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Woord vooraf  

 

Hartelijk welkom op het Sint-Maartenscollege 

Of u nu nieuw bent of uw opleiding vervolgt; of het de eerste keer is dat u met ons te maken heeft of dat u al 

langer met ons verbonden bent: wij zijn geweldig blij dat u (opnieuw) voor onze school kiest. 

 

Gids als wegwijzer 

Deze schoolgids is bestemd voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. De gids is bedoeld als wegwijzer: handig 

om op terug te vallen voor allerlei zaken. In de gids vindt u praktische gegevens, informatie over spelregels van 

de school, namen van medewerkers (directie, medewerkers met een speciale taak en docenten) en hoe u hen 

kunt bereiken.  

Verder kunt u lezen over de opzet van het onderwijs op het Sint-Maartenscollege, over onze 

leerlingbegeleiding  en de resultaten die onze leerlingen behalen. Deze informatie geeft u een beeld van wat u 

van ons kunt verwachten. 

 

Sint- Maartenscollege 

De naam Sint-Maartenscollege heeft de school niet zomaar gekozen. U bent vast bekend met het verhaal van 

Sint-Maarten die leefde in de 4e eeuw. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. Sint-Maarten staat dus voor 

delen en voor helpen. Als school laten we ons inspireren door Sint-Maarten.  

De school is in de eerste plaats een gemeenschap waar we kennis met elkaar delen. Wij, de medewerkers van 

het Sint Maartenscollege, willen leerlingen bovendien  zo opleiden dat ze uitstekende kansen hebben in het 

vervolgonderwijs en daarna op de arbeidsmarkt. We bieden daarom een breed vakkenpakket aan waaruit 

leerlingen kunnen kiezen. Op onderwijskundig gebied betekent dit dat we ons richten op onderwijs dat de 

leerling als totaal persoon als uitgangspunt neemt. We zien de leerling als zelfstandig persoon, die naast het 

verwerven van basiskennis, ook in staat gesteld wordt tot sociaal leren en tot samenwerken met anderen. 

Begeleiding vinden we ook erg belangrijk. Onze taak behelst niet alleen lesgeven, maar we streven naar een 

geheel welbevinden van de leerling. Tenslotte willen we samen zorgen voor een goede sfeer op school. 

 

Onderwijskundige herziening Maastricht 

LVO Maastricht staat voor de uitdaging het onderwijs zo in te richten dat het aan de maatschappelijke 

behoefte voldoet en toekomstbestendig is. Dit doen wij binnen een omgeving waar het potentieel aan 

leerlingen al jaren daalt. LVO Maastricht heeft hiertoe uitgebreid onderzoek gedaan naar de verschillende 

opties om de leerlingen uit de stad en omgeving een blijvend goed onderwijsaanbod te kunnen garanderen. De 

resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het Masterplan. LVO Maastricht maakt dit schooljaar de keuze  

welke optie de beste is om de jeugd uit onze regio ook in de toekomst optimaal op te leiden.  

 

 

 



 

191128: Goedgekeurd door MR Sint-Maartenscollege d.d. 191101 

 

Algemeen 

1 De school  

1.1 Huisvesting  

mavo-havo-atheneum-gymnasium 

Noormannensingel 50 

6224 BW Maastricht 

Tel. 043-3526700 

Algemeen email adres: mhv@sint-maartenscollege.nl 

 

1.2 Locatie mavo-havo-atheneum-gymnasium  

De school ligt vlakbij het station. De school is zowel per fiets, als met het openbaar vervoer makkelijk 

bereikbaar. Het schoolgebouw dateert uit 1965. Het is indertijd gebouwd in de tuin van een villa. Een deel van 

die tuin is in ere hersteld in de vorm van een plantsoen achter de school, waar leerlingen hun pauze kunnen 

doorbrengen. In het jaar 2007-2008 is de school grondig verbouwd. Zo zijn onze gevels vernieuwd, zijn er 

nieuwe kozijnen geplaatst en hebben we een vernieuwde ingang. In bijna alle lokalen zorgt een 

luchtverversingssysteem voor een goede regulering van de lucht. Ook de bètavleugel is radicaal veranderd. 

Daar staat ons een modern laboratorium ter beschikking.  

 

1.3 Visie 

Het doel van ons voortgezet onderwijs is dat leerlingen de school verlaten met een basis aan kennis en 

vaardigheden die hen in staat stelt hun talenten optimaal te gebruiken en sturing te geven aan hun loopbaan. 

De leerlingen leren niet alleen voor school, maar voor het leven. 

 

1.4 Missie 

Het Sint-Maartenscollege is een school die de mens centraal stelt. Het is een school die doel- en 

toekomstgericht werkt. Een school die leerlingen zo wil opleiden dat ze uitstekende kansen hebben in het 

vervolgonderwijs en daarna op de arbeidsmarkt.  

Op onderwijskundig gebied betekent dit dat we ons richten op onderwijs dat de leerling als totale persoon als 

uitgangspunt neemt. We zien de leerling als zelfstandig persoon, die naast het verwerven van basiskennis ook 

in staat gesteld wordt tot sociaal leren en samenwerken met anderen.  

Op het terrein van personeelsbeleid houdt dat in dat we streven naar een klimaat waarin innovatie en traditie 

hand in hand kunnen gaan. Samenwerking en het welbevinden van alle betrokkenen vinden we de basis voor 

goed onderwijs. Wat betreft de organisatie van de school betekent dit dat we korte en heldere lijnen nastreven 

en dat we leerlingen en personeel moderne voorzieningen willen bieden. 

 

1.5 Identiteit 

mailto:mhv@sint-maartenscollege.nl
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Het Sint-Maartenscollege is een katholieke school, die zich heeft ontwikkeld tot een opleidingsinstituut met 

een open karakter, waar leerlingen van verschillende levensovertuiging welkom zijn. De school baseert zich op 

algemeen-christelijke waarden en normen. We verwachten dat collega’s en leerlingen deze grondslag 

respecteren. Identiteit komt ook tot uitdrukking in de manier waarop we op school met elkaar omgaan. 

Respect voor elkaar en een goede sfeer vinden wij van groot belang.  

 

1.6 De Pot van Sint-Maarten 

In de geest van Sint-Maarten is ook de zogenoemde Pot van Sint-Maarten opgericht. Het is een fonds dat  

bestaat uit vrijwillige bijdragen van ouders, leerlingen en personeelsleden. Met het geld worden projecten in 

de Derde Wereld gefinancierd. Zij dienen altijd gericht te zijn op verbetering van de leefomstandigheden van 

jongeren en met name de verbetering van het onderwijs. Een vaste actie is jarenlang de sponsoring van Indiase 

meisjes (via de Stichting Sevasangam) geweest, wordt een jongerenproject in Brazilië (via Amigos do Brasil) 

gesteund en is afgelopen jaar een school op Sint Maarten geholpen bij de wederopbouw na de orkaanramp. 

Giften zijn altijd welkom op rekeningnummer NL67SNSB087.89.15176 t.n.v. Pot van Sint-Maarten. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij de heer John van der Put ( j.vanderput@stichtinglvo.nl).. 

 

1.7  De gezonde schoolkantine 

Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines: 

Het Sint-Maartenscollege heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de 

gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten. We vinden het belangrijk dat het aanbod en 

de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen/studenten over 

gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk 

elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld 

door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. 

 

Onze kantine heeft de volgende basis:  

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan. Binnen de verschillende aangeboden 

productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt 

voor het uitgestalde aanbod en voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het 

voedingscentrum. 

 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. 

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten: 

- Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes; 

- Op de opvallende plaatsen in d automaten staan alleen de betere keuzes; 

- Als er eten of drinken wordt aangeboden bij de kassa staan daar alleen betere keuzes; 

 

De kantine stimuleert water drinken: 

mailto:j.vanderput@lvomaastricht.nl
http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
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- In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de 

automaten;  

- We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water of flesjes water; 

- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80 % uit betere keuzes; 

- We bieden groente en fruit aan;  

- De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken. 

 

Het Sint-Maartenscollege werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine.  

Samen met onze cateraar/kantinemedewerker zal ieder jaar het aanbod in kaart gebracht worden met de 

Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie. 
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2 Organisatie 

 

2.1 LVO geeft Limburg toekomst! 

Het Sint-Maartenscollege is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend als LVO, 

een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen 

zijn kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige 

omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken 

mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel 

zit en het maximale uit zichzelf haalt.  

Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse 

leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie. 

 

Bevoegd gezag 

LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO.  

LVO kent tevens een Raad van Toezicht. 

 

LVO 

Bezoekadres 

Mercator 1 

6135 KW Sittard 

 

Postadres 

Postbus 143 

6130 AC Sittard 

Telefoon 046-4201212 

 

College van Bestuur 

De heer drs. E.H.G. (Eugène) Bernard, voorzitter College van Bestuur  
De heer drs. H.J.C.J. (Hendrik) Pot, interim-lid College van Bestuur 

 

Voor meer informatie:  www.stichtinglvo.nl.  

 

  

http://www.stichtinglvo.nl/
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2.2 Management 

Directeur  

Mevrouw drs. P. Corsten 

p.corsten@stichtinglvo.nl 

 

Teamleiders  

Elke teamleider heeft de dagelijkse leiding over een team: 

 mavo klas 1 en 2 – havo klas 1- vwo klas 1  

mevrouw M. Claus 

m.claus@stichtinglvo.nl 

havo klas  2 t/m 5 

de heer J. Vincken 

j.vincken@stichtinglvo.nl 

Atheneum en Gymnasium klas 2 t/m 6 

mevrouw mr. L. Hans 

l.hans@stichtinglvo.nl 

 

Leerling coördinator 

klas 1 en 2 mavo – havo –  atheneum - gymnasium 

de heer F. Paulissen 

f.paulissen@stichtinglvo.nl 

 

Examensecretarissen 

De examencommissie bestaat uit onderstaande examensecretarissen en de teamleiders bovenbouw. 

havo   de heer P. Vaessen 

   paul.vaessen@stichtinglvo.nl 

vwo   de heer P. Hahn 

   p.hahn@stichtinglvo.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.corsten@stichtinglvo.nl
mailto:m.claus@lvomaastricht.nl
mailto:j.vincken@lvomaastricht.nl
mailto:l.hans@lvomaastricht.nl
mailto:f.paulissen@lvomaastricht.nl
mailto:paul.vaessen@lvomaastricht.nl
mailto:p.hahn@lvomaastricht.nl
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3 Begeleiding 

Het goed begeleiden van leerlingen is heel belangrijk. Een leerling moet zich op school thuis voelen, zich veilig 

voelen en moet begeleid worden in het maken van keuzes. Bovendien moet een leerling studievaardigheden 

aanleren en individuele zorg ervaren. Samengevat: leren leren, leren leven en leren kiezen.  

Meestal verloopt de schoolloopbaan van een leerling prima, maar soms is er toch extra ondersteuning nodig. 

Veelal is dit in te zetten door de vakdocent, de mentor of de teamleider. Soms zijn er specialisten binnen de 

school nodig. Zo hebben wij op onze school een ondersteuningsteam dat bestaat uit counselors, een 

schoolpsychologe en een schoolmaatschappelijk werker, aangestuurd door de zorgcoördinator. Het zorgteam 

werkt nauw samen met verschillende instanties uit de jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg. 

Het Sint-Maartenscollege beschikt over een maatwerkklas. De maatwerkklas is bedoeld voor leerlingen die als 

gevolg van gezondheidsklachten of om andere privé redenen niet fulltime kunnen deelnemen aan het reguliere 

onderwijsproces. De maatwerkklas biedt een rustige omgeving die een spoedige terugkeer naar het reguliere, 

fulltime onderwijs beoogt te faciliteren. Deelname aan de maatwerkklas loopt via een voordracht door het 

ondersteuningsteam van de school. 

 

3.1 De mentor 

De belangrijkste schoolfunctionaris voor ouders en leerlingen is de mentor. Dit is de vertrouwenspersoon bij 

uitstek, die de speciale zorg voor een groep leerlingen op zich neemt. Bovendien zorgt de mentor voor de 

noodzakelijke contacten tussen ouders en school, wijst op problemen, probeert de leerlingen een aantal 

studievaardigheden bij te brengen en blijft op de hoogte van de studieresultaten. Verder wordt er aandacht 

besteed aan samenwerken en plannen van huiswerk. De mentor begeleidt ook de leerlingen bij de profiel- en 

beroepskeuze. De namen van de mentoren en de bijbehorende klassen vindt u in de bijlagen.  

Succes bij de studie hangt ook af van een zaken waar de schoolorganisatie weinig of geen invloed op heeft, 

zoals het consequent maken van huiswerk. Het is van belang dat leerlingen regelmatig studeren en ook dat zij 

op tijd op school komen en zo weinig mogelijk lessen missen. In deze zaken ligt een grote verantwoordelijkheid 

bij de ouders en de leerlingen zelf: we moeten samen zorgen voor een optimaal klimaat! 

De lijst met namen van mentoren kunt u vinden in de bijlage op pagina 81 en op de site van het  

Sint-Maartenscollege: www.sint-maartenscollege.nl. 

 

3.2 De docent 

De docent begeleidt de leerlingen, zodat de leerling zijn talenten – in de totale breedte – optimaal kan 

ontplooien. Derhalve is er op basis van het leerlingenprofiel een docentenprofiel opgesteld. Wat we vragen van 

de leerlingen, vragen we ook van de docenten. “Teach what you preach “.  

Het leren van de leerling staat centraal. 
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3.3 Het decanaat 

Zoals in het schoolplan staat, is het doel van het voortgezet onderwijs dat leerlingen de school verlaten met 

een basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt hun talenten optimaal te gebruiken en sturing te 

geven aan hun loopbaan. De leerlingen leren niet alleen voor school, maar voor het leven. Zowel in het 

onderwijs, als in het werkend leven wordt van mensen verwacht dat zij steeds opnieuw loopbaanbeslissingen 

nemen. Om te leren de verantwoordelijkheid  te nemen voor deze keuzes en zelf sturing te geven aan hun 

loopbaan is het ontwikkelen van loopbaancompetenties een belangrijk onderdeel van het curriculum in het 

voortgezet onderwijs. 

Loopbaancompetenties zijn:  

• inzicht hebben in kwaliteiten en talenten binnen leren en werk; 

• onderzoeken van eigen wensen en waarden die van belang zijn binnen leren en werken;         

• onderzoeken van mogelijkheden en uitdagingen in studie en werk; 

• loopbaansturing: het nemen van initiatief en actie om eigen ambities te realiseren; 

• communiceren met alle partijen die van belang zijn bij het maken van loopbaankeuzes. 

