, onder invloed zijn van en het in bezit hebben van alcohol en drugs in en om de 
school is niet toegestaan. Het bezit van wapens of materialen die als wapen kunnen worden gebruikt is 
niet toegestaan. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de politie, jeugdpreventieteams e.d.. 
Energiedrank en -middelen zijn verboden op school en worden in beslag genomen. 
 
Looproutes/toiletbezoek 
Je neemt de kortste route naar het lokaal waar je les hebt. Tijdens leswisselingen en de eerste en laatste 
5 minuten van de pauze is er tijd om naar het toilet te gaan. Tijdens de les mag je niet naar het toilet. 
 
Pauzes/Tussenuren 
Er is een ochtendpauze van 20 minuten, na het tweede uur (A) of na het derde lesuur (B). Er is een 
lunchpauze van 20 minuten na het vijfde lesuur (A) of na het zesde lesuur (B). Tijdens de pauze verblijf je 
in de kantine of op het schoolplein. Je pauzeert dus niet in de gangen, de garderobe, de trappenhuizen of 
in de fietsenstalling. Na de eerste bel ga je naar het lokaal waar je les hebt. Iedereen moet binnen 5 
minuten in de les zijn, dan gaat de tweede bel. Alleen aan het begin van de dag en na de pauzes gaan er 
2 bellen.  Als je te laat in de les komt, dan meldt de docent dit in Magister. 
 

Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefening 
 
Het Actief College beschikt over een ontruimingsplan. Jaarlijks vinden onaangekondigd 
ontruimingsoefeningen plaats.  
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8| Ouders en school 
 
Het Actief College streeft ernaar een goede relatie met ouder(s)/verzorger(s) te onderhouden. 
Wij vinden dat daarmee een optimale begeleiding van de kinderen tot stand kan komen.  
 
Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van: 
- ouderavonden; 
- de schoolgids; 
- onze website. 
 
U kunt contacten met onze school intensiveren door middel van: 
- schoolbezoeken; 
- het bijwonen van vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad; 
- ondersteuning bij excursies en reizen.   
 

Leerlingresultaten  
 
De docenten zetten na een overhoring of repetitie de resultaten in het digitale programma 
Magister, zodat op elk gewenst moment een overzicht van alle cijfers per leerling en per klas 
voor de ouder(s)/verzorger(s) beschikbaar is. Als de resultaten achterblijven bij de verwachting, 
wordt er zo snel mogelijk in een gesprek met de leerling uitgezocht wat de oorzaak van de 
tegenvallende prestaties kan zijn. De mentor neemt in zulke gevallen contact op met de 
ouder(s)/verzorger(s). Vier keer per schooljaar ontvangen de leerlingen een rapport.  
De rapporten en handelingsplannen worden tweemaal per jaar uitvoerig besproken en 
geëvalueerd in een gezamenlijk gesprek met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de mentor. 
 

Internet en Magister 
 
Op internet kunt u via onze website inloggen in het programma Magister. Zowel leerlingen als 
ouder(s)/ verzorger(s) kunnen op deze manier actuele gegevens raadplegen. Inloggegevens 
worden per post verstrekt aan de ouder(s)/verzorger(s). De leerlingen krijgen die gegevens van 
hun mentor. Er kunnen gegevens worden geraadpleegd als cijferadministratie, 
aanwezigheidsadministratie, het lesrooster, docentennotities en het huiswerk. Ook kunt u zelf 
uw adresgegevens controleren, mutaties hierop kunt u meteen doorgeven aan 
administratie@actiefcollege.nl. Mocht u vragen hebben over de technische werking van 
Magister dan kunt u deze via magister@rsghw.nl stellen. 
 

Ouderspreekavonden 
 
Naar aanleiding van de rapporten wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek op de 
ouderavond. U kunt spreken met docenten en/of met de mentor van uw kind(eren). Leerlingen 
en hun ouder(s)/verzorger(s) worden na het eerste en derde rapport uitgenodigd voor een 
rapportgesprek met de mentor. Indien van toepassing wordt ook het handelingsplan besproken. 
Uiteraard kunt u desgewenst ook tussentijds contact hebben met de school. Afspraken met 
mentoren, docenten en teamleiders kunt u telefonisch via school maken of door een e-mail te 
sturen naar de betreffende medewerker.  
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Voorlichtingsavonden 
 
De eerste voorlichtingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van het eerste leerjaar is aan het 
begin van het schooljaar. We ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) dan graag om met de school 
en de mentoren kennis te maken.  
Later in het schooljaar volgen nog meer avondbijeenkomsten voor de andere leerjaren waarop 
we de ouder(s)/verzorger(s) willen informeren over de mogelijkheden die het Actief College 
biedt. In elk leerjaar zijn er voor de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) belangrijke 
keuzemomenten.  
 
De decaan verzorgt dan in samenwerking met docenten en teamleiders voorlichting, die te 
maken heeft met de keuze van schooltype, het examenprofiel en de keuze van een 
vervolgopleiding of beroep. Uiteindelijk zullen onze leerlingen een afgewogen keuze maken. 
Dit komt tot stand door het voeren van gesprekken, het volgen van keuzebegeleidingslessen, 
door beroepenvoorlichting van mensen uit de praktijk, door het lopen van stages en door 
deelname aan open dagen van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Wij nodigen u 
tijdens de schoolloopbaan van uw kind geregeld uit voor onze voorlichtingsavonden om u 
uitgebreid te informeren over de keuzemogelijkheden en de consequenties hiervan. 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
 
In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel 
vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie van het onderwijs op het Actief 
College én met de organisatie van het Actief College te maken hebben, worden door de directie 
aan de MR voorgelegd. 
 