Vanaf klas drie tot en met klas zes is er een LOB-programma waarin deze competenties ontwikkeld worden.  

De actoren in dit proces zijn:  leerlingen, ouders, mentoren, vakdocenten, de decaan en de schoolleiding. 

 

Decanen 

Mavo en Havo mevrouw N. Hoedemakers 

   n.hoedemakers@stichtinglvo.nl 

Vwo   mevrouw M-J.  Lommers 

   m.lommers@stichtinglvo.nl 

 

Iedereen helpt mee  

Voor alle lagen geldt dat de decanen, in samenwerking met de schoolleiding, een visie ontwikkelen en een 

programma samenstellen en bewaken. Zij sturen mentoren aan en stimuleren en bewaken de belangen van 

LOB (Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding) binnen de school in contacten met directie en collega docenten en 

ouders. Zij zorgen ervoor dat de mentoren beschikken over de informatie en de middelen die nodig zijn om de 

leerlingen in hun keuzeproces goed te begeleiden. Zij regelen de noodzakelijke scholing.  

Samen met de teamleiders, mentoren en vakdocenten verzorgen en organiseren zij de voorlichtingsavonden en 

andere voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen en ouders. Ook voeren zij regelmatig overleg met de decanen 

van andere scholen. Verder onderhouden zij contacten met het vervolgonderwijs en met beroepsbeoefenaren. 

De decanen geven individuele begeleiding aan elke leerling die dat nodig heeft. De leerling ontwikkelt de 

genoemde loopbaancompetenties. De ouders zijn op de hoogte van het programma en zijn betrokken bij de 

ontwikkeling van hun kind. Dat houdt o.a. in dat zij informatieavonden bezoeken, op de hoogte zijn van de 

inhoud van het programma van de tweede fase, van de studiemogelijkheden en van de specifieke regelingen 

binnen het Sint-Maartenscollege. Zij praten met hun kind over de uitslagen van vragenlijsten en testen en over 

de voortgang in het keuzeproces en  onderhouden hierover contact met de mentor, vakdocenten en indien 

nodig met de decaan.  

mailto:n.hoedemakers@lvomaastricht.nl
mailto:m.lommers@lvomaastricht.nl
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De mentor is de spil in het keuzeproces. Hij/zij voert het programma uit. Hij/zij zorgt ervoor dat de leerling 

leert zichzelf verantwoordelijk te voelen voor zijn keuzes en voor zijn toekomst. Daartoe stimuleert hij/zij de 

leerling te praten over zijn loopbaankeuzes met de mensen in zijn omgeving, medeleerlingen, vakleerkrachten, 

beroepsbeoefenaren, voorlichters van opleidingen en studenten. Hij/zij ziet erop toe dat de leerling kritisch 

naar zichzelf kijkt en voldoende activiteiten onderneemt om verantwoorde keuzes te kunnen maken en hij/zij  

informeert ouders hierover. De mentor heeft regelmatig overleg met de decaan en indien nodig ook met  

vakdocenten. Hij/zij kan de leerling ook verwijzen naar de decaan. 

De vakdocent zorgt ervoor dat de leerling inzicht krijgt in de maatschappelijke relevantie van het betreffende 

vak. In laag drie en in de bovenbouw geeft de vakdocent uitleg over de inhoud van het eigen vak in de tweede 

fase. Hij/zij is in staat aan te geven of de capaciteiten van een leerling toereikend zijn voor dit vak in de tweede 

fase. Dit bespreekt hij/zij zo nodig met de leerling en zijn ouders.  

 

De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor de visie op LOB, zorgt voor een breed draagvlak en ziet toe op de 

correcte uitvoering van het programma. 

 

3.4 Passend onderwijs  

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een 

zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor 

verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, 

een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op 

een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken.  

 

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale 

scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben 

afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op 

heeft. Hierbij wordt ingezet op de deskundigheid van docenten en het OOP en wij zullen als school, zo veel als 

mogelijk, maatwerk proberen te bieden. Extra ondersteuning zal ingezet worden aan de hand van de 

zorgstructuur. Mocht de school de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, dan zal de zorgcoördinator, 

na de genomen stappen binnen de zorgstructuur, een aanvraag bij het samenwerkingsverband leggen.   

 

Samenwerkingsverband 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband  Passend Voortgezet Onderwijs Maastricht & 

Heuvelland. Het samenwerkingsverband passend onderwijs heeft tot taak een ondersteuningsplan (op basis 

van de schoolondersteuningsprofielen) op te stellen dat zorg draagt voor een dekkend regionaal  

onderwijszorgaanbod. Het SWV is verantwoordelijk voor de lichte en zware ondersteuning en krijgt een eigen 

budget voor extra ondersteuning. De toewijzingsprocedure voor ondersteuningsmiddelen vindt plaats op basis 

van een transparante, praktische systematiek.  

http://www.samenwerkingsverbandmaastricht.nl/
http://www.samenwerkingsverbandmaastricht.nl/
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In het kader van Passend Onderwijs is er vanuit het Samenwerkingsverband een ondersteuningsplan opgesteld, 

welke is terug te vinden op : http://www.swvpo-mh.nl/Ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan zijn de 

maatwerkplaatsen opgenomen. Iedere school binnen het Samenwerkingsverband zal een eigen maatwerkklas 

binnen hun reguliere setting realiseren.  

 

Maatwerkklas 

Leerlingen die voor korte of langere tijd maatwerk nodig hebben om goed in het regulier onderwijs te kunnen 

functioneren, kunnen in de maatwerkklas enerzijds de rust en geborgenheid vinden om er lessen te volgen en 

ondersteuning te krijgen, maar volgen tegelijkertijd het programma van het reguliere aanbod. In samenspraak 

met ouders en leerling wordt gekeken naar een passend traject.  

Het doel is te allen tijde tijdelijke plaatsing met intern perspectief. Indicatie verloopt via het zorgteam.  

 

Meer informatie 

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs en de maatwerkklas voor uw kind zou kunnen 

betekenen, kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school: mevrouw M. Claus, m.claus@stichtinglvo.lnl 

 

Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

Het Steunpunt Passend Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0900-2020065 of per e-mail via het 

contactformulier op de website. 

 

3.5 Zorgteam en zorgcoördinatie  

In veel gevallen is de ondersteuning van docenten en de heel nabije begeleiding van mentoren voldoende voor 

leerlingen om zich op school goed te voelen en goede (leer)prestaties te leveren. Als dat niet voldoende is, 

heeft de school een team van deskundigen achter de hand, dat op belangrijke terreinen meer gespecialiseerd 

kan werken.  

Natuurlijk is en blijft een school een opleidingsinstituut en geen hulpverleningsinstelling, maar de school  

moet wel problemen signaleren die het leren van leerlingen belemmeren en samen met de leerlingen en de  

ouders intern of extern een weg zoeken om aan die problemen iets te doen. 

Globaal kunnen we de problemen die we bij leerlingen tegenkomen in vier groepen verdelen: 

• Leerproblemen: dyslexie, faalangst, concentratie, motivatie, leerstructuur, e.d. 

• Sociaal-emotionele (ontwikkelings-)problemen, bijvoorbeeld op het terrein van gedrag, pesten of gepest  

worden, gezinsproblemen, middelengebruik, verliesverwerking, e.d. 

• Ook problemen die gaan in de richting van psychiatrie komen vaker voor bijvoorbeeld:  

depressieve klachten, ADHD, autisme enz. 

• Lichamelijke problemen. 

 

In het zorgteam zijn verschillende disciplines aanwezig, zodat moeilijkheden vanuit diverse invalshoeken 

benaderd kunnen worden. De schoolpsychologe stuurt in de brugklassen de onderzoeken aan waarmee de 

http://www.swvpo-mh.nl/Ondersteuningsplan
mailto:m.claus@stichtinglvo.lnl
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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schoolkeuze van leerlingen wordt ondersteund. Vanuit de overdrachtsgegevens van de basisschool en vanuit 

die onderzoeken begeleidt de psycholoog zo nodig de brugklasleerlingen en ondersteunt zij de mentoren. 

Uiteraard staan ook het doen van individuele onderzoeken (bijvoorbeeld naar IQ en capaciteiten) en het 

begeleiden van jongeren met leerproblemen op de agenda van de schoolpsychologe. Zij is tevens bezig met het 

vaststellen of leerlingen vanwege een handicap een langere toets tijd nodig hebben. Wanneer het leren van 

jongeren onder druk komt te staan door gezinsproblemen zal de schoolmaatschappelijk werker in gesprekken 

met de leerling, met de ouders en zo nodig ook met andere gezinsleden de problemen proberen aan te pakken. 

Zij zal ook met docenten en mentoren op school (waarbij de privacy uiteraard gewaarborgd is) bespreken hoe 

een leerling het beste benaderd kan worden. De maatschappelijk werkster speelt uiteraard  (evenals de 

psychologe) een cruciale rol in verwijzing van leerlingen naar de jeugdhulpverlening of de 

jeugdgezondheidszorg. Een jongere van 12 tot 18 jaar die een steun in de rug nodig heeft en moeite heeft om 

het leren in te passen in haar/ zijn woelige ontwikkeling, die de motivatie om goed te werken niet meer kan 

opbrengen, (omdat in deze periode de groei van kind naar volwassene plaatsvindt, is dat niet voor niets een 

stormachtige tijd) kan voor begeleiding terecht bij de counselor. Het werk van een counselor heeft het karakter 

van vertrouwelijkheid: jongeren hebben er nu eenmaal soms behoefte aan begeleid te worden zonder 

ingewikkelde procedures of contacten.  

 

Het werk van dit zorgteam wordt aangestuurd door de zorgcoördinator, die verantwoordelijk is voor de 

organisatie van alles wat er aan extra ondersteuning op school gebeurt. De zorgcoördinator is de adviseur van 

het management op het terrein van begeleiding en zorg; zij onderhoudt de contacten met de 

zorgcoördinatoren van andere scholen en met hulpverlenings- en gezondheidszorginstellingen.  

Wanneer een leerling verwezen moet worden naar gespecialiseerde boven schoolse hulp loopt dat ook via de 

zorgcoördinator. De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk. 

 

 

Het zorgteam van het Sint-Maartenscollege heeft regelmatig overleg met de jeugdverpleegkundige en de 

schoolarts van de GGD-ZZL, met het GGZ-centrum voor kinderen en jeugdigen, met de schoolagent en met de 

leerplichtambtenaar. Het spreekt voor zich dat het zorgteam (behalve wanneer er soms korte tijd sprake is van 

een vertrouwensfunctie) werkt met medeweten van en in veel gevallen in samenwerking met ouders. 

 

Het zorgteam bestaat uit de volgende personen: 

Zorgcoördinator: 

Mevrouw M. Claus, m.claus@stichtinglvo.nl 

Schoolpsychologe: 

Mevrouw drs.  Y. Rieff (y.rieff@stichtinglvo.nl) 

Counselor: 

De heer L.E. Janssen (bart.janssen@stichtinglvo.nl) 

 

Aanmelding bij het zorgteam verloopt altijd via de mentor of teamleider. Mochten er toch vertrouwelijke zaken 

mailto:m.claus@stichtinglvo.nl
mailto:y.rieff@lvomaastricht.nl
mailto:bart.janssen@stichtinglvo.nl
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zijn die u rechtstreeks met het zorgteam wenst te bespreken, dan kunt u mailen naar de zorgcoördinator 

m.claus@stichtinglvo.nl 

 

3.6 Dyslexie 

Leerlingen met dyslexie hebben grote problemen met lezen en/of spellen. Wanneer zij in het bezit zijn van een 

dyslexieverklaring van een daartoe bevoegde psycholoog of orthopedagoog, komen zij in aanmerking voor 

enkele extra faciliteiten zoals verlengde toets tijd en laptopgebruik. Deze faciliteiten zijn opgenomen in ons 

dyslexieprotocol. Deze is te vinden op de website van de school.  Informatie kan opgevraagd worden bij de 

zorgcoördinator mevrouw M. Claus (m.claus@stichtinglvo.nl)  

 

3.7 Pesten 

Mevrouw V. Haenen en mevrouw C. Mailleu zijn onze anti-pestcoördinatoren en coördineren het beleid in het 

kader van het tegengaan van pesten op school. Zij zijn als volgt te bereiken:  

Algemeen telefoonnummer:  043 - 352 67 00 

e-mail: v.haenen@stichtinglvo.nl 

e-mail: c.mailleu@stichtinglvo.nl 

 

3.8 Vertrouwenspersonen en klachtrecht 

Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst 

gedrag.  

 

Voor het Sint-Maartenscollege zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld door de voorzitter van de 

centrale directie, deze zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school: 043-352 67 00. 

 

De door de centrale directie aangestelde vertrouwenspersonen van onze school zijn: 

de heer G. Klingenstijn (g.klingenstijn@stichtinglvo.nl) 

mevrouw L. Thissen (l.thissen@stichtinglvo.nl) 

 

Verder zijn er twee vertrouwenspersonen, aangesteld door het bevoegd gezag, ten diensten van LVO-scholen. 

Zij zijn werkzaam op het terrein van ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie en op het terrein van het 

klachtrecht.  

 

 

 

De door het bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersonen zijn: 

Mevrouw A. van Dormalen en de heer  T. van de Gazelle van Encare Arbozorg zijn de vertrouwenspersonen 

voor alle LVO-scholen. Zij zijn bereikbaar via Encare Arbozorg, telefoonnummer 043- 325 77 99.  

 

mailto:m.claus@stichtinglvo.nl
mailto:m.claus@lvomaastricht.nl
mailto:v.haenen@lvomaastricht.nl
mailto:c.mailleu@lvomaastricht.nl
mailto:g.klingenstijn@lvomaastricht.nl
mailto:l.thissen@lvomaastricht.nl
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Bezoekadres Encare Arbozorg: 

Lage Kanaaldijk 1 

6212 AE Maastricht 

www.encare.nl  

De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden 

van www.stichtinglvo.nl  door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie. 