Ouderraad (OR) 
 
De Ouderraad initieert en assisteert bij allerhande activiteiten die betrekking hebben op de 
leefbaarheid en de sfeer op school. Met name is zij actief bij allerlei gelegenheden, 
voorlichtingsavonden voor ouders, het jaarlijkse open huis en de diploma-uitreikingen. Uit de 
ouderbijdrage financiert de ouderraad diverse activiteiten. Om dit allemaal mogelijk te maken 
wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage van € 5,- gevraagd. De OR vergadert doorgaans 
zesmaal per jaar.  
 

Leerlingenraad (LR) 
 
De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit alle leerjaren en heeft 
regelmatig contact met de teamleiders van de school. De leerlingenraad helpt actief mee met 
het organiseren van schoolfeesten en activiteiten. Daarnaast helpen zij meedenken met zaken 
die voor leerlingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, de 
voorzieningen van de kantine en de roosters.  
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Financiële zaken 
 
Opgroeiende kinderen kosten veel geld. wij proberen de kosten -ook voor ouder(s)/verzorger(s)- 
zo laag mogelijk te houden en slagen daar tot nu toe goed in. Op bladzijde 32 volgt een 
overzicht van de financiële regeling voor het cursusjaar 2016-2017. 
 

Bestellen schoolboeken 
Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs. De school heeft 
een contract met Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de schoolboeken. 
 
Ouder(s), verzorger(s)/leerlingen moeten zelf zorgen voor de tijdige bestelling van de boeken 
via de website www.vandijk.nl. Als u aan het begin van de zomervakantie bestelt, bent u 
verzekerd van tijdige levering. De boeken worden thuis bezorgd.  
Naast het pakket studieboeken dienen de leerlingen ook te beschikken over een aantal 
leermiddelen, die zelf moeten worden aangeschaft, zoals een atlas en woordenboeken. 
 
Van Dijk vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) een borg van € 75,00 voor het leermiddelenpakket 
om te bevorderen dat de boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar worden 
ingeleverd. Schade of vermissing van de boeken wordt met het borgbedrag verrekend. 
De betaling van de borg is niet verplicht. Bij het bestellen van de boeken kan aangevinkt worden 
of de ouder(s)/verzorger(s) de borg willen betalen. 
 
Als een nieuw boekenpakket wordt besteld en er is geen schade geconstateerd dan wordt het 
borgbedrag meegenomen naar het volgende schooljaar. Er wordt dus niet opnieuw borg 
in rekening gebracht. Als na afloop van het schooljaar geen boeken meer worden besteld voor 
het volgende jaar wordt de borg door Van Dijk Educatie aan de leerling/ouder(s)/verzorger(s) 
terugbetaald. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
 
De school maakt voor de leerlingen kosten, die buiten de normale exploitatievergoeding vallen. 
Wij vragen van de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor een bijdrage. Uit deze bijdrage worden ook de 
kosten van een ongevallenverzekering en excursies gedekt. De ouderbijdrage is in principe 
vrijwillig.  
 
Als ouder(s)/verzorger(s) besluiten niet deel te nemen, kan hun kind uitgesloten worden van 
deelname aan buitenschoolse activiteiten. Wij zorgen dan voor vervangende activiteiten op 
school. Bij deelname aan excursies zullen deze apart in rekening worden gebracht.  
 
Indien uw gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijke vertegenwoordiger 
geldende bijstandsnorm komt u in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van 
de vrijwillige ouderbijdrage. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Financiën: 
i.termeer@ovohw.nl. 
 
De bijdrage is voor de cursus 2016-2017 vastgesteld op € 62,50 per leerling.  
 
Op de schoolsite kunt u verdere informatie vinden. Jaarlijks wordt aan de MR de financiële 
verantwoording aangeboden. 
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Kluisjes  
 
We beschikken over voldoende bagagekluisjes. Het gebruik daarvan is verplicht. De huur 
bedraagt  € 7,50 per jaar. Tijdens de les lichamelijke opvoeding kunnen de leerlingen geld en/of 
waardevolle voorwerpen ook in bewaring geven bij hun docent.  
 

Gereedschappen 
 
Gereedschap, dat nodig is voor de leerlingen van de afdelingen Bouw, Wonen & Interieur, 
Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie, wordt tijdens de lessen uitgereikt en 
worden in bruikleen gegeven door de school.  
 

Sportkleding 
 
Het is verplicht om tijdens de gymlessen een school-shirt te dragen. In de brugklas en bij 
tussentijdse instroom van een leerling wordt dit sportshirt eenmalig (gratis) door het Actief 
College verstrekt. Bij verlies of beschadiging dient het shirt vervangen te worden op eigen 
kosten (€ 17,50). Het shirt is verkrijgbaar bij de docenten lichamelijke opvoeding.  
  

Werkkleding 
 
Werkkleding wordt door de school verzorgd. Door een samenwerkingsverband met het 
bedrijfsleven uit de Hoeksche Waard is het mogelijk dat er op school een gratis overall verstrekt 
wordt. Per jaar wordt € 15,00 in rekening gebracht voor reiniging en herstel van deze overall 
(voor leerjaar 1 en 2 en bovenbouw techniek). 
Veiligheidsschoenen dienen door de ouder(s)/verzorger(s) zelf te worden aangeschaft. Deze 
schoenen zijn met 10% korting te koop bij: DB Workwear, Boonsweg 41a, Heinenoord. 
 