 

3.9 Ongewenste intimiteiten  

Leerlingen, medewerkers en andere bij de school betrokkenen die zich op de een of andere manier aangetast 

voelen in hun intieme levenssfeer kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersonen: het verhaal vertellen, 

helderheid krijgen in de vraag “wil ik hier iets mee” en begeleiding in de procedures die eventueel volgen is wat 

van vertrouwenspersonen in deze verwacht mag worden. Wanneer iemand overweegt een klacht in te dienen 

tegen welke vorm van ongewenste behandeling/benadering dan ook, kan steun verleend worden door de 

vertrouwenspersonen (die in dit geval overigens contactpersonen heten) bij het aanhangig maken en de 

behandeling op school van de klacht. Mocht de procedure op school niet tot het gewenste resultaat leiden, dan 

wordt de klacht voorgelegd aan de boven schoolse klachtencommissie en wordt de klager ondersteund door de 

boven schoolse vertrouwenspersonen. (zie voor contactgegevens: 3.7 Vertrouwenspersonen en klachtrecht) 

 

3.10 Vertrouwensinspecteur 

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 

vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen 

voordoen op het gebied van: 

 

 seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 

 psychisch en fysiek geweld; 

 discriminatie en radicalisering. 

 

De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 17.00 uur) bereikbaar op 

telefoonnummer 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief). Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder 

het kopje meldingsplicht bij zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de voorzitter van de centrale directie 

wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3j8KK3P7VAhVOZVAKHYs0BZYQjRwIBw&url=http://www.innosport.nl/over-ons/partners/ggd-zuid-limburg&psig=AFQjCNEi13xXOR0uxNz9LMAzSngIXqYQsw&ust=1504174302020951
http://www.encare.nl/
http://www.stichtinglvo.nl/
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3.11  Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg  

   

Voortgezet onderwijs schooljaar 2019-2020 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale 

ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Als je in de 2e klas van het Voortgezet Onderwijs zit nodigen 

we je uit voor een gezondheidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact opnemen met het team JGZ, als je 

vragen hebt. Het team JGZ werkt nauw samen met school en met andere organisaties in het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). 

 

Gezondheidsonderzoek 

In de tweede klas van de middelbare school krijg je een uitnodiging van de jeugdverpleegkundige voor een 

gezondheidsonderzoek. Ze kijkt dan naar je lichamelijke én je geestelijke gezondheid. Dus of je lichaam gezond 

is en hoe je je voelt. Zij informeert ook naar je gedrag en leefgewoonten, zoals eten, roken, alcoholgebruik en 

sporten. Het onderzoek vindt op school plaats en duurt ongeveer 20 minuten.  Als je ergens last van hebt of je 

zit niet lekker in je vel, zeg dit dan zeker tegen de jeugdverpleegkundige! Zij vertelt niks door zonder jouw 

toestemming en kan je helpen met je problemen. En als je extra hulp of zorg nodig hebt, kijkt ze samen met jou 

wat daarvoor nodig is.  

 

Aanvullende informatie is erg belangrijk 

Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we je van tevoren een vragenlijst in te 

vullen en mee te nemen naar het onderzoek. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Laat de 

uitnodiging en vragenlijst ook aan je ouders zien, zodat zij weten dat je bent uitgenodigd en waarnaar gevraagd 

wordt. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met al je gegevens.   

 

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte 

Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig 

lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de 

gezondheidsrisico’s toenemen. 

Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauwer samen met de school en het regionale bureau leerplicht, om 

het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken.  

 

Vragen of zorgen? 

Als je vragen hebt of je zit niet lekker in je vel, neem dan gerust zelf contact op met het Team JGZ. Of loop eens 

binnen bij de jeugdverpleegkundige als ze op school is. Ook ouders kunnen met vragen of zorgen over de 

ontwikkeling of het gedrag van hun zoon/dochter contact opnemen met het Team JGZ. Wij helpen u graag!  

 

Contact 

Marly Opstals, jeugdverpleegkundige  
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Maandelijks aanwezig. 

E: marly.opstals@ggdzl.nl 

T: 06 31 20 74 64 

Nadia Schoonbrood, doktersassistente                                    

Veronique Wijnands, jeugdarts                                                  

Team JGZ, Unit Maastricht  

E: InfoJGZ.Maastricht@ggdzl.nl                                    

T:  (043) 850 66 95     

mailto:marly.opstals@ggdzl.nl
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4.    Inspraak en overleg 

4.1   Leerlingenraad Sint-Maartenscollege (LLR) 

Leerlingen kunnen lid worden van de leerlingenraad en zijn op die manier betrokken bij de gang van zaken op 

de locatie. Het is de bedoeling dat van elke ‘laag’ ten minste een leerling deelneemt aan de leerlingenraad. 

 

De leerlingenraad vormt een directe link tussen de leerlingen en de directie. Wij vertegenwoordigen de 

leerlingen en wij zullen er alles aan doen om de wens van de leerlingen te behartigen. Zoals je uit de naam kunt 

opmerken, is de leerlingenraad een raad voor én door leerlingen. De leerlingenraad bestaat nu al uit een grote, 

actieve groep uit verschillende jaarlagen en niveaus die een aantal keer per maand vergaderen op een vast 

tijdstip.  Er zijn verschillende kleine commissies in de leerlingenraad die op hun beurt hun eigen activiteiten 

organiseren. Denk aan een activiteitencommissie voor bijvoorbeeld feestjes of de Valentijns acties.  

 

Het bestaan van de leerlingenraad zorgt voor bevordering van de betrokkenheid van de leerlingen bij de 

gebeurtenissen van onze school. Het is erg belangrijk dat er op school op een open manier gepraat wordt over 

individuele ideeën en eventuele klachten. Daarom is het belangrijk dat er een leerlingenraad is die ideeën en 

knelpunten kan doorgeven aan de directie en daarnaast een kritische blik kan werpen op het door de directie 

uitgevoerde beleid.  

 

Je kunt al onze leden dan ook te allen tijde aanspreken (óók op sociale media). De LLR bestaat uit de volgende 
leden:   
 
Bjorn Moest 
Britt Netten 
Esmée Haenen 
Gizem Tas 
Glenn Konings 
Maud van der Velde 
Melina Meij 
Nada Bons 
Koert Persoon (secretaris) 
Juliët Swartjes 
Jurian Remmen  (penningmeester) 
Rebecca Vignali 
Renée Schobben 
Selina Blom 
Tian Weyden 
Qiuyao Klancnik 
Marie-Lotte van der Velden (voorzitter) 
 

De DB bestaat niet alleen uit de leden maar ook uit de voorzitter en de secretaris.  
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Ons leerlingenraadreglement, het reglement waar al onze rechten en plichten in staan, kan je inzien door op de 

onderstaande link te klikken. 

*INSERT DOCUMENT* (volgt spoedig) 

 

Wil je de leerlingenraad bereiken, je aanmelden voor de LLR, een vraag stellen of om verdere informatie 

vragen? Stuur dan gerust een mailtje naar: leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl. 

 

4.2   Ouderraad 

Rechtstreeks contact tussen ouders en de school is belangrijk. Op die manier kunnen ouders kennis nemen van 

problemen waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen. Bovendien is het belangrijk om nieuw beleid met de 

ouderraad te bespreken.  

 

4.3   Centrale Ouderraad 

In de Centrale Ouderraad zitten ouders die namens de laag overleggen en enkele ouders die het Dagelijks 

Bestuur vormen. In de Centrale Ouderraad wordt met de locatiedirecteur overlegd over kwesties die de school 

als geheel betreffen. Communicatie met het dagelijks bestuur van de Ouderraad verloopt via 

Ouders.smc@gmail.com.  

 

4.4   Medezeggenschapsraad 

Ten behoeve van de medezeggenschap en het overleg tussen diverse geledingen en in het belang van het goed 

functioneren van de school in al haar doelstellingen bestaat sinds 1983 de medezeggenschapsraad. De 

medezeggenschapsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en 

leerlingen van de locaties havo//vwo en vmbo. De MR is het formele inspraak- en adviesorgaan voor alle 

geledingen binnen de school. De raad heeft instemmingsrecht, dan wel adviesrecht bij alle belangrijke 

beleidszaken. Door mee te denken en mee te beslissen over wat er in de school gebeurt, wordt bijgedragen 

aan een goed onderwijsklimaat. De MR-vergaderingen zijn openbaar; iedereen die dat wil, kan de MR-

vergaderingen bijwonen. De locatiedirecteur vertegenwoordigt de schoolleiding. 

Voor de namen van de MR leden zie contactlijst (blz. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:leerlingenraad@sintmaartenscollege.nl
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4.5   Communicatie naar ouders en leerlingen 

Het Sint-Maartenscollege vindt het belangrijk om goed te communiceren naar ouders en leerlingen: 

 Voor snelle en persoonlijke contacten kunnen ouders en leerlingen zich wenden tot de mentoren en 

teamleiders. 

 De website. Op de website www.sint-maartenscollege.nl staat alle informatie over de school. Deze site 

geeft informatie over onderwijs, begeleiding en organisatie. 

 Schoolmail. Iedere leerling (en personeelslid) heeft een eigen e-mailadres. Informatie wordt veelal 

verstrekt via de schoolmail en het is dus belangrijk daar regelmatig naar te kijken. 

 Magister. Een andere mogelijkheid om met ouders en leerlingen te communiceren is de elektronische 

leeromgeving (Magister). Hier zijn vak wijzers en vak sites te vinden en berichten van docenten. 

Leerlingen kunnen via de elektronische leeromgeving in Magister met hun docenten mailen. 

 Deze schoolgids. De gids bestaat uit drie delen: een algemeen katern, een katern voor iedere afdeling 

en een praktisch katern met daarin opgenomen de Mini-Maartens (een kort overzicht van enkele 

belangrijke gegevens over de school). 

 Nieuwsbrief. Via de Nieuwsbrief worden ouders/verzorgers, medewerkers en leerlingen op de hoogte 

gebracht van de laatste ontwikkelingen op school, schoolactiviteiten en  schoolnieuws. 

 Ouderavonden. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Daarom zijn er 

regelmatig ouderavonden waarop een gesprek met mentor/vakdocent mogelijk is. Alle ouders kunnen 

te allen tijde contact opnemen met een mentor of teamleider. Data van de ouderavonden worden in 

de jaarplanning vermeld. In het eerste trimester staat altijd een ouderinformatieavond op het 

programma. De ouders kunnen dan kennis maken met de mentor.  

 Klankbordgroep. Ouders kunnen deelnemen aan de ouderraad of aan een klankbordgroep. 

 Tv-schermen. Op diverse plekken op school hangen tv-schermen. Daar kunnen leerlingen en 

medewerkers op kijken voor de dagelijkse informatie. 

 Rapporten. Alle leerlingen in de onderbouw krijgen 3 rapporten. Daarnaast kunnen ouders via het 

ouderportaal van Magister kijken hoe hun zoon/dochter/pupil ervoor staat. In de klassen van de 

tweede fase wordt na iedere toets periode een cijferlijst uitgereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sint-maartenscollege.nl/
http://www.sint-maartenscollege.nl/?id=11&template=algemeen.htm
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4.6   Beeldmateriaal van leerlingen  

De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook beeldmateriaal van 

leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal 

aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van de school. De school gaat zo 

zorgvuldig mogelijk met de het beeldmateriaal om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd. 

Ouders van klas 4 t/m 6 worden actief benaderd met de vraag of zij toestemming willen verlenen voor het 

incidenteel gebruik van beeldmateriaal waarop hun zoon/dochter herkenbaar is. Voor de leerlingen van klas 1-

2-3 hebben de ouders bij de inschrijving reeds kenbaar gemaakt of beeldmateriaal gebruikt mag worden. 

 

4.7   Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding 

Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen en heeft de andere ouder een 

zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind 

uitoefent. Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school 

steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie te verstrekken. Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder 

die niet is belast met de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek aan de locatiedirecteur  waarin een 

tweede (het adres van de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging) adres wordt doorgegeven. De 

school informeert de andere ouder over een dergelijk verzoek. Indien twijfel bestaat over de vraag of er een 

wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag kan de school het gezag register raadplegen. Een wijziging in het 

gezag is daarin opgenomen. Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op 

dezelfde wijze als hiervoor omschreven informatie opvragen.  

 

Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om informatie 

omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind te verstrekken aan de niet met het gezag 

belaste ouder. Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen hem/haar omtrent 

belangrijke feiten op gelijke wijze te informeren als de ouder met gezag. Dit kan door middel van een 

schriftelijk verzoek gericht aan de locatiedirecteur: mevrouw drs. P. Corsten, Noormannensingel 50, 6224 BW 

Maastricht. De school dient dan wel de ouder met gezag op de hoogte te stellen van het feit dat de andere 

ouder gelijke informatie ontvangt. De rechter kan bepalen dat informatie die de belangen van het kind schaadt 

niet hoeft te worden verstrekt door de ouder met gezag en/of de school. Zodra de leerling de leeftijd van 18 

jaar heeft bereikt vervalt de informatieplicht richting ouders/verzorgers en wordt er alleen nog met de leerling 

gecommuniceerd. 
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5  Schoolregels 

Zodra het leerlingenstatuut instemming heeft, worden onderstaande schoolregels in overeenstemming gebracht. 

 

Om een goede sfeer en een ordelijke gang van zaken op school te bevorderen zijn regels nodig. Alle LVO-

scholen hanteren “de 10 gouden regels”: 

1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving. 

2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken. 

3. We helpen elkaar waar dat nodig is. 

4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten. 

5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet. 

6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren. 

7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld. 

8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik. 

9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. 

Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte. 

10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen. 

 

Natuurlijk zien we toe op naleving daarvan, maar we vinden het eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen die 

deze scholengemeenschap een warm hart toedraagt zich daaraan houdt.  

Aan de orde komen achtereenvolgens: 

 

A. Algemene regels 

B. Lessen en toetsen 

C. Open Leercentrum en mediagebruik 

D. Pauzes en tussenuren 

E. Schoolgebouw en -terrein 

F. Ziekte en afwezigheid 

G. Medicijnverstrekking 
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A. Algemene regels 

1. Je gedraagt je correct tegenover je medeleerlingen en alle personeelsleden; je blijft van andermans 

eigendommen af. Opdrachten van docenten en leden van het onderwijs ondersteunend personeel volg je 

zondermeer op. Ben je het met een opdracht niet eens dan voer je hem toch uit en wend je je daarna tot je 

teamleider. 

2. Je hebt altijd het leerlingenpasje bij je zodat je dat desgevraagd kunt tonen. 

3. In het gebouw, op het schoolterrein en in een omtrek van 200 meter rondom de school mag niet gerookt 

worden. 

4. Je mag nergens in het gebouw of op het schoolterrein alcohol drinken of bij je hebben.  

5. Je mag nóóit (soft)drugs bij je hebben, gebruiken of verstrekken aan anderen. Dit geldt ook voor, tijdens en 

na schooltijd voor het gebied rond de school. In voorkomende gevallen schakelen we de politie in. 

6. Gokken op school doe je niet, dus ook niet kaartspelen met inzet van geld. 

7. Ook mag je geen voorwerpen bij je hebben die wettelijk vallen onder de categorie verboden voorwerpen, 

zoals laserpennen, vuurwerk, wapens of alles wat daaraan kan worden gelijkgesteld. Deze voorwerpen 

nemen we in beslag en overhandigen we aan de politie. Bij overtredingen die vallen onder het strafrecht 

behoort schorsen en/ of van school verwijderen tot de mogelijke maatregelen die de school kan nemen. 

 

B. Lessen en toetsen 

1. Je bent verplicht de lessen te volgen volgens het voor jou geldende lesrooster. Voor lesgebonden 

activiteiten ben je beschikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Daarnaast geldt dat je op alle dagen tot 17.30 uur 

beschikbaar moet zijn voor activiteiten op school zoals toetsen, straffen, enz.  

2. Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan buiten de leslokalen en buiten de mediatheek. 

 De telefoon is tijdens de les op vliegtuigmodus en opgeborgen in je schooltas/rugzak/het mobielhotel. 

Alleen op verzoek van de docent mag je de telefoon uit je tas/rugzak nemen, aanzetten en gebruiken. 

Gebruik je je mobiele telefoon e.d. toch anders dan hierboven vermeld, dan volgt inbeslagname tot na de 

laatste les van die dag. 

3. Je hebt altijd voor elke les de vereiste  boeken, schriften en dergelijke bij je. 

4. Met ingang van dit schooljaar zullen de dagroosterwijzigingen uitsluitend nog via je Magisteragenda 

gepubliceerd worden. De bij het roosterbureau bekende wijzigingen zullen op de dag ervoor uiterlijk om 

15.30 uur in je agenda staan. Op de dag zelf staan vóór 7.45 uur de laatste wijzigingen (zoals bijvoorbeeld 

ziekmeldingen van docenten) in je Magisteragenda. Het is aan te bevelen om gedurende de dag af en toe je 

Magister-app te raadplegen voor mogelijke wijzigingen. 

5. Ben je te laat in de les  dan zet de docent je als “te laat” in Magister.   

6. De keuze van een agenda is vrij, mits daarin geen teksten of afbeeldingen voorkomen die kwetsend zijn 

voor anderen dan wel in strijd zijn met algemene normen van fatsoen. 

7. Heb je als leerling van de onderbouw een werk verzuimd, dan moet je dat zo snel mogelijk inhalen. Je 

neemt hierover, zodra je weer op school bent, zelf contact op met de docent. Doe je dit niet, dan kan de 
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docent het cijfer 1 voor dit werk geven.  

8. Spiek je in de onderbouw tijdens een toets, dan krijg je een 1. Onder spieken verstaan we ook het gebruik 

van elektronische communicatiemiddelen zoals mobiele telefoons. Je mobiel staat altijd uit (zie C10). Gaat 

je mobiel toch af, dan krijg je een 1 voor je toets.  

9. Voor absentie tijdens toetsen en de regels met betrekking tot toetsing van bovenbouwleerlingen verwijzen 

we naar het examenreglement. 

 

C. Open Leercentrum (OLC) en mediagebruik    

1. Het Open Leercentrum is een studieruimte  waar we niet eten en/of drinken.  

2. In het Open Leercentrum wordt in alle rust gewerkt.  

3. Het Sint-Maartenscollege heeft een draadloos netwerk. Daardoor kunnen we op veel plaatsen in de school 

met computers werken. Wil je zelfstandig werken achter een computer, dan kun je terecht in het Open 

Leercentrum. Daar staan ook computers waarmee je kunt internetten. Je mag internet op school alleen 

gebruiken voor studiedoelen. Internetten is gratis. Voor een goed gebruik gelden de volgende regels: 

a. Zoek op internet alleen naar onderwerpen die met school te maken hebben.  

b. E-mail op school alleen over onderwerpen die met school te maken hebben. Wanneer er gevraagd wordt 

om persoonlijke informatie overleg je dit met je docent. 

c. Niet toegestaan is: 

1. Downloaden 

2. MSN en andere chatprogramma’s 

3. Het installeren van software 

Het bewust bezoeken van ongewenste sites zal worden gemeld bij de teamleider van de afdeling. Deze zal je  

ouders inlichten. 

 

D. Pauzes en tussenuren 

1. Je mag tijdens de pauzes alleen verblijven: in de kantine (alleen klassen 1 en 2), op het schoolplein-zuid 

(alleen klassen 1 en 2), in de aula (alleen de klassen 3 en hoger) en op het schoolplein-noord (alleen de 

klassen 3 en hoger). 

2. Voetballen op het schoolterrein mag je uitsluitend op het kunstgrasveldje op schoolplein-noord en dan 

nog alleen met een bal die door een van onze LO-docenten te leen is gegeven. Alle andere ballen nemen 

we in beslag en die geven we pas aan het einde van het schooljaar weer terug. 

3. Als je naar het toilet gaat, neem je de kortste route naar het toilet. 

4. Zit je in klas 3 of hoger dan mag je tijdens de pauzes en in tussenuren een wandeling maken over de 

stoepen grenzend aan de school (“een blokje om de school”). Hierbij veroorzaak je geen overlast voor 

de buurtbewoners.  

 

 

 

http://www.sint-maartenscollege.nl/default.aspx?id=512&template=algemeen.htm&sitecat=1
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5. De liften in het gebouw zijn bedoeld voor personeel en bezoekers. Wanneer een leerling door 

omstandigheden geen gebruik kan maken van de trap, dan kan hij/zij via de coördinator  een pasje 

krijgen waarmee hij/zij het recht heeft om de lift te gebruiken.  Eén andere leerling mag mee in de lift 

als assistent. 

 

E. Schoolgebouw en -terrein 
 

1. De toegang tot de school en het schoolterrein is uitsluitend voorbehouden aan de eigen leerlingen: je 

mag dus geen mensen van buiten school naar het schoolterrein of in het gebouw meenemen. 

2. De hoofdingang is uitsluitend voor bezoekers en personeel.  

Tussen 08.00 uur en 08.45 uur benaderen leerlingen van de onderbouw de school vanaf de Professor 

Pieter Willemstraat en parkeren op plein Zuid. Leerlingen van de bovenbouw benaderen school vanaf 

het Thorbeckeplein en parkeren achter de gymzaal. Je zet je fiets in een fietsenrek. Kom je met de 

brommer/scooter dan stal je je voertuig op de daarvoor bestemde plek. Conciërges en een medewerker 

van Polygarde zien erop toe dat de fietsen in de rekken worden geparkeerd. Instructies van deze 

medewerkers graag opvolgen. Leerlingen die toch onverhoopt fietsen niet in de bestemde rekken 

plaatsen of op het gras parkeren nemen het risico dat hun fiets tijdelijk aan de ketting wordt gelegd. De 

ketting kan pas om 16.00 uur verwijderd worden. In verband met de veiligheid van anderen mag je niet 

fietsen en op je bromfiets rijden op het schoolplein. De grote poorten worden na 08.45 uur gesloten en 

worden alleen een kwartier geopend om 14.15 uur en om 15.15 uur. Op alle andere momenten kunnen 

leerlingen alleen de school benaderen en verlaten via de kleine ingang naast de hoofdingang van de 

school. Het parkeerterrein tegenover het schoolgebouw is uitsluitend bestemd voor personeel en 

bezoekers van het Sint-Maartenscollege. 

3. Tot 08.25 uur, tijdens de pauzes en na je laatste les mag je niet in de gangen verblijven. 

4. In de trappenhuizen geldt eenrichtingsverkeer. Dit wil zeggen dat na les 1, 3 en 5 en dus bij het begin 

van les 2, 4 en 6 het verkeer als volgt is geregeld: via het oude stenen trappenhuis-noord lopen we 

alleen naar boven en via het stalen trappenhuis-zuid alleen naar beneden. 

5. Met uitzondering van de overblijfruimten mag je nergens in het gebouw eten, drinken of snoepen. 

6. In de klas heb je geen jas aan. Petten, mutsen e.d. draag je nergens in het gebouw.  We maken een 

uitzondering voor hoofdbedekking op basis van godsdienstige overtuiging. 

7. Afval gooi je in de daarvoor aanwezige prullenbakken.  

8. De school is in geen geval aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 

Voor kluisjes gelden speciale regels. Deze regels zijn vastgelegd in het huurcontract. 

9. We raden iedereen aan om een kluisje te huren. Dan zijn je persoonlijke eigendommen goed 

beschermd. Laat in ieder geval geen waardevolle spullen in je jas of tas zitten. In sommige lokalen mag 

je geen tassen en/of jassen mee naar binnen nemen. Berg in die gevallen je tas en jas in je kluisje op. 

10. Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan buiten de leslokalen en buiten het open leercentrum. 

De telefoon is tijdens de les op vliegtuigmodus en opgeborgen in het GSM-hotel of  je schooltas/rugzak. 

Alleen op verzoek van de docent mag je de telefoon uit het GSM-hotel of je tas/rugzak nemen, 
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aanzetten en gebruiken. Gebruik je je mobiele telefoon e.d. toch anders dan hierboven vermeld, dan 

volgt inbeslagname tot na de laatste les van die dag. 

11. Voor het maken van foto- en geluidsopnamen is de nieuwe wet op de privacy van 2018 van toepassing. 

12. Zorg ervoor dat je altijd, ter controle, je leerlingenpas bij je hebt. 

 

F. Ziekte- afwezigheid en verlof 

1. Ziekmelden: 

Als een leerling ziek is dienen ouders/verzorgers dit vóór aanvang van de lessen telefonisch te melden 

bij de receptie (telefoonnummer: 043-352 67 00). Leerlingen worden steeds ziekgemeld voor één dag. 

Ouders/verzorgers moeten dus iedere dag een ziekmelding doorgeven. Het is daarom niet nodig een 

betermelding te doen.  

2. Ziek worden gedurende de dag: 

Indien een leerling in de loop van de dag ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. De 

ouders/verzorgers worden door de receptiemedewerker telefonisch geïnformeerd. Leerlingen mogen 

niet ziek naar huis voordat contact met ouders/verzorgers heeft plaatsgevonden. In 

uitzonderingsgevallen kan ook contact worden opgenomen met bijvoorbeeld opa/oma of oom/tante. 

3. Melden afwezigheid (let op: onderstaande procedure geldt per 1 december 2019): 

Medische kortdurende afwezigheid (bezoek huisarts, tandarts, specialist e.d.) dient minimaal 1 

werkdag, (ná 13.00 uur) van te voren telefonisch kenbaar gemaakt te worden bij de receptie 

(telefoonnummer: 043-352 67 00).  

De afwezigheid wordt in het Leerlingvolgsysteem verwerkt zodat er geen ongeoorloofd verzuim 

ontstaat. Voor leerlingen onder de 18 jaar geldt dat dit ten allen tijden dient te gebeuren door de 

ouder/verzorger van de leerling.  

4. Uitzonderlijk verlof 

Voor uitzonderlijk verlof (bruiloft, jubileum, verhuizing, e.d.) dient uiterlijk een week vóóraf een 

verlofaanvraag gedaan te worden middels het formulier “Verlofaanvraag uitzonderlijk verlof”. Dit 

formulier dient ingeleverd te worden bij de receptie. De leerlingenadministratie legt deze formulieren 

dagelijks ter beoordeling voor aan de betreffende teamleider. De teamleider beoordeelt de aanvraag 

en geeft het formulier retour aan de leerlingenadministratie en verwekt deze aanvraag in het 

Leerlingvolgsysteem. 

Privé-afspraken dienen, indien mogelijk, zoveel mogelijk buiten de schooltijd van uw zoon/dochter 

gepland te worden. 

 

G. Medicijnverstrekking  

Door de school worden geen medicijnen verstrekt. Zie hiervoor het medicijnprotocol van LVO: of door 

naar www.stichtinglvo.nl te gaan en hier “Protocol Medicijnverstrekking & Medisch handelen op scholen” 

in te typen in de zoekfunctie. 

 

http://www.stichtinglvo.nl/media/1564/lvo-protocol_medicijnverstrekking_medisch_handelen_scholen.pdf
http://www.stichtinglvo.nl/
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5.1 Schorsing en verwijdering 

Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels: 

1. De voorzitter van de centrale directie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten 

hoogste één week schorsen.  

2. De locatiedirecteur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste twee 

dagen schorsen. 

3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokken leerling en, als deze nog niet de leeftijd van 21 

jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de leerling bekendgemaakt.  

4. De voorzitter van de Centrale Directie brengt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan 

één dag schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte.  

Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt: 

1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door de voorzitter van de Centrale 

Directie nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn 

gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar 

verwijderd. 

2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie. 

Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg is mede bedoeld om na te gaan op 

welke andere manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.  

3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het bevoegd  

gezag, c.q. de voorzitter van de Centrale Directie, ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school of 

instelling bereid is de leerling toe te laten.  

4. De voorzitter van de Centrale Directie brengt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en 

met opgave van redenen op de hoogte.  

5. Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan 

de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden 

of verzorgers, bekendgemaakt. Hierbij wordt tevens vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na 

de bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het College van Bestuur van LVO.  

6. Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet eerder 

dan nadat de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook diens ouders, 

voogden of verzorgers, in de gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft/hebben 

kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.  

7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie toelating en 

verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', neemt het College van 

Bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel heeft gegeven. De termijn voor 

het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de duur van de procedure bij de 

commissie. 

8. Het College van Bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar 

tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.  
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5.2   Computers en internet 
 
Het Sint-Maartenscollege heeft een draadloos netwerk. Daardoor kunnen we op de meeste plaatsen in e 
school met laptops werken. In het Open Leercentrum & ICT-ruimte staan een aantal computers voor toegang 
tot o.a. catalogi, databanken en internet. Een leerling mag internet op school alleen gebruiken voor 
studiedoeleinden. Internetten is bij ons gratis. Voor een goed gebruik gelden de volgende regels: 
Elke vorm van hacken, het misbruiken van software van school of het beschadigen van computerapparatuur is 
strafbaar. Hierover wordt altijd aangifte bij politie gedaan er zullen er door school disciplinaire maatregelen 
worden genomen. Ook het spelen van spelletjes op de PC is niet toegestaan. 
 