Excursies 
 
Gedurende de schoolcarrière van de leerlingen worden er diverse dagexcursies gemaakt. 
Deelname aan deze excursies is verplicht. Om te voorkomen dat steeds per excursie moet 
worden afgerekend is hiervoor in de schoolfondsbijdrage een bedrag opgenomen. Voor deze 
excursies hoeft dan tijdens het schooljaar niet meer te worden betaald. Meer- en ééndaagse 
(niet-verplichte) reizen moeten wel door de ouders apart worden betaald.   
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Verzekering 
 
De school sluit voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering af, die geldt voor 
ongevallen tijdens de schooluren, excursies, stages of schoolreizen en op weg van huis naar 
school en terug. De premie is opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. De verzekering is 
aanvullend op de kosten die uw eigen verzekering niet dekt. Materiële schade wordt door deze 
verzekering niet vergoed.   
 

Aansprakelijkheid 
 
Het Actief College is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verduistering 
en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van (aan) leerlingen (toevertrouwd).  
 

Overige kosten  
 
Naast de genoemde kosten voor schoolfonds, ouderfonds en verplichte leermiddelen moet 
rekening worden gehouden met kosten voor werkweken, (niet-verplichte) studiereizen, 
sportkleding (schoolshirt is verplicht), stages en bedrijfsbezoeken, entree voor (school)feesten,  
overige leermiddelen zoals atlas, woordenboeken (niet via school). 
 

De kosten voor het Actief College op een rijtje 
 

Vrijwillige ouderbijdrage € 62,50 

Ouderraad €   5,00 

Huur kluisje €   7,50 

Bijdrage onderhoud kleding techniek 
(voor leerjaar 1 en 2 en bovenbouw techniek) 

€ 15,00 

 
U krijgt in september van ons een verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u ook de 
mogelijkheid om voor betaling in termijnen te kiezen.  
 

Kindgebonden budget  
 
Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingsdienst. De hoogte van het 
kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen. 
Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een 
tegemoetkoming in de schoolkosten.  
 
Vanaf 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan 
kindgebonden budget. Dit vervangt de tegemoetkoming in de schoolkosten en de onderwijs-
bijdrage (WTOS). 
Kijk voor uitgebreidere informatie hierover op www.toeslagen.nl. 

  

http://www.toeslagen.nl./
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9 | Schooltijden, lestijden, evenementen en vakantieregeling 
 

Lessen  
 
Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster bij te wonen. De 
aanwezigheid wordt elk lesuur bijgehouden. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen 
wijzigingen in het rooster inzien op de homepage van de schoolsite. Brugklassers krijgen alleen 
achtste lesuren toebedeeld als dat rooster technisch noodzakelijk is. Normaliter zijn hun lessen 
eerder op de dag al afgerond. 
 

Lestijden 
 
Onze lestijden zijn afgestemd op de aankomst- en vertrektijden van de Connexxion busdiensten. 
De bushaltes zijn gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de school. 
De onderbouw, leerjaar 1 en 2 en de bovenbouw, leerjaar 3 en 4, hebben gescheiden pauzes. 
 
De vaste lestijden en pauzes zijn:  
 

Lestijden onderbouw 

Maandag en dinsdag 

             1e bel 08.20 uur 

1e uur  2e bel 08.25-09.15 uur 

2e uur 09.15-10.05 uur 

Pauze 10.05-10.25 uur 

3e uur 1e bel 10.25-11.15 uur 

4e uur  2e bel 11.20-12.10 uur 

5e uur 12.10-13.00 uur 

Pauze 13.00-13.20 uur 

6e uur 1e bel 13.20-14.10 uur 

7e uur 2e bel 14.15-15.05 uur 

8e uur 15.05-15.55 uur 

Woensdag t/m vrijdag 

 1e bel 08.20 uur 

1e uur 2e bel 08.25-09.15 uur 

2e uur 09.15-10.05 uur 

3e uur 10:05-10:55 uur 

Pauze 1e bel 10.55-11.15 uur 

4e uur 2e bel 11.20-12.10 uur 

5e uur 12.10-13.00 uur 

6e uur 13.00-13.50 uur 

Pauze 1e bel 13.50-14.10 uur 

7e uur 2e bel 14.15-15.05 uur 

8e uur 15.05-15.55 uur 

 

Lestijden bovenbouw 

Maandag en dinsdag 

 1e bel 08.20 uur 

1e uur 2e bel 08.25-09.15 uur 

2e uur 09.15-10.05 uur 

3e uur 10:05-10:55 uur 

Pauze 1e bel 10.55-11.15 uur 

4e uur 2e bel 11.20-12.10 uur 

5e uur 12.10-13.00 uur 

6e uur 13.00-13.50 uur 

Pauze 1e bel 13.50-14.10 uur 

7e uur 2e bel 14.15-15.05 uur 

8e uur 15.05-15.55 uur 

Woensdag t/m vrijdag 

 1e bel 08.20 uur 

1e uur 2e bel 08.25-09.15 uur 

2e uur 09.15-10.05 uur 

Pauze 10.05-10.25 uur 

3e uur 1e bel 10.25-11.15 uur 

4e uur 2e bel 11.20-12.10 uur 

5e uur 12.10-13.00 uur 

Pauze 13.00-13.20 uur 

6e uur 1e bel 13.20-14.10 uur 

7e uur 2e bel 14.15-15.05 uur 

8e uur 15.05-15.55 uur 
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De vakanties van het schooljaar 2016-2017 
 
Herfstvakantie: 15 oktober t/m 23 oktober 2016 
Kerstvakantie: 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2017 
Paasvakantie: 14 april t/m 17 april 2017 (*) 
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2017 
Pinksteren: 5 juni 2017 
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2017 
 
* Goede Vrijdag (14 april 2017) is geen vrije dag voor het VO, maar wel voor het primair onderwijs. 
 

Activiteiten 
 
Op het Actief College worden voor alle leerjaren buiten de lessen om leuke en interessante 
activiteiten georganiseerd. Ook tijdens deze buitenschoolse activiteiten dragen we zorg voor de 
leerlingen en gelden dus de schoolregels van het Actief College.  
 