 

5.3 Wet Bescherming Persoonsgegevens  

De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van 

deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie 

nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra 

zorg kan worden geboden. Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van 

persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de 

gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om misbruik van 

persoonsgegevens tegen te gaan. Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerling 

gegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke leerling 

gegevens worden opgenomen en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage – en correctierecht komt 

aan bod. Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te typen in de 

zoekfunctie. 

 

5.4 Cameratoezicht 

De locatie Noormannensingel maakt gebruik van een gesloten camerasysteem. Beelden worden volgens de 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgeslagen en, indien nodig, bekeken door bevoegde personen 

zoals vastgelegd in het School Veiligheidsplan. Camera’s hangen bij de ingangen, fietsenstallingen, kluisjes, in 

de gangen en op de pauzepleinen. Zij waken over ieders eigendom. 

 

6 Klachtenregeling 

6.1  Afhandeling klachten 

In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon 

op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Leidt dit contact niet tot een bevredigende 

oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. 

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de 

Klachtencommissie Stichting LVO. De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie 

Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen zijn te raadplegen op 

www.stichtinglvo.nl door ‘Afhandeling klachten’ in te typen in de zoekfunctie. 

 

http://www.stichtinglvo.nl/
http://www.stichtinglvo.nl/
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6.2  Meldingsplicht bij zedenmisdrijven 

Het bevoegd gezag heeft een aangifteplicht bij Justitie bij bekendheid met een zedenmisdrijf. Het personeel 

heeft een meldplicht bij het bevoegd gezag bij een vermoeden van een zedenmisdrijf. Bij een zedenmisdrijf 

gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of 

geïntimideerd.  

Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook 

bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.  

 

Wanneer het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie vermoedt dat er sprake is van een dergelijk 

misdrijf, treedt hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een 

redelijk vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale 

Directie aangifte bij Justitie. Het bevoegd gezag/de voorzitter van de Centrale Directie stelt de ouders van de 

betrokken leerling en de betreffende medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte. 

 

6.3  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een vermoeden 

hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij 

zoals staat beschreven in deze Meldcode. De Meldcode is te vinden op de website van de school: Sint-

Maartenscollege - Meldcode huishoudelijk geweld & kindermishandeling. 

 

  

http://www.sint-maartenscollege.nl/default.aspx?template=algemeen.htm&id=699
http://www.sint-maartenscollege.nl/default.aspx?template=algemeen.htm&id=699


 

191128: Goedgekeurd door MR Sint-Maartenscollege d.d. 191101 

 

7  Financiële zaken  

7.1  Schoolkosten 

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’, die onder meer is 

opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties.  

De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl, door te zoeken op “gedragscode schoolkosten”. 

 

7.2  Vrijwillige ouderbijdrage 

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn 

op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze 

ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook 

voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze 

ouderbijdrage. Als u de ouderbijdrage niet (volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de 

voorzieningen en activiteiten waarvoor u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor kwijtschelding. 

Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend 

programma aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen.  

De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouders, gehele dan wel 

gedeeltelijke kwijtschelding: 

• indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende bijstandsnorm; 

• indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is verklaard; 

Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere 

bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kunnen de ouders 

een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de schoolleiding. De schoolleiding 

beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling. 

 

De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van 

de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Een overzicht van de te factureren bedragen ouders 2019-2020 

vindt u op onze schoolsite. 

 

7.3  Schoolboeken en lesmaterialen 

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een 

vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om er voor 

te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van 

inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten.  

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van 

de overheid. De school is om die reden niet verplicht dergelijke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het 

overzicht hieronder ziet u welke leermiddelen het bijvoorbeeld betreft. 

http://www.vo-raad.nl/
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De linker kolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet 

stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van 

zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Soms worden dergelijke leermiddelen door de 

school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden (zie specificatie vrijwillige 

ouderbijdrage). Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen 

waar zij deze lesmaterialen willen kopen.  

 

Uw school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te 

schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of 

dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan. 

 

Meer informatie over de hoogte en opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage en de overige schoolkosten is als 

bijlage in de schoolgids opgenomen. 

 

7.4  Betaling 

Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen dat u wel wilt betalen, maar op dat moment niet kunt 

betalen. U gelieve in een dergelijke situatie meteen aan het begin van het schooljaar contact op te nemen met  

de schoolleiding via mhv@sint-maartenscollege.nl 

Voor inhoudelijke vragen betreffende facturen, kunt u contact opnemen met de mentor of de teamleider. Voor 

algemeen financiële vragen kunt u terecht op debiteuren@stichtinglvo.nl. 

 

 

 

 

 

mailto:debiteuren@lvomaastricht.nl
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7.5  Tegemoetkoming scholieren - Studiefinanciering 

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs (vo) krijgt uw kind de schoolboeken en leermiddelen gratis. 

In het mbo, vavo of particulier vo is dit niet het geval. Meer informatie is te vinden via de  website van DUO. 

De mogelijkheid om voor kinderen onder de 18  “Tegemoetkoming in de schoolkosten” aan te vragen, bestaat 

niet meer. Per 2016-2017 wordt deze tegemoetkoming meegenomen in “het kindgebonden budget” Stichting 

Leergeld, www.leergeld.nl kan ondersteuning bieden aan leerlingen waarvan de ouders aantoonbaar een 

minimuminkomen hebben. 

 

Tegemoetkoming scholieren 

Deze tegemoetkoming is er voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet 

speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze tegemoetkoming bestaat 

uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe giften. 

Meer informatie is te vinden op www.duo.nl. 

De toelage bestaat uit: 

een tegemoetkoming schoolkosten 

een tegemoetkoming in het lesgeld 

Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de tegemoetkoming 

in het lesgeld. 

 

Studiefinanciering 

Als je een voltijdopleiding aan mbo, hbo of universiteit gaat volgen, kun je studiefinanciering aanvragen. 

Vraag bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan. Meer informatie is te vinden op www.duo.nl. 

 

7.6  Excursies 

Het Sint Maartenscollege hecht eraan om leerlingen niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk en op locatie 

kennis te laten maken met belangrijke onderwerpen uit ons leerprogramma. Dit gebeurt in eendaagse of 

meerdaagse excursies. Deze excursies zijn niet in de rijks bekostiging opgenomen en de kosten ervan moeten 

door ons bij de ouders in rekening worden gebracht. Ruimschoots, langer dan 6 weken, voor het plaatsvinden 

van de excursie doen wij u daarvoor een factuur toekomen. Als ouder kunt u kiezen of u uw kind wilt laten 

deelnemen aan een excursie. Als u niet reageert op het verzoek tot betaling, dan gaan wij ervan uit dat u 

ervoor kiest om uw zoon of dochter aan een alternatief onderwijsprogramma op school te laten deelnemen.  

 

7.7  Verzekeringen 

LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van belang de 

verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen 

etc. Zo is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende schooltijden, 

tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkwerken, 

stages etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd.  

https://duo.nl/particulier/ouder/studiefinanciering/mijn-kind-zit-op-vmbo-havo-of-vwo.jsp
http://www.leergeld.nl/
file://///stichtinglvo.nl/data_mdw/mst/sm1_admin/schoolgids/2017-2018/www.duo.nl
file://///stichtinglvo.nl/data_mdw/mst/sm1_admin/schoolgids/2017-2018/www.duo.nl
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Gedekt zijn medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, tot een bepaald maximum 

en onder nader omschreven voorwaarden. Andere schade is niet gedekt. 

 

Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule) afgesloten. 

Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden 

uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden. 

Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel 

in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling 

of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke reden dan ook, kan de 

verzekering van de school worden aangesproken. 

 

Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de school met daarvoor 

bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot uw teamleider. 

 

De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.  

 

8  Praktische zaken 

8.1  Aanmelden  

De aanmelding gebeurt via de site van de school, tijdens de centrale aanmeldweek van 2 maart 2020 tot en 

met 9 maart 2020. Na aanmelding krijgt u binnen twee dagen bericht wanneer de inschrijfavonden zijn. 

U kunt een leerling daarnaast onder bepaalde voorwaarden aanmelden voor een andere klas dan klas 1 - mits 

er in die andere klas plaats is. De teamleider/coördinator van de desbetreffende klas regelt de toelating. 

 

8.2  Het lesrooster 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen hun individuele rooster waarop ze kunnen zien 

op welk lesuur welke les waar (lokaal) en door welke docent gegeven wordt. Communicatie van roosterzaken 

gaat behalve via de website en het leerlingen- en ouderportaal van Magister ook via de Meta app voor de 

leerlingen. 

 

8.3  Lesuitval en opvang 

Onze school probeert er alles aan te doen om het uitvallen van lessen te beperken. 

Het kan echter voorkomen dat er lessen uitvallen omdat docenten ziek zijn of om andere redenen afwezig zijn, 

zoals nascholing of omdat ze excursies/reizen begeleiden. Met ingang van de inwerkingtreding van de cao VO 

2014-2015 waarin het levensfasebewust personeelsbeleid is opgenomen, hebben medewerkers jaarlijks de 

beschikking over een basisbudget van 50 (klok)uren, die zij gedurende het schooljaar mogen opnemen.  

Ook dit kan leiden tot lesuitval.  
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Ter vermijding van lesuitval treft de school onderstaande maatregelen: 

 Aanpassing dag rooster in Magister: bij ziekte of afwezigheid van docenten wordt het dag rooster 

aangepast door middel van dagelijkse roosterwijzingen. Hierbij streven de roostermakers ernaar om 

“tussenuren” voor leerlingen zoveel mogelijk te vermijden.  

 Het schaduwrooster: leerlingen worden opgevangen door andere docenten. Hiervoor bestaat een rooster 

voor waarneming. 

 De leerlingen gaan naar het Open Leercentrum (OLC) waar ze zelfstandig kunnen werken aan opdrachten 

van de docent via de (digitale) studiewijzers en onder begeleiding van medewerkers OLC. De leerlingen 

gaan in principe niet naar huis. 

 Bij langdurig zieke docenten wordt in de regel zo spoedig mogelijk gezocht naar vervangers. Voor bepaalde 

vakken kan dit een probleem opleveren en is het soms niet mogelijk om een docent onmiddellijk te  

vervangen. Soms leidt lesuitval tot aanpassing van het lesrooster voor meerdere klassen c.q. lesgroepen, 

om lesuitval te beperken. In dit soort gevallen is het OLC ook beschikbaar voor leerlingen van betrokken 

lesgroepen. Daar waar noodzakelijk en mogelijk wordt in samenspraak met de leerlingen een eventuele 

toets aangepast. Ook kan er in sommige gevallen een soort inhaalslag gemaakt worden, door in een 

volgende periode meer lestijd aan te bieden. 

Mocht u hieromtrent nog specifieke vragen hebben, dan kunt u terecht bij de verantwoordelijke teamleider of 

de mentor. 

 

8.4  Tussenuren 

Het Sint-Maartenscollege probeert het aantal tussenuren zoveel mogelijk te beperken. In de klassen 1 t/m 3 

zijn er in principe geen tussenuren. In de bovenbouw zijn tussenuren echter niet te vermijden: dat is een gevolg 

van de vele keuzemogelijkheden die leerlingen hebben. Doordat sommige vakken samen worden gevolgd en 

andere in kleine groepen, ontstaan er soms tussenuren. Tijdens tussenuren kunnen leerlingen terecht in het 

Open Leercentrum of in de aula om te studeren. 

 

8.5 Het Open Leercentrum 

Onze school heeft een eigen Open Leercentrum. Het is de plek waar leerlingen zelfstandig en in stilte kunnen 

werken aan opdrachten. Het Open Leercentrum bevindt zich op de eerste verdieping van de school.  

Het Open Leercentrum is een stilteruimte. Wie in groepen wil werken en/of wil overleggen, kan terecht in de 

aula of in de kantine. Als een leerling zich niet naar behoren gedraagt in het Open Leercentrum, zal de 

medewerker van het Open Leercentrum de leerling verwijderen. De leerling dient zich dan te melden bij 

zijn/haar teamleider. 

In het Open Leercentrum kan de leerling gebruik maken van:  

• een collectie naslagwerken / informatieve boeken  

•  Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse, Spaanse literatuur 

• jeugdliteratuur 
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•  vak ondersteunende software 

•  databestanden 

•  kranten en tijdschriften 

•  computers met onder andere Office-programmatuur en internet 

•  print- en kopieerapparatuur 

 

Op vertoon van het leerlingenpasje kan een leerling materialen lenen. De uitleentermijn is drie weken. Daarna 

betaalt hij/zij € 0,10 boete per item per dag. Je mag maximaal 2 items lenen. Verlengen kan maximaal drie 

keer. Verlenging van gereserveerde boeken is niet mogelijk. Het is mogelijk om boekverfilmingen op dvd te 

lenen.  Leerlingen kunnen schoolse aangelegenheden kosteloos printen en kopiëren in het Open Leercentrum. 

Printen gebeurt via een unieke inlogcode die iedere leerling eenmalig per schoolmail ontvangt. Het aantal 

gemaakte kopieën wordt per leerling geregistreerd. Eten en drinken is niet toegestaan in het OLC.  
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9   Een school met extra’s  

9.1  Extra activiteiten 

Aischylos  

Het Sint-Maartenscollege is de alma mater van het schooltheaterproject Aischylos. Leerlingen van scholen uit 

de Euregio studeren tijdens een aantal gezamenlijke repetitieweekenden samen een Griekse tragedie in, ieder 

in zijn eigen taal. Deelname aan deze productie is vrijwillig en valt binnen de keuzemogelijkheden van het vak 

KCV in gymnasium 5. Doel van het project is om leerlingen van verschillende nationaliteiten intensief en 

functioneel met elkaar te laten samenwerken, waardoor landsgrenzen en taalbarrières geslecht worden. De 

Griekse tragedie is hiervoor natuurlijk een prachtig symbolisch middel. De begeleidende muziek wordt 

gecomponeerd door docent muziek W. Arets en uitgevoerd door leerlingen van de deelnemende scholen. 

Inmiddels hebben sinds de oprichting in 2002 vijftien scholen uit Nederland, België, Duitsland en Griekenland 

meegedaan aan dit project. Onze vaste Griekse partnerschool is het Lykeio van Pylos. In de zomervakantie 

kunnen leerlingen meedoen aan een zomercursus Grieks theater in Pylos. Alle voorstellingen staan onder 

artistieke leiding van Laurence Stas en Jeroen Tessers. Meer actuele informatie op www.aischylos.com of bij de 

heer R. Keulen (r.keulen@stichtinglvo.nl). 

 

 

Cabaret of Musical 

Een terugkerend hoogtepunt op onze school: de uitvoering van het cabaret, musical of revue. Onder leiding 

van een professionele regisseur voert het Sint-Maartenscollege een eigen productie op. Koor en orkest, 

leerlingen en medewerkers – iedereen kan meedoen. Er zijn verschillende voorstellingen, voor data zie 

jaarplanning. 

 

Disco’s 

Sint-Maarten swingt! Elk jaar organiseert het Sint-Maartenscollege voor de onderbouw een of meerdere 

disco’s.   

 

Econasium 

In de bovenbouw kunnen getalenteerde Gamma-leerlingen in samenwerking met de universiteit van Tilburg 

het Econasium-programma volgen en met een Certificate of Economic Proficiency afsluiten. Dit certificaat geeft 

hen ongeclausuleerd toegang tot alle bachelorprogramma’s en het excellentieprogramma van Tilburg 

University. 

 

Excursies, vak-excursies 

In de lagere klassen beginnen we dicht bij huis: we gaan niet langer dan 1 of 2 dagen weg en blijven in de buurt.   

Daarnaast zijn er nog vak-excursies: bezoek Servaasbasiliek en filmactiviteit (geschiedenis), ecologie, markt Visé 

(Frans), taaldorp (Frans) en  sportdag (LO). In de hogere klassen organiseren we meerdaagse excursies. 

Daarnaast zijn er nog vak-excursies: tekenen, een bezoek aan het Gaia Park (biologie) en Den Haag 

http://www.aischylos.com/
mailto:r.keulen@lvomaastricht.nl
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(maatschappijwetenschappen). Deelname aan excursies is niet verplicht. De school gaat er wel vanuit dat 

leerlingen deelnemen. Is dat niet het geval, dan kunt u dit melden. De leerling krijgt dan geen vrij, maar volgt 

een alternatief programma op school. Bij het afzeggen, na eerdere toezegging,  van deelname door de 

deelnemer gelden de volgende voorwaarden: tot 6 weken vóór het vertrek bent u 30% van de gemaakte kosten 

verschuldigd, 6 tot 2 weken vóór vertrek 60% van de reissom en 2 weken of korter voor de vertrekdatum het 

hele reisbedrag. 

 

Skiweken  

Al vele jaren biedt onze school leerlingen de mogelijkheid om, begeleid door docenten, op ski week te gaan. 

Ook dit jaar gaan wij weer met derdeklassers naar de sneeuw. Vijf dagen skiën of boarden, iedereen op zijn 

eigen niveau, onder deskundige Nederlandse begeleiding. Voor de avonden is er een geweldig programma 

georganiseerd dat helemaal past bij de belevingswereld van de deelnemers. Wij als school zijn trots op dit ski & 

boardcamp dat al jaren door leerlingen wordt beoordeeld met het cijfer 9. 

Meer informatie kunt u opvragen bij de heer H. Oomen (h.oomen@stichtinglvo.nl). 

 

Sport en lifestyle (keuzevak 2 lesuren per week) 

Sport en lifestyle gaat over actief bewegen en dynamisch leven. Voldoende beweging is goed voor je. Je leert 

beter en een actieve leefstijl zorgt ervoor dat je makkelijker mee kunt doen op school, bij vrienden en thuis. 

Door sport leer je bijv. wat respect betekent, hoe je moet omgaan met winnen en verliezen. Als je genoeg 

beweegt kun je goed meedoen in de samenleving en blijf je gezonder. Sport en bewegen is ook een bindmiddel 

voor contact met anderen. Daarnaast helpen sport en een frisse lifestyle je met het ontwikkelen van 

doorzettingsvermogen, creativiteit, flexibiliteit en discipline. Hou je van bewegen en actief zijn? Dan is Sport en 

lifestyle een mooi keuzevak voor jou! Meer informatie bij de heer H. Oomen (h.oomen@stichtinglvo.nl). 

 

Wetenschappelijke Vorming in het VWO 

VWO staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs. Om jou voor te bereiden op studeren aan een 

Universiteit of Hogeschool, maak je al in de brugklas kennis met wetenschap in de vorm van het ‘vak’ 

Wetenschappelijke Vorming. 

Wetenschappelijke Vorming is een combinatie van kennis (wat je moet weten) en vaardigheden (wat je moet 

kunnen). Deze ga je beide tijdens je VWO nodig hebben en ook daarbuiten: thuis; als je iets hoort of leest; of 

tijdens je vervolgstudie. Bij wetenschappelijke vorming heb je zelf inbreng in wat je leert én leg je een portfolio 

aan. We hebben het over het nieuws en wat er om ons heen gebeurt en leren om te gaan met allerlei bronnen.  

Bij wetenschappelijke vorming leer je dus over wat er in de wereld speelt, maar ook het stellen van kritische 

vragen en samenwerken in groepjes. 

  

Sport 

Op school besteed je veel tijd aan leren, maar sport is ook belangrijk. Een leerling krijgt wekelijks lessen 

lichamelijke opvoeding.  

 

mailto:h.oomen@lvomaastricht.nl
mailto:h.oomen@lvomaastricht.nl
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9.2  Gymnasiaal onderwijs  

Vijf verworvenheden van de klassieke cultuur vormen de kapstok voor het gymnasiaal onderwijsprogramma:  

• Taal/literatuur  

• Wetenschap/technologie  

• Mythologie/historie  

• Filosofie/theologie  

• Politiek/retorica 

 

Uiteraard leidt het gymnasium de leerlingen op voor het vwo-diploma. Door de vijf centrale thema’s ook in het 

reguliere programma te verweven, ontstaat echter meer samenhang en duiding in de verschillende vakken. We 

trachten het beste uit de leerling te halen door: 

• klassieke gymnasiale vorming 

• extra curriculaire activiteiten van hoog niveau zoals De9Muzendagen, www.negenmuzen.nl 

• een breed keuzepatroon in de bovenbouw met afsluiting in zoveel mogelijk vakken per leerling 

• excellente eindexamencijfers 

 

D9M 

Naast het reguliere lesprogramma biedt het gymnasium het verdiepingsaanbod De9Muzen aan. Een aantal 

dagen per jaar diepen de gymnasiasten een bepaald thema uit, waarbij er aandacht is voor werkvormen zoals 

gastcolleges, excursies of practica. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend, want voor ons geldt dat alles 

interessant is. Zo zijn er bijvoorbeeld dagen over het heelal, Griekse mythologie, Frankrijk en wetenschap. 

 

9.3  Bètaschool  

Bèta- en technische studies geven jongeren goede kansen op de arbeidsmarkt. Kiezen voor exacte 

vaardigheden en technologie is kiezen voor perspectief. Daarom kiest onze school ervoor zich te profileren als 

bètaschool en extra aandacht te besteden aan de aard en het niveau van de exacte vakken. Dit blijkt onder 

andere uit deze punten: 

 

 Een onderwijsaanbod met de verdiepende bètavakken NLT en wiskunde D. 

 Profielwerkstukwedstrijd LVO Science. 

 Practicum reizende DNA labs (Universiteit Wageningen i.s.m. andere universiteiten). 

 Speeddaten voor meisjes (activiteit van de VHTO: landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en 

bèta/techniek). 

 Profiel- en studiekeuzebegeleiding (profielwerkstukbegeleiding door kennisinstellingen, masterclasses 

Universiteit Maastricht,  Technische Universiteit Eindhoven, excursies en gastlessen). 

 Praktijk- en beroepsorganisatie (Jet-Net Career Day, voorlichting op school door derden). 

 (Regionale) netwerken: wij werken samen met de Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, RWTH 

Aachen, Hoge School Zuyd, DSM, Technocentrum Zuyd Limburg. 

file:///C:/Users/tie/Desktop/www.negenmuzen.nl
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9.4  Jet-Netschool  

Vooraanstaande Nederlandse technologische bedrijven en havo/vwo-scholen hebben zich verenigd in Jet-Net 

(Jongeren en Technologie Netwerk Nederland). Samen willen zij havo/vwo-leerlingen laten ervaren dat 

technologie uitdagend, zinvol en maatschappelijk relevant is. Ze laten de jongeren met eigen ogen zien dat je in 

de technologie een goede en interessante baan kunt vinden, zodat leerlingen meer plezier krijgen in de exacte 

vakken en eerder kiezen voor een hogere bèta- of technische opleiding. Er zijn op dit moment 84 bedrijven en 

169 scholen bij betrokken. Het Jet-Net programma bereikt per jaar in totaal ruim 60.000 havo/vwo-scholieren. 

Het Jet-Net bedrijf van onze school is DSM. De activiteiten waar onze school binnen Jet-Net aan meedoet zijn: 

 

 Jet-Net Career Day (opleidings- en beroepsoriëntatie op de TU Eindhoven) 

 Jet-Net webcasts (nieuw in 2015-2016) 

 Bedrijfsbezoek (DSM, waterzuivering) 

 Gastlessen (door een bedrijfsmedewerker op de school) 

 Profielwerkstukbegeleiding (CHILL: Chemelot Innovation and Learning Labs) 

 

De Jet-Net contactpersoon binnen de school is de heer A. van der Heiden,   

email: a.vanderheiden@stichtinglvo.nl 

Meer informatie op  www.jet-net.nl  

mailto:a.vanderheiden@lvomaastricht.nl
http://www.jet-net.nl/
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Informatie per klas  

1. ONDERBOUW 

Toelating 
 

Het Sint-Maartenscollege is een brede scholengemeenschap waarbij in leerjaar 1 gestart wordt met een mavo, 

havo en vwo afdeling. Kleine teams van mentoren en vakdocenten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en 

de begeleiding van de leerlingen. In de brugperiode krijgen zij verschillende vakken: Nederlands, de moderne 

vreemde talen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, natuur- en scheikunde, kunstvakken, 

lichamelijke opvoeding en mentorles. De gymnasiasten krijgen daarnaast ook les in de klassieke talen. 

 

Toelating brugperiode 

In het schooljaar 2019-2020 geldt een tweejarige brugperiode. Leerlingen moeten wennen aan hun nieuwe 

school en bovendien moet in deze periode duidelijk worden welk schooltype het beste bij hen past. 

In principe vindt determinatie plaats aan het einde van het tweede leerjaar. In sommige gevallen stappen 

leerlingen al na het eerste leerjaar over naar een andere afdeling. De docentenvergadering kan besluiten dat 

het voor een leerling beter is om over te stappen naar een andere afdeling.  

 

Richtlijnen voor toelating 2019-2020 

In november 2014 hebben de besturen van het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in de regio 

Maastricht en Heuvelland binnen PROVO (bestuurlijk overleg) afspraken gemaakt over de advisering door het 

basisonderwijs en de plaatsing in het voortgezet onderwijs. De Stichting Smart (El Habib) heeft deze afspraken 

niet onderschreven. De afspraken zijn neergelegd in de “plaatsingswijzer Maastricht/Heuvelland” die op de site 

van LVO Maastricht kunt vinden. 

 

Hieronder een korte samenvatting daarvan: 

• Uitgangspunt is en blijft dat het advies van de basisschool leidend is voor de plaatsing in het voortgezet 

onderwijs. Dat is ook wat de wet voorschrijft. 

• Het voortgezet onderwijs stelt geen aanvullende eisen naast het basisschooladvies, maar mag wel 

afspraken maken met het basisonderwijs over de onderbouwing van dat advies. De plaatsingswijzer is zo’n 

afspraak. 

• Een van de afspraken in de plaatsingswijzer is dat er gestreefd wordt naar een eenduidig advies (dus havo 

óf vwo en niet havo - vwo). 

• De wet op het voortgezet onderwijs geeft aan dat een gemengd advies wél mag, maar ook daarvoor geldt 

dat het mogelijk is om hierover andere afspraken te maken binnen de regio. De afspraak om te streven 

naar een eenduidig advies is vastgelegd in de plaatsingswijzer. 

• In de praktijk kan de basisschool naast het eenduidige basisschooladvies (dat is het formele advies dat ook 

aan de inspectie wordt gerapporteerd) een plaatsingsadvies geven als de basisschool denkt dat het 

verantwoord is om een leerling een kans te geven op een hoger niveau. 
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• Havo/tl geldt overigens als een eenduidig advies omdat daarvoor een bijzonder onderwijsaanbod is 

ontwikkeld (pilot). 

• In de plaatsingswijzer wordt gesproken over een boven schoolse plaatsingscommissie die de knoop 

doorhakt in twijfelgevallen. Twijfelgevallen worden besproken tussen de adviserende basisschool en de 

school voor voortgezet onderwijs waar de leerling wordt aangemeld. 

 

Toelatingsrichtlijnen 

In de plaatsingswijzer wordt per onderwijstype aangegeven welke (vaardigheid)scores in het 

leerlingvolgsysteem (LOVS) verwacht mogen worden om een basisschooladvies te kunnen geven voor dat 

niveau. Dat schema is op de volgende pagina in vereenvoudigde vorm weergegeven. Daarbij worden niet de 

feitelijke scores vermeld, maar de meer globale indeling in de categorieën l t/m V die Cito hanteert. 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve deze harde cijfers (cognitieve scores) zijn ook andere – zachte – leerling kenmerken van belang, zoals 

inzet, motivatie en de houding ten opzichte van huiswerk. In de plaatsingswijzer worden deze verder 

uitgewerkt. 

 

TOELATING KLAS 3  

• Voldoen aan de overgangsnorm. 

• Een overgangsbewijs vanuit een andere school. Het Sint-Maartenscollege behoudt zich het recht voor om 

ook eerder behaalde testresultaten in haar overwegingen te betrekken, evenals informatie m.b.t. gedrag en 

inzet op de school van herkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BBL KBL (G)TL HTL HAVO VWO 

Leerlingvolgsysteem       

►begrijpend lezen V IV III II II I 

►inzichtelijk rekenen V IV III II II I 

►technisch lezen V IV III III II I 

►spelling V IV III III II I 
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1.3  De lessentabel  

 

De lessentabel geeft aan welke leerlingen welke lessen krijgen; de tabel geeft de vakken en het aantal uren per 

week aan. De verplichte vakken in de onderbouw verschillen per gekozen schoolsoort. In de bovenbouw is de 

lessentabel niet alleen afhankelijk van het leerjaar en de onderwijssoort, maar ook van de door de leerling 

gekozen individuele leerroute/ profiel. 