Brugklas 
De brugklassen hebben aan het begin van hun schoolloopbaan een introductiedag. Deze dag 
hebben de nieuwe brugklassers de hele school tot hun beschikking om te wennen aan de voor 
hun nieuwe situatie. Ze maken dan kennis met het voortgezet onderwijs en met hun nieuwe 
klasgenoten en docenten. Aan het einde van het leerjaar volgt een afsluiting met alle 
brugklassen gezamenlijk.  
 

Excursies en werkweken 
 
Excursies en werkweken horen bij het schoolleven. Leerlingen en docenten leren elkaar van een 
andere kant kennen, wat weer bij kan dragen aan een goede sfeer in de klas of groep.  
Tijdens het tweede leerjaar gaan de leerlingen op werkweek.  
Voor alle leerlingen in alle leerjaren worden excursies georganiseerd door de diverse vaksecties. 
De website van het Actief College geeft in woord en beeld een goed overzicht van de diversiteit 
aan activiteiten die op onze school plaatsvinden. 
In de bovenbouw worden outdoor sportdagen georganiseerd. Leerlingen uit 3 vmbo gaan naar 
Engeland.   
 

Teambuilding  
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Bedrijfsbezoek en bedrijfsstages 
 
Weg uit de schoolbanken en een kijkje nemen in de praktijk van alledag. Vroeg opstaan, met 
eigen of openbaar vervoer naar je ‘baas’ en meedraaien in het bedrijf of de instelling waar je 
stage loopt. Gebruiken wat je op school hebt geleerd en uitzoeken wat je later wilt gaan doen. 
Soms ook tot de ontdekking komen dat je bepaald werk later zeker niet wilt gaan doen. Ook dat 
is nuttig. Dat zijn allemaal positieve opbrengsten van deze beroepsoriënterende stages. Soms 
komen ook beroepsbeoefenaren naar school om de leerlingen inzicht te verschaffen in een 
bepaald beroep (sector), teneinde hulp te bieden bij de keuze voor schoolloopbaan en beroep.  
 

Leerjaar 3 
 
In het derde leerjaar gaan onze leerlingen gedurende vier weken op een zogenaamde beroeps 
oriënterende stage bij één of twee bedrijven. Het doel ervan is: 
•  de overgang van school naar het bedrijfsleven vergemakkelijken; 
•  de leerlingen motiveren om hun best te doen op school en een diploma te halen; 
•  de leerling ervaring te laten opdoen in de gekozen arbeidssector.  
Deze stage is gekoppeld aan de beroepsprofielen, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, 
Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie, waarin de 
leerlingen de lessen volgen. Vanuit deze profielen kunnen de leerlingen kiezen uit stages bij 
bedrijven en instellingen als bijvoorbeeld zorgcentra,  basisscholen,  kinderopvang,  horeca, 
sport  of in de uiterlijke verzorging, winkels, logistiek en administratie en o.a. aannemers-, auto-, 
bouw- en installatiebedrijven. Aan deze stages wordt meegewerkt door vele bedrijven en 
instellingen in de Hoeksche Waard en daarbuiten.  
 
De leerlingen zijn niet vrijblijvend bij een bedrijf of instelling. In overleg met de stagebegeleider 
worden de werkzaamheden opgegeven. Zij moeten, de door de stagebegeleider, opgedragen 
werkzaamheden uitvoeren die verband houden met hun studie op school. Bovendien houden ze 
dagelijks een verslag bij waarin ze de opgedane praktijkervaring moeten verwerken.  
 

Leerjaar 4 
 
In het vierde leerjaar gaan de leerlingen van september t/m maart op vrijdag stage lopen bij een bedrijf 
of instelling.  
Tijdens deze stage kunnen onderdelen van het eindexamenprogramma worden afgesloten. 
 
Maatschappelijke stage (MaS) 
Naast de beroepsoriënterende stage is er ook de maatschappelijke stage. Het doel van de 
maatschappelijke stage is dat leerlingen een bijdrage leveren aan de maatschappij: “Iets doen voor een 
ander en daar zelf ook wat van leren”. Maatschappelijke stage is een vorm van leren, waarbij leerlingen 
vrijwilligersactiviteiten doen bij non-profitorganisaties. Door de MaS ontwikkelen de leerlingen sociale 
vaardigheden, actief burgerschap, waarden- en normenbesef.  
 
De maatschappelijke stage is niet meer verplicht maar het Actief College wil leerlingen toch de 

mogelijkheid bieden om MaS-uren te maken. 
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Dat wil zeggen, zoveel mogelijk buiten schooltijd. Bij uitzondering en in overleg is het ook mogelijk 
binnen schooltijd een maatschappelijke stage te lopen. 
Als de leerling  aan het eind van zijn/ haar schoolcarrière minstens 30 uur heeft gelopen krijgt  
hij  hiervoor een certificaat. 
De leerling heeft dan een mooi bewijs van enthousiaste deelname aan de maatschappij! 
 
Om alle leerlingen een maatschappelijke stage te kunnen laten lopen, zijn we afhankelijk van diverse 
organisaties in de Hoeksche Waard. Het Actief College heeft daarom overleg met de gemeente, 
zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Leerlingen kunnen ook zelf op zoek naar maatschappelijke 
stageplaatsen o.a. op de website Welzijn Hoeksche Waard.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijke stage: 
helpen bij het Odensehuis (Oud-Beijerland) 
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10| Onderwijsgroep Acis openbaar onderwijs 
 
Het Actief College maakt deel uit van de Onderwijsgroep Acis openbaar onderwijs Hoeksche 
Waard. 
Acis heeft 20 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs (Het Pluspunt) en twee 
scholen voor voortgezet onderwijs (Actief College; voor vmbo basis, kader en gemengde 
leerweg en Hoeksch Lyceum; voor mavo, havo, atheneum en gymnasium).  
Met 5000 leerlingen en 500 medewerkers is Acis veruit de grootste onderwijsaanbieder in de 
Hoeksche Waard met bovendien het breedste onderwijsaanbod.  
 