Lessentabel  2019-2020: 

Mavo 1 

Vakomschrijving 
Keuze 
vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Engels Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Frans Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Aardrijkskunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Biologie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Natuur en scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 

Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

beeldende vorming Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

mentorles Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

bijwerkgroep wiskunde Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 

bijwerkgroep engels Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 

bijwerkgroep nederlands Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 
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Havo 1 

Vakomschrijving 
Keuze 
vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00 

Engels Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Frans Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Duits Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Biologie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Natuur en scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 

Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

beeldende vorming Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: beeldende vorming Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sterrenkunde Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

bijwerkgroep wiskunde Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 

bijwerkgroep engels Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 

bijwerkgroep nederlands Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 
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Atheneum 1 

Vakomschrijving 
Keuze 
vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Engels Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Frans Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Duits Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Biologie Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Natuur en scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wetenschappelijke vorming Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Drama Nee 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderzoeken en ontwerpen Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: beeldende vorming Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sterrenkunde Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 
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Gymnasium 1 

Vakomschrijving 
Keuze 
vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 2,50 3,00 3,00 2,00 2,00 

Latijn Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Grieks Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Engels Nee 2,50 2,00 2,00 3,00 3,00 

Frans Nee 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 

Duits Nee 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 

Biologie Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Natuur en scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wetenschappelijke vorming Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Drama Nee 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderzoeken en ontwerpen Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: beeldende vorming Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sterrenkunde Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 
 
 
Mavo 2 
 

Vakcode Vakomschrijving Keuze Gew. P1 P2 P3 P4 

NE Nederlands Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

EN Engels Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

FA Frans Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

DU Duits Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

AK Aardrijkskunde Nee 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 

GS Geschiedenis Nee 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 

EC Economie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

BI Biologie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

NASK Natuur en scheikunde Nee 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 

WI Wiskunde Nee 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MU Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

BVO beeldende vorming Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

LO Lichamelijke opvoeding Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

ML mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

LOB loopbaan oriëntatie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Havo 2 
 

Vakomschrijving 
Keuze 
vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 

Engels Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Frans Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Duits Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Biologie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Natuur en scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

beeldende vorming Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: muziek Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

bijwerkgroep wiskunde Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 

bijwerkgroep engels Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 

bijwerkgroep nederlands Ja 0,50 0,00 0,00 1,00 1,00 
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Atheneum 2 
 

Vakomschrijving 
Keuze 
vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Engels Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Frans Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Duits Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Biologie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Natuur en scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderzoeken en ontwerpen Nee 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

Wetenschappelijke vorming Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00 

Drama Nee 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

Tekenen Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: muziek Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 
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Gymnasium 2 

Vakomschrijving Keuze vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 2,50 3,00 3,00 2,00 2,00 

Latijn Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Grieks Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Engels Nee 2,50 2,00 2,00 3,00 3,00 

Frans Nee 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 

Duits Nee 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 

Biologie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Natuur en scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderzoeken en ontwerpen Nee 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

Wetenschappelijke vorming Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00 

Drama Nee 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

Tekenen Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: muziek Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 
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Havo 3 

Vakomschrijving Keuze vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Engels Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Frans Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Duits Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Geschiedenis Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Economie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Biologie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Natuurkunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Tekenen Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: drama Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 
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Atheneum 3 

Vakomschrijving Keuze vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Engels Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Frans Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Duits Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Geschiedenis Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Economie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Biologie Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Natuurkunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderzoeken en ontwerpen Nee 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tekenen Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: drama Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 
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Gymnasium 3 

Vakomschrijving Keuze vak Gew. P1 P2 P3 P4 

Nederlands Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Latijn Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Grieks Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Engels Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Frans Nee 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 

Duits Nee 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 

Aardrijkskunde Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Geschiedenis Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Economie Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Biologie Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Natuurkunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Onderzoeken en ontwerpen Nee 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Scheikunde Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Wiskunde Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Muziek Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tekenen Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lichamelijke opvoeding Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

mentorles Nee 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

OLC Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Informatica Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Kunstfabriek: drama Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 

Sport en Lifestyle Ja 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 
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1.2   Bevorderingsnormen 

Voor elk vak dat een leerling volgt in enig schooljaar wordt een jaarcijfer bepaald uit de behaalde cijfers van 

elke periode. De gewichten van de onderdelen van het jaarcijfer worden vooraf aan de leerling bekend 

gemaakt in het Programma voor Toetsing (PT).  Als de leerling niet bevorderd kan worden conform de 

normering, zal op basis van het bindende advies van de rapportvergadering en in overleg met de mentor en 

teamleider een individuele leerweg voor de leerling vastgesteld worden. Deze kan bestaan uit het doubleren 

op dezelfde afdeling of op een andere afdeling, al dan niet op de eigen school. 

 

Havo onderbouw 

Uitgangspunt van een verlengde brugperiode is dat een leerling 2 jaar in de afdeling blijft waarin hij/zij bij 

toelating is geplaatst. Resultaten aan het einde van het eerste schooljaar kunnen reden zijn tot doorstroom 

naar een andere afdeling. De docentenvergadering beslist hierover. 

 

Bevorderingsnormen 2 havo naar 3 havo 

2e klas 

havo 

BEVORDERD 

 Bevorderd naar havo 3 indien het gewogen gemiddelde van alle cijfers tenminste 6.2 is en ten 

hoogste 2 standaardonvoldoendes 

Bevorderd naar atheneum 3 indien het gewogen gemiddelde van alle cijfers tenminste 7.5 is en ten 

hoogste 1 standaardonvoldoende 

 

 Bij meer dan twee standaardonvoldoendes vindt er altijd bespreking plaats 

 In alle besprekingssituaties beslist de docentenvergadering 

 In bijzondere gevallen beslist de schoolleiding 

 

Opbouw rapportcijfer 

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. 

 

Opstroom naar atheneum 

Opstroomnormen: 

 Voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, 

biologie/verzorging en technologie is het gemiddelde rapportcijfer een 7,5 of meer. 

 Voor geen enkel vak een standaardonvoldoende. 

 In alle besprekingssituaties beslist de docentenvergadering. 
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3e klas 

havo 

BEVORDERDERINGSNORMEN 

 

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als de cijferlijst voldoet aan onderstaande eisen: 

 Het gemiddelde cijfer van de toekomstige profielvakken  en het profielkeuzevak is tenminste 6.5. 

 Het aantal standaardonvoldoendes bedraagt ten hoogste 3. 

 Van deze standaardonvoldoendes mag er maximaal 1 worden behaald voor de profielvakken en maximaal 

1 voor de vakken Nederlands en Engels en wiskunde. 

 Het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken is tenminste 6.0. 

 

Een leerling wordt niet bevorderd naar leerjaar 4: 

 Bij meer dan 1 standaardonvoldoende in de toekomstige profielvakken. 

 Als het gemiddelde cijfer voor de profielvakken lager is dan 6.5 en er meer dan 2 standaardonvoldoendes 

zijn behaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 Bij meer dan 4 standaardonvoldoendes. 

 Als het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken lager is dan 6.0. 

 Als voor één van de vakken het cijfer 3.0 wordt behaald. 

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken en besluit de docentenvergadering of een leerling wordt 

bevorderd of moet doubleren. 

 

Weging vakken 3 havo  

 

     

 

 

Waardering rapportcijfer 

 Cijfer 5:  4.5 t/m 5.4 is een standaardonvoldoende 

 Cijfer 4:  3.5 t/m 4.4 zijn twee standaardonvoldoendes 

 Cijfer 3:  3.1 t/m 3.4 zijn drie standaardonvoldoendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak Weging 

Nederlands 3 

Frans  3 

Duits  3 

Engels  3 

Geschiedenis 3 

Aardrijkskunde  3 

Economie 3 

Wiskunde 3 

Biologie  3 

Natuurkunde 3 

Scheikunde 3 

Tekenen 1 

Lichamelijke opvoeding 1 
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Opbouw rapportcijfer 

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. 

 

Opstroom naar atheneum 

Voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, 

biologie/verzorging en technologie is het gemiddelde rapportcijfer een 7,5 of meer. 

 Voor geen enkel vak een standaardonvoldoende. 

 In alle besprekingssituaties beslist de docentenvergadering. 

 

Atheneum onderbouw 

Uitgangspunt van een verlengde brugperiode is dat een leerling 2 jaar in de afdeling blijft waarin hij/zij bij 

toelating is geplaatst. Resultaten aan het einde van het eerste schooljaar kunnen reden zijn tot doorstroom 

naar een andere afdeling. De docentenvergadering beslist hierover.  

 

Uitgangspunt is dat de leerling voldoet aan de onderstaande bevorderingsnorm. 

Waardering rapportcijfer 

 Cijfer 5:  4.5 t/m 5.4 is een standaardonvoldoende 

 Cijfer 4:  3.5 t/m 4.4 zijn twee standaardonvoldoendes 

 Cijfer 3:  3.1 t/m 3.4 zijn drie standaardonvoldoendes 

 

Opbouw rapportcijfer 

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. 

 

3e klas 

VWO 

BEVORDERDERINGSNORMEN 

 

Bevorderingsnormen 3 atheneum  
Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als de cijferlijst voldoet aan onderstaande eisen:  

 Het gemiddelde cijfer van de toekomstige profielvakken en het profielkeuzevak is tenminste 6.5.  

 Het aantal standaardonvoldoendes bedraagt ten hoogste 3.  

 Van deze standaardonvoldoendes mag er maximaal 1 worden behaald voor de profielvakken en 

maximaal 1 voor de vakken Nederlands en Engels en wiskunde.  

 Het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken is tenminste 6.0.  

2e klas 

atheneum 

BEVORDERD 

 Bevorderd naar atheneum 3 indien het gewogen gemiddelde van alle cijfers tenminste 6.2 is en 

ten hoogste 2 standaardonvoldoendes 
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Een leerling wordt niet bevorderd naar leerjaar 4: 

 Bij meer dan 1 standaardonvoldoende in de toekomstige profielvakken. 

 Als het gemiddelde cijfer voor de profielvakken lager is dan 6,5 en er meer dan 2 

standaardonvoldoendes zijn behaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 Bij meer dan 4 standaardonvoldoendes. 

 Als het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken lager is dan 6.0 (uitgezonderd RV). 

 Als voor één van de vakken het cijfer 3.0 wordt behaald. 

Aanvulling: 

 Een leerling met een 4 voor het vak wiskunde kan enkel wiskunde C kiezen. 

 Een leerling met een 5 voor het vak wiskunde kan enkel wiskunde A of C kiezen. 

 Een leerling met minimaal  een 7 voor het vak wiskunde kan wiskunde B kiezen 

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken en besluit de vergadering of een leerling wordt bevorderd 

of moet doubleren. 

  Weging vakken 3 atheneum 

Waardering rapportcijfer 

 Cijfer 5:  4.5 t/m 5.4 is een standaardonvoldoende 

 Cijfer 4:  3.5 t/m 4.4 zijn twee standaardonvoldoendes 

 Cijfer 3:  3.1 t/m 3.4 zijn drie standaardonvoldoendes 

 

Profielkeuze 

Voor schooljaar 2019/2020 en de onderwijsjaren daarna 

staat op basis van de huidige leerlingaantallen in vwo 3 vast 

dat het bestaande vakkenaanbod heroverwogen dient te 

worden. Het is met slechts drie klassen vwo 3 financieel niet 

haalbaar het bestaande vakkenaanbod van het Sint-

Maartenscollege te handhaven. Dit betekent dat zowel het 

profielkeuzeformulier als ook het vakkenaanbod in deze 

schoolgids onder dit voorbehoud gepubliceerd worden. 

We zullen in een vroegtijdig stadium met  ouders in gesprek 
gaan over de te maken keuzes. U ontvangt hiervoor van de 
school een uitnodiging. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. De profielkeuzeformulieren kunt u vinden in 
de bijlagen van deze schoolgids.  
 
 
 
 

 
 
 

Vak Weging 

Nederlands 3 

Frans  3 

Duits  3 

Engels  3 

Geschiedenis 3 

Aardrijkskunde  3 

Economie 3 

Wiskunde 3 

Biologie  3 

Natuurkunde 3 

Scheikunde 

Wetenschappelijke vorming 

3 

3 

Muziek 

Tekenen 

1 

1 

Lichamelijke opvoeding 1  
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Opbouw rapportcijfer 

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. 
 
 

Gymnasium onderbouw 

Naast het reguliere lesprogramma biedt het gymnasium het verdiepingsaanbod De9Muzen aan. Een aantal 

dagen per jaar diepen de gymnasiasten een bepaald thema uit, waarbij er aandacht is voor werkvormen zoals 

gastcolleges, excursies of practica. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend, want voor ons geldt, dat alles 

interessant is. Zo zijn er bijvoorbeeld dagen over het heelal, Griekse mythologie, Frankrijk en wetenschap. 

Uitgangspunt van een verlengde brugperiode is dat een leerling 2 jaar in de afdeling blijft waarin hij/zij bij 

toelating is geplaatst. Resultaten aan het einde van het eerste schooljaar kunnen reden zijn tot doorstroom 

naar een andere afdeling. De docentenvergadering beslist hierover.  

 

2e klas 

GYMNASIUM 

BEVORDERDERINGSNORMEN  

Bevorderd naar gymnasium 3 indien het gewogen gemiddelde van alle cijfers 

tenminste 6.2 is en ten hoogste 2 standaardonvoldoendes 

 

Uitgangspunt is dat de leerling voldoet aan de onderstaande bevorderingsnorm. 

Waardering rapportcijfer 

 Cijfer 5:  4.5 t/m 5.4 is een standaardonvoldoende 

 Cijfer 4:  3.5 t/m 4.4 zijn twee standaardonvoldoendes 

 Cijfer 3:  3.1 t/m 3.4 zijn drie standaardonvoldoendes 

 

Opbouw rapportcijfer 

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. 

 

3e klas 

GYMNASIUM 

BEVORDERDERINGSNORMEN  

 

 

Een leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 als de cijferlijst voldoet aan onderstaande eisen: 

 Het gemiddelde cijfer van de toekomstige profielvakken en het profielkeuzevak is tenminste 6.5. 

 Het aantal standaardonvoldoendes bedraagt ten hoogste 3. 

 Van deze standaardonvoldoendes mag er maximaal 1 worden behaald voor de profielvakken en maximaal 

1 voor de vakken Nederlands en Engels en wiskunde. 

 Het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken is tenminste 6.0 (uitgezonderd RV). 

 

Een leerling wordt niet bevorderd naar leerjaar 4: 

 Bij meer dan 1 standaardonvoldoende in de toekomstige profielvakken. 

 Als het gemiddelde cijfer voor de profielvakken lager is dan 6.5 en er meer dan 2 standaardonvoldoendes 
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zijn behaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 Bij meer dan 4 standaardonvoldoendes. 