Missie 
 
Acis staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs. Onze scholen bieden kinderen in 
de leeftijd van 4 tot met 18 jaar een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden op hun 
rol in de veranderende samenleving en zich ontwikkelen tot sociale, autonome en 
zelfverantwoordelijke mensen die vanuit een positief mensbeeld verschillen tussen zichzelf en 
anderen waarderen.  
Niet voor niets luidt het motto: ‘Acis, elk kind de beste basis, van kleuter tot student’.  
 
Kernwaarden 
Het onderwijs op onze scholen is gebaseerd op vier kenwaarden: 
1. rechtvaardigheid - behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden; 
2. weldadigheid - doe de ander goed; 
3. waardigheid - toon respect; 
4. vrijheid  - jouw vrijheid mag geen belemmering voor de ander zijn. 
 
Visie 
In ons onderwijs onderscheiden we drie doeldomeinen (G. Biesta): 
1. Kwalificatie : vaardigheden om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. 
2. Socialisatie : het aanleren van manieren. Hoe gaan we met de ander om.  
3. Subjectivering,  

Persoonsvorming : hoe ga ik om met mezelf. Waar sta ik?  
 

Organisatie 
 
College van Bestuur 
De eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie berust bij het College van Bestuur (CvB). 
Het CvB bestaat uit twee personen: de heer L.J. van Heeren - voorzitter college van bestuur 
(primair en voortgezet onderwijs) en de heer G.H. Denneboom - lid college van bestuur (primair 
onderwijs). 
 
Medezeggenschap  
Binnen Stichting Acis praten ouders en medewerkers mee over de inhoud en organisatie van het 
onderwijs en het te voeren beleid, zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. 
De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (MR) staan omschreven in een reglement dat 
u aantreft op de website van Stichting Acis (www.acishw.nl; kiezen voor: openbaar voortgezet 
onderwijs). 
 
  

http://www.acishw.nl/
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Raad van Toezicht 
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht, bestaande uit 5 leden, heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en 
onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van 
het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. 
Gegevens over de Raad van Toezicht vindt u op onze website www.acishw.nl (kiezen voor 
openbaar voortgezet onderwijs). 
 
Schoolleiding 
De verantwoordelijkheid voor onze scholen berust bij de schoolleiding. De 
eindverantwoordelijkheid ligt in handen van het college van bestuur. 
De taken en bevoegdheden van de schooldirecteuren en de positie van de schooldirecteuren 
ten opzichte van het college van bestuur zijn vastgelegd in het managementstatuut, dat u 
aantreft op onze website www.acishw.nl (kiezen voor: openbaar voortgezet onderwijs).  
 

Contact College van Bestuur 
 
Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard 
Biezenvijver 5 
3297 GK Puttershoek 
078-6295999 of info@acishw.nl  
info@ovohw.nl  
www.ovohw.nl  
 
Voor meer informatie over het bestuur, zie de bestuursgids achterin deze schoolgids (v.a. 
bladzijde 42). 
 

 
  

http://www.acishw.nl/
http://www.acishw.nl/
mailto:info@acishw.nl
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11| Belangrijke adressen en telefoonnummers  
 

Actief College 
 
Koninginneweg 126 
3262 JD Oud-Beijerland 
T 0186 - 61 21 30 
 
Correspondentieadres 
Postbus 1221 
3260 AE Oud-Beijerland 
E administratie@actiefcollege.nl 
W www.actiefcollege.nl 
 

Bestuur  
 
L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur 
Scholen Acis openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard 
Biezenvijver 5 
3297 GK  Puttershoek 
T 078 - 629 59 99 
E info@acishw.nl 
W www.acishw.nl 
 

Inspectie 
 
Inspectieteam regio Zuid 
Postbus 88 
5000 AB Tilburg 
Tilburg@owinsp.nl 
W www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs:  
088 – 669 60 60 
 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11. 
 

Directie 
 
Mevrouw A. Koole, MEM (KLR), directeur Actief College 
 
P.C.A.M. Damen (DAM), teamleider onderbouw, leerjaar 1 en 2 
 
K.C. Boogaard (BGR), teamleider bovenbouw, leerjaar 3 en 4 voor de afdelingen Zorg & Welzijn, 
Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, 
Installeren & Energie 
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Medezeggenschapsraad 
 
E mr@ovohw.nl 
 

Ouderraad 
 
E ouderraad@actiefcollege.nl 
 
Een volledig overzicht van het personeel vindt u op de schoolsite: www.actiefcollege.nl 
 
De Klachtenregeling Openbaar Voortgezet Onderwijs ligt op de administratie ter inzage. Ook 
treft u de klachtenregeling aan op onze website. De vertrouwenspersoon is door het Bevoegd 
Gezag aangesteld en is onafhankelijk. De vertrouwenspersonen zijn werkzaam bij de stichting 
Careyn, tel. 0186 - 57 84 44. Bij de school en bij Careyn is een folder op aanvraag beschikbaar. 
 
Adres LKC  
Zwarte Woud 2 
3524 SJ Utrecht 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T 030 – 280 95 90 
E info@onderwijsgeschillen.nl  
W www.onderwijsgeschillen.nl 
 

Bureau Koers VO 
 
Marshallweg 17 
3068 JN Rotterdam 
T 010 - 484 25 76 
E info@koersvo.nl 
 

Scholen Acis openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard 
 
Hoeksch Lyceum 
Hoefsmid 1 
3263 CC Oud-Beijerland 
T 0186 - 61 75 22 
 
E info@hoekschlyceum.nl 
W www.hoekschlyceum.nl 
 
 
 

Actief College  
Koninginneweg 126 
3262 JD Oud-Beijerland 
T 0186 - 61 21 30 
 
Correspondentieadres 
Postbus 1221 
3260 AE Oud-Beijerland 
E administratie@actiefcollege.nl 
W www.actiefcollege.nl

 
 
Versie 2 – 12 juli 2016 
  

http://www.hoekschlyceum.nl/
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Bijlage bij schoolgids Actief College 2016-2017 
 

 

  

  Bestuursgids  
2016-2017 

 
 

 
 
 

 Onderwijsgroep Acis  
Openbaar primair en  
voortgezet onderwijs 

Hoeksche waard 
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Onderwijsgroep Acis 
Deze school maakt deel uit van de Onderwijsgroep Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard. 
Acis heeft twintig basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs (Het Pluspunt) en twee 
scholen voor voortgezet onderwijs (Actief College: voor vmbo basis, kader en gemengde 
leerweg en Hoeksch Lyceum: voor mavo, havo, atheneum en gymnasium).  
Met 5000 leerlingen en 500 medewerkers is Acis veruit de grootste onderwijsaanbieder in de 
Hoeksche Waard met bovendien het breedste onderwijsaanbod.  
 

Missie 
Acis staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs. Onze scholen bieden kinderen in 
de leeftijd van vier tot met achttien jaar een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden 
op hun rol in de veranderende samenleving en zich ontwikkelen tot sociale, autonome en 
zelfverantwoordelijke mensen die vanuit een positief mensbeeld verschillen tussen zichzelf en 
anderen waarderen.  
Niet voor niets luidt het motto: ‘Acis, elk kind de beste basis, van kleuter tot student’.  
 

Kernwaarden 
Het onderwijs op onze scholen is gebaseerd op vier kernwaarden: 
1. Rechtvaardigheid : behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. 
2. Weldadigheid : doe de ander goed. 
3. Waardigheid : toon respect. 
4. Vrijheid  : jouw vrijheid mag geen belemmering voor de ander zijn. 
 

Visie 
In ons onderwijs onderscheiden we drie doeldomeinen (G. Biesta): 
4. Kwalificatie : vaardigheden om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving. 
5. Socialisatie : het aanleren van manieren. Hoe gaan we met de ander om.  
6. Subjectivering,  

Persoonsvorming : hoe ga ik om met mezelf. Waar sta ik?  
 

Organisatie 
 
College van Bestuur 
De eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie berust bij het College van Bestuur (CvB). 
Het CvB bestaat uit twee personen:  de heer L.J. van Heeren , voorzitter college van bestuur 
(primair en  voortgezet onderwijs)  en de heer G.H. Denneboom, lid college van bestuur (primair 
onderwijs). 
 
Medezeggenschap  
Binnen Stichting Acis praten ouders en medewerkers mee over de inhoud en organisatie van het 
onderwijs en het te voeren beleid, zowel op schoolniveau als op bestuursniveau. 
De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (MR) staan omschreven in een reglement dat 
u aantreft op de website van Stichting Acis (www.acishw.nl; kiezen voor: openbaar voortgezet 
onderwijs). 
 
  

http://www.acishw.nl/
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Raad van Toezicht 
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht, bestaande uit 5 leden, heeft een toezichthoudende rol. De raad houdt integraal en 
onafhankelijk toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van 
het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. 
Gegevens over de Raad van Toezicht vindt u op onze website www.acishw.nl (kiezen voor 
openbaar voortgezet onderwijs). 
 
Schoolleiding 
De verantwoordelijkheid voor onze scholen berust bij de schoolleiding. De 
eindverantwoordelijkheid ligt in handen van het college van bestuur. 
De taken en bevoegdheden van de schooldirecteuren en de positie van de schooldirecteuren 
ten opzichte van het college van bestuur zijn vastgelegd in het managementstatuut, dat u 
aantreft op onze website www.acishw.nl (kiezen voor: openbaar voortgezet onderwijs).  
 
Contact College van Bestuur:  
Biezenvijver 5 
3297 GK Puttershoek 
078 - 629 59 99 of info@acishw.nl  
 

Samenwerking 
Het openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard werken niet alleen nauw 
met elkaar samen, maar ook met:  
 stichting Spelenderwijs, peuterspeelzalen Hoeksche Waard; 
 samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04); 
 samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Koers VO; 
 Regionaal Overleg Openbaar voortgezet onderwijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ); 
 de besturen voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard; 
 de gemeenten in de Hoeksche Waard. 
 

Klachtenregeling  en meldcode 
Met vragen, opmerkingen of klachten richt u zich bij voorkeur tot de direct betrokkene of de 
schoolleiding. U kunt zich ook richten tot het schoolbestuur of de Landelijke Klachtencommissie.  
 
Elke school heeft tenminste één schoolcontactpersoon aangewezen die werkzaam is op de 
school en u of uw kind desgewenst adviseert waar en hoe u een probleem of klacht 
bespreekbaar kunt maken. U treft de naam van de schoolcontactpersoon elders in deze 
schoolgids aan.  
 
Het bestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn in dienst van Stichting 
Kwadraad (maatschappelijk werk) en onafhankelijk. De vertrouwenspersonen van Kwadraad 
zullen u niet alleen kunnen adviseren (zoals de schoolcontactpersonen), maar ook 
ondersteunen.  
 
Bezoekadres : Stichting Kwadraad, De Vriesstraat 2, Oud-Beijerland, 088 - 900 40 00 
Postadres : Postbus 440, 2800 AK GOUDA 
 
  

http://www.acishw.nl/
http://www.acishw.nl/
mailto:info@acishw.nl
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Onze vertrouwenspersonen 
Agatha Ottema, a.ottema@kwadraad.nl  
Frans Miltenburg, f.miltenburg@kwadraad.nl 
 
Het is ook mogelijk direct een klacht in te dienen bij het college van bestuur of bij de Landelijke 
Klachtencommissie van Stichting Onderwijsgeschillen. U treft de volledige klachtenregeling aan 
op onze website www.acishw.nl (kiezen voor: openbaar voortgezet onderwijs).  
 
- De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders 

terecht kan. Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een 
commissie bestaat, dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die via 
een geschillencommissie kan worden ingediend niet afgehandeld worden via de 
klachtenregeling van Acis.  

- De Landelijke Klachtencommissie neemt klachten in behandeling zo lang die betrekking 
hebben op gebeurtenissen die in principe tot maximaal een jaar daarvoor plaats vonden. 
Indien blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen zijn gedaan om de klacht op het niveau 
van de school of het bestuur aan de orde te stellen of te behandelen, kan de landelijke 
klachtencommissie de klacht toezenden aan het bestuur met het verzoek op het niveau van 
de school of het bestuur tot een oplossing te komen. 
 
Adres Landelijke Klachtencommissie:  
Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
info@onderwijsgeschillen.nl 
 

- Als de school het vermoeden heeft dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling dan wordt gehandeld volgens onze meldcode (zie 
eveneens onze website). 

 

Leerplicht  
Om te kunnen worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen vier jaar oud zijn. Op de 
dag dat zij vier worden, kunnen ze naar school. Kinderen van vijf tot zestien jaar zijn leerplichtig.  
De leerplicht geldt tot het zestiende levensjaar. Jongeren die dan nog geen startkwalificatie (*) 
hebben, moeten tot hun achttiende jaar onderwijs volgen.  
(*) Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 
 

Verzuim/extra vakantie 
De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn geregeld in de Leerplichtwet 1969. In de 
praktijk zijn de belangrijkste regels: 
- Als de leerling de school door ziekte niet kan bezoeken, moet dit zo snel mogelijk worden 

gemeld. Is een kind zonder bericht niet op school, dan wordt zo spoedig mogelijk contact 
met  de ouders/verzorgers opgenomen. 

- Voor verlof wegens vakantie bepaalt de Leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden 
verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der 
ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.  

  

mailto:a.ottema@kwadraad.nl
mailto:f.miltenburg@kwadraad.nl
http://www.acishw.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien 
schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit betrekking hebben op de eerste twee 
lesweken van het schooljaar.  

- Voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld. Deze 
staan op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Bij een aanvraag voor meer dan 10 
schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar.  

- Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school en bij:  
 

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten    
(onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)    
Karel Lotsyweg 40       
3318 AL  Dordrecht 
Telefoonnummer: 078 – 770 85 00 
E-mailadres: blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl 
 
Leerplichtbureau Oud-Beijerland 
Wilhelminastraat 18 
3262 SV Oud-Beijerland 
 

Van PO naar VO 
In de groepen zes en zeven geeft de directeur van de basisschool een indicatie van het niveau 
waarop een leerling zijn opleiding in het voortgezet onderwijs kan vervolgen. In groep 8 geeft de 
directeur vóór 1 maart een schooladvies. Vóór 1 april moeten alle kinderen zijn aangemeld bij 
een school voor voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche 
Waard nemen het advies van de basisschool altijd over zonder aanvullende eisen te stellen. Eind 
april/begin mei vindt de Cito eindtoets plaats. De uitslag van de Cito eindtoets kan in incidentele 
gevallen voor de basisschooldirecteur aanleiding zijn het eerder gegeven schooladvies naar 
boven bij te stellen. Op verzoek van de ouders kan een VO-school een leerling in een hogere 
leerweg plaatsen dan door de basisschool geadviseerd.  
De basisschool zorgt ervoor dat de ontvangende school voor voortgezet onderwijs voor 1 april 
alle relevante informatie over de leerlingen ontvangt.  
 

Schorsing 
De kernwaarden van Acis vormen de basis voor de schoolregels. Het schenden van de waarden 
kan leiden  tot vermaning of straf. In bijzondere gevallen kan een leerling een time-out krijgen 
opgelegd, worden geschorst of zelfs verwijderd. Enkele voorbeelden:  
- Het zich herhaaldelijk niet gedragen volgens de vastgestelde schoolregels. 
- Het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel. 
- Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of 

personeel. 
- Het in gevaar brengen door de ouder/verzorger van andere leerlingen, ouders/verzorgers 

en/of personeel. 
- Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen,   
- ouders/verzorgers en/of personeel. 

 
Meer hierover treft u aan op onze website www.acishw.nl (kiezen voor: openbaar voortgezet 
onderwijs) onder ‘Beleid’.  
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Onderwijsinspectie 
Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs ligt in handen van de Inspectie van het Onderwijs.  
Onze scholen vallen onder : 
Inspectiekantoor Tilburg 
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg, Postbus 88, 5000 AB Tilburg 
www.onderwijsinspectie.nl 
Telefoonnummer: 1400 (Rijksoverheid) 
 
Vertrouwensinspecteur  
Telefoonnummer:  0900 – 111 31 11 (lokaal tarief) 
 

Vakanties en vrije dagen  2016-2017 
Binnen de scholengroep worden de vakanties voor het primair en voortgezet onderwijs zo veel 
mogelijk op elkaar afgestemd. Ook proberen wij met andere schoolbesturen in de regio af te 
stemmen. 
 

Vakantierooster openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard 
 

Zomervakantie Zaterdag     09-07-2016 t/m zondag    21-08-2016 

Herfstvakantie Zaterdag     15-10-2016  t/m zondag    23-10-2016 

Kerstvakantie Zaterdag     24-12-2016  t/m zondag    08-01-2017 

Voorjaarsvakantie Zaterdag     25-02-2017  t/m zondag    05-03-2017 

Paasvakantie Vrijdag        14-04-2017  t/m maandag 17-04-2017 
Goede Vrijdag  is GEEN vrije dag voor het VO! 

Meivakantie Zaterdag     22-04-2017  t/m zondag    07-05-2017 

Hemelvaart Donderdag 25-05-2017  t/m zondag    28-05-2017 

Pinksteren Maandag    05-06-2017 

Zomervakantie Zaterdag     08-07-2017  t/m zondag    20-08-2017 

 
Studiedagen 
Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad twee 
studiedagen per schooljaar te plannen. De school dient de ouders daar ruim tevoren over te 
informeren 
 

Ouderraad en ouderbijdrage 
Onze scholen hebben een ouderraad. De leden van de ouderraad organiseren samen met het 
team diverse festiviteiten op de scholen, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, 
excursies, schoolreizen en diploma-uitreiking.  
Het basis- en voortgezet onderwijs zijn gratis in ons land. De genoemde evenementen, die bij 
een fijne  school horen, worden echter niet door de overheid bekostigd. Daarom vragen de 
ouderraden van onze scholen jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte daarvan 
verschilt per school en wordt in overleg met de ouders vastgesteld.  
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Sponsoring 
Onze scholen ontvangen geen structurele inkomsten uit sponsoring. Incidenteel worden giften 
geaccepteerd mits daar geen tegenprestatie tegenover staat.  
 

Veiligheidsbeleid  
Acis voert beleid met betrekking tot fysieke en sociale veiligheid van leerlingen, personeel en 
ouders/verzorgers. Ook het anti-pestbeleid maakt hiervan onderdeel uit. Op al onze scholen 
geldt een gedragscode. Alle bij de school betrokken personen worden geacht de gedragscode te 
kennen. 
Het complete beleidsplan Veiligheid is in te zien via onze website www.acishw.nl (kiezen voor: 
openbaar voortgezet onderwijs) onder ‘Beleid’. 
 

Foto en film 
Op onze scholen worden incidenteel foto’s en films gemaakt tijdens lessen en festiviteiten. Dit 
beeldmateriaal kan worden gebruikt tijdens informatieavonden op school en in publicaties 
zoals: nieuwsbrief, schoolgids, website, social media en persberichten. Indien u bezwaar hebt 
tegen dit beleid voor zover het uw kind betreft, dient u dit schriftelijk aan de directie van de 
school kenbaar te maken. Er zal geen publicatie van gegevens plaatsvinden die tot individuele 
leerlingen herleidbaar is. 
 

Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering 
Acis heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen, leerkrachten en 
ouderparticipanten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, van school naar 
huis, gedurende het verblijf op school en tijdens de activiteiten buiten school. Dit laatste geldt 
alleen voor activiteiten in schoolverband en onder toezicht.  

 
Praktische tip 
Het kan voorkomen dat uw kind schade toebrengt aan anderen. Verzeker u en uw kind daarom 
voor wettelijke aansprakelijkheid.  
 
Acis aanvaardt over het algemeen geen aansprakelijkheid voor schade aan of zoekraken van 
eigendommen van leerlingen of ouders. Ook niet als deze eigendommen in bewaring zijn 
gegeven.  
Het schoolbestuur kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen indien 
veroorzaakt door een duidelijk foutief handelen of nalaten van aan de school verbonden 
personeel of andere personen die in het kader van het onderwijs werkzaam zijn in de school 
(b.v. ouders). Het schoolbestuur is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.  
 

Passend onderwijs en zorgplicht 
Sinds de invoering van Passend Onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat 
ze er verantwoordelijk voor zijn dat alle leerlingen die de scholen van het bevoegd  gezag 
bezoeken of die er worden aangemeld, een passende plek te bieden. Ook wanneer een leerling 
extra ondersteuning nodig heeft. Die passende plek is niet altijd de school waar het kind wordt 
of staat ingeschreven. Scholen geven in hun schoolondersteuningsprofiel aan welke 
mogelijkheden en onmogelijkheden ze hebben met betrekking tot de specifieke ondersteuning 
van leerlingen.  
  

http://www.acishw.nl/


48 

 

 
Wanneer onze scholen tegen de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden aanlopen, kan in 
nauw overleg met de ouders de hulp van de extern deskundige of van het 
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Koers VO ingeroepen worden. Bij 
Samenwerkingsverband Koers VO zijn alle scholen in de regio Groot-Rotterdam aangesloten.  
 
Medewerkers van het Samenwerkingsverband kunnen aanbevelingen voor de verdere 
begeleiding van een kind doen. Er zijn vier mogelijkheden: 
1. Een pre-ambulant medewerker van het samenwerkingsverband adviseert de school over de 

specifieke ondersteuning van een kind. 
2. De ouders krijgen het advies hun kind op een andere school voor regulier voortgezet 

onderwijs te plaatsen die beter in staat is op de specifieke ondersteuningsbehoefte van het 
kind in te spelen. 

3. De toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten 
tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs. 

4. De toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten 
tot een school voor speciaal onderwijs. 

 
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband zie de website: www.koersvo.nl. Hier 
treft u ook informatie aan over de helpdesk. 
 

Verwijdering 
Zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school 
bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een kind tussen wal en 
schip valt. 

http://www.koersvo.nl/