 Als het gewogen gemiddelde cijfer voor alle vakken lager is dan 6.0 Als voor één van de vakken het cijfer 

3.0 wordt behaald. 

 

Aanvulling: 

 Een leerling met een 4 voor het vak wiskunde kan enkel wiskunde C kiezen. 

 Een leerling met een 5 voor het vak wiskunde kan enkel wiskunde A of C kiezen. 

 Een leerling met minimaal  een 7 voor het vak wiskunde kan wiskunde B kiezen 

In alle andere gevallen wordt een leerling besproken en besluit de docentenvergadering of een 

leerling wordt bevorderd of moet doubleren. 

 

Weging vakken 3 gymnasium 

Vak  Weging 

Nederlands 3 

Latijn  3 

Grieks  3 

Engels  3 

Frans  3 

Duits 3 

Geschiedenis 3 

Aardrijkskunde  3 

Economie 3 

Wiskunde 3 

Biologie  3 

Scheikunde 3 

Wetenschappelijke vorming 

Muziek 

3 

1 

Lichamelijke opvoeding 

Tekenen 

1 

1 

 

Waardering rapportcijfer 

 Cijfer 5:  4.5 t/m 5.4 is een standaardonvoldoende 

 Cijfer 4:  3.5 t/m 4.4 zijn twee standaardonvoldoendes 

 Cijfer 3:  3.1 t/m 3.4 zijn drie standaardonvoldoendes 
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Profielkeuze 

Voor schooljaar 2019/2020 en de onderwijsjaren daarna staat op basis van de huidige leerlingaantallen in vwo 

3 vast dat het bestaande vakkenaanbod heroverwogen dient te worden. Het is met slechts drie klassen vwo 3 

financieel niet haalbaar het bestaande vakkenaanbod van het Sint-Maartenscollege te handhaven. 

Dit betekent dat zowel het profielkeuzeformulier als ook het vakkenaanbod in deze schoolgids onder dit 

voorbehoud gepubliceerd worden. We zullen in een vroegtijdig stadium met  ouders in gesprek gaan over de te 

maken keuzes. U ontvangt hiervoor van de school een uitnodiging.  We houden u op de hoogte van de 

ontwikkelingen. De profielkeuzeformulieren kunt u vinden in de bijlagen van deze schoolgids. 

 

Opbouw rapportcijfer 

Er wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. 

 

1.5  Begeleiding 

In de hele begeleiding speelt de mentor een belangrijke rol. Elke leerling heeft een mentor, die wekelijks een 

mentoruur/begeleidingsuur verzorgt. De mentor besteedt o.a. aandacht aan studievaardigheden en sociale 

vaardigheden. Verder voert de mentor klassengesprekken en hij ruimt tijd in voor persoonlijke gesprekken met 

de leerling. De mentor werkt nauw samen met het zorgteam. Het zorgteam kan worden ingeschakeld bij dieper 

liggende problemen. 

De mentor is de contactpersoon die met u de studievorderingen en de schoolresultaten van uw kind bespreekt. 

Op de informatieavond in de eerste schoolweken maakt u kennis met de mentor van uw kind. 

 

Voorlichting profielkeuze klas 3 

In klas 3 verzorgt de mentor ook de voorlichting profielkeuze: tijdens een groot aantal lessen wordt aandacht 

besteed aan de toekomstige studie- en beroepskeuze. In het voorjaar vinden de beroepenavonden plaats. 

Tijdens deze avonden ontvangen leerlingen informatie over die beroepen waar hun interesse naar uitgaat. 

Leerlingen kunnen verder gebruik maken van de informatie in het decanaat waar ook de decanen beschikbaar 

zijn voor het geven van verdere voorlichting. Ter ondersteuning van het keuzebegeleidingsproces wordt de 

DAT-test afgenomen. Rond Pasen wordt van de leerling verwacht dat er een definitieve keuze wordt gemaakt 

voor een profiel en voor de vakken in het vrije deel. 

 

1.6  Buitenschoolse activiteiten 

Het jaar begint met de introductieperiode , waarin de leerlingen elkaar en hun mentor leren kennen.  

In de loop van het jaar worden er verschillende excursies georganiseerd. Tijdens het schooljaar zijn er 

verschillende feestjes. Zo organiseert de mentor samen met de klas een klassenfeest, houden we een viering 

voor de kerstvakantie en er is een gezellige afsluiting aan het einde van het schooljaar. Verder is er een disco-

avond en er kan worden deelgenomen aan allerlei activiteiten en clubs.  
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Zie onder ‘buitenschoolse activiteiten’. 

Voor gymnasium: Zie ook: www.negenmuzen.nl 

Kosten 

Een overzicht van de te factureren bedragen ouders 2019-2020 vindt u op onze schoolsite. 

 

 

2. BOVENBOUW 

2.1  Havo 4 en -5  

Inleiding  

Havo staat voluit voor hoger algemeen vormend onderwijs. De klassen 4 en 5 vormen samen de tweede fase. 

De leerling legt dan definitief de basis voor het vervolgonderwijs: het hbo. In zekere zin vormen havo 4 en -5 

een eenheid: de leerling is namelijk gedurende beide jaren bezig om onderdelen van het schoolexamen af te 

leggen. Dat betekent niet, dat men niet zou kunnen blijven zitten in 4-havo. 

 

Profielen en keuzevakken  

In 4- en 5 havo moet een leerling deelnemen aan een van de vier profielen: natuur en techniek, natuur en 

gezondheid, economie en maatschappij of cultuur en maatschappij. De keuze is vrij, mits een leerling voldoet 

aan de overgangseisen vanuit havo 3. Binnen die overgangseisen zijn voor de toelating tot de profielen 

bijzondere eisen geformuleerd. Zie verder bevorderingsnormen havo 3. Alle leerlingen volgen een aantal 

vakken ongeacht hun keuze. Dit zijn de vakken uit het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kent ieder profiel 

eigen, voor dat profiel bijzondere vakken die verplicht zijn met daarbij een aantal vakken dat er logischerwijze 

bij hoort en dan ook profielkeuzevakken heet. Als laatste bestaat de mogelijkheid een wens vak te kiezen. De 

keuze is volledig vrij en is niet verplicht. Alle vakken (dus ook uit andere profielen) kunnen gekozen worden, 

mits de leerling voldoende voorkennis heeft. Bovendien is er nog het vak Spaans-elementair dat nergens in een 

profiel opgenomen is, maar zeker de moeite waard kan zijn. 

  

 Vakken die bij een bepaald profiel geen meerwaarde bieden voor de vervolgstudie en/of de beroepskeuze, 

kun je in de regel niet kiezen. 

 Soms laat het rooster bepaalde keuzes niet toe, omdat als gevolg van die keuzes een bijzonder slecht 

rooster met veel tussenuren voor andere leerlingen ontstaat. 

 Indien een te beperkt aantal leerlingen voor een keuzevak kiest kan de schoolleiding beslissen het vak niet 

aan te bieden. 

 Rooster technische zaken laten bepaalde keuzes soms niet toe. 

 De school doet moeite om extra vakken in te roosteren. Daarom is het laten vallen van een extra vak in 

principe alleen aan het einde van een schooljaar en onder bepaalde voorwaarde toegelaten (zie 

examenreglement). 

 

  

file:///C:/Users/tie/Desktop/www.negenmuzen.nl
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Toelatingseisen 

Naar havo 4 

 Voldoen aan de overgangsnorm ‘havo 4’; 

 Een overgangsbewijs ‘havo 4’ vanuit een andere school met bepaling welk(e) profiel(en) je mag volgen. Het 

Sint-Maartenscollege behoudt het recht om ook eerder behaalde testresultaten in de overweging te 

betrekken om te bepalen of de leerling geplaatst kan worden alsmede informatie met betrekking tot het 

gedrag en de inzet in de school van herkomst. Let op: de resultaten in havo 3 bepalen tot welk(e) 

profiel(en) een leerling toelaatbaar is. 

 

Naar havo-5 

De docentenvergadering beslist hierover.  

• Voldoen aan de overgangsnorm ‘havo 5’; 

• Een overgangsbewijs ‘havo 5’ met bepaling welke profiel(en) je mag volgen vanuit een andere school. Het 

Sint-Maartenscollege behoudt het recht om ook eerder behaalde testresultaten in de overweging te 

betrekken of de leerling geplaatst kan worden, alsmede informatie met betrekking tot het gedrag en de 

inzet in de school van herkomst. Ook kan er een blokkade zijn en is het niet mogelijk in te stromen in havo-

5 vanwege gemiste toetsen / niet gevolgde vakken of onafgesloten vakken in havo 4. 

 

Profielkeuzeformulier havo 

Dit formulier vindt u in de bijlagen. 

 

Bevorderingsnormen  havo 4  

De bevorderingsnorm in de bovenbouw havo/vwo van het Sint-Maartenscollege is een afgeleide van de door 

het ministerie vastgestelde slaag-/zakregeling. Dat betekent dat een leerling van de vierde naar de vijfde klas 

wordt bevorderd en van de vijfde naar de zesde klas (vwo) als de cijferlijst voldoet aan de volgende eisen:  

1.  Er is geen afgerond eindcijfer 3 of lager behaald voor enig vak. 

2.  Alle afgeronde eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

a) Er is 1x een afgerond eindcijfer 5 behaald en voor de overige vakken afgeronde eindcijfers van 6 of 

hoger,  

of  

b) Er is 1x 4 of 2x 5 of 1x 5 én 1x 4 behaald als afgerond eindcijfer en voor de overige vakken afgeronde 

eindcijfers van 6 of hoger. Het totale gemiddelde van alle afgeronde eindcijfers moet minimaal een 6 

zijn. 

3. Er mag ten hoogste één vijf voor het afgerond eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde gescoord worden. (havo 4: Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor 

Nederlands en Engels behaald mag worden). 

4.  LO is beoordeeld als ‘voldoende’ of  ‘goed’. 

5. De handelingsdelen zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 
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Aanvulling 

 Als een leerling niet voldoet aan deze normen doubleert hij, tenzij de docentenvergadering anders besluit. 

 Als een leerling doubleert, vervallen alle practica en handelingsdelen van het vorige schooljaar. In overleg 

met de vaksectie kan van deze regel worden afgeweken, mits dit aan het begin van het schooljaar aan alle 

gedoubleerden bekend wordt gemaakt. Deze regels gelden uiteraard alleen indien de inhoud van de 

vakken en de handelingsdelen hetzelfde is gebleven.  

 De cijfers van alle CE-vakken worden afgerond op een decimaal. Hierbij geldt de afronding: alle cijfers 

eindigend op 0.44 worden afgerond naar beneden. Alle cijfers eindigend op 0.45 worden afgerond naar 

boven. Bij afgesloten schoolexamens is deze afronding anders: deze cijfers worden afgerond op hele 

cijfers. Alle cijfers eindigend op 0.49 of lager worden afgerond naar beneden. Alle cijfers eindigend op 0.50 

of hoger worden afgerond naar boven.  

 

Zakken of slagen havo 5  

De slaag-/zakregeling behelst de landelijk vastgestelde regeling die aangeeft wanneer een leerling slaagt voor 

zijn centraal schriftelijk examen. 

 

De exacte regels voor het examenjaar 2019/2020 

Een examenkandidaat is geslaagd als de definitieve cijferlijst aan deze eisen voldoet: 

1. Er is geen eindcijfer 3 of lager behaald voor enig vak. 

2. Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of  

 - er is 1x een eindcijfer 5 behaald en voor de overige vakken eindcijfers van 6 of hoger, of  

 - er is 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald als eindcijfer en voor de overige vakken eindcijfers van 6 of hoger  

    en het totale gemiddelde is tenminste 6.0. 

3. Het gemiddelde cijfer van alle centraal schriftelijke examens moet minimaal een 5,50 (onafgerond) zijn. 

4. Er mag ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

gescoord worden. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en 

Engels behaald mag worden . 

5. LO moet zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 

 

In alle andere gevallen is de leerling gezakt.  

 

Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet 

geslaagd, zelfs niet als het gemiddelde (oftewel: het combinatie-cijfer) een zes of hoger is.  

 

 

De uitslag van het examen   

De examenuitslag wordt vastgesteld op 10 juni 2020. De nog niet geslaagden ontvangen hun cijferlijst en het 

herexamenformulier tussen 18.30 uur en 19.30 uur. De geslaagden ontvangen hun cijferlijst en het 

herexamenformulier tussen 19.30 uur en 20.00 uur.  Iedere kandidaat kan na vaststelling van de examenuitslag 
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herexamen doen in een vak waarin hij/zij examen heeft afgelegd. Na het herexamen geldt voor de definitieve 

uitslag het hoogste cijfer. Het herexamenformulier moet 12 juni 2020 voor 09.30 uur ondertekend zijn 

ingeleverd bij de administratie. De examenuitslag van het tweede tijdvak wordt vastgesteld op 26 juni 2020. 

 

Herexamen van een vak waarin centraal examen is afgelegd  

Een leerling die is gezakt of is geslaagd, heeft altijd het recht op een herexamen. De leerling die slaagt, doet dat 

voor cijferverbetering. De leerling die zakt, doet een poging alsnog te kunnen slagen. Hier geldt net als bij 

herkansing van schoolexamens dat het hoogste cijfer telt.  

De examens van het tweede tijdvak worden van 15 t/m 18 juni 2020 afgenomen.  

 

Eindexamenreglement 

Op de website van de school staat het integrale examenreglement voor havo en vwo (atheneum/gymnasium). 

Dit reglement heeft betrekking op de complete gang van zaken van de vierde, vijfde en zesde klas. Het 

reglement beschrijft uitgebreid hoe het schooljaar in elkaar zit, welke rechten en plichten de leerling heeft en 

bij wie de leerling voor welke kwestie terecht kan. 

 

In de bijlagen van het reglement staat uitgelegd hoeveel studielasturen welk vak heeft en hoeveel lesuren welk 

vak in elk jaar heeft. Op diezelfde website staan alle Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit PTA 

bestaat uit aparte programmabeschrijvingen van alle vakken. Downloadbaar in pdf-bestanden kan iedereen 

zien hoe elk vak toetst, hoe zwaar een dergelijke toets weegt en welke stof zal worden bevraagd. 

 

Na de havo  

Na de havo gaan de meeste leerlingen verder studeren in het hbo. Bij de samenstelling van het vakkenpakket 

dient rekening te worden gehouden met de eisen vanuit het hbo! De decanen bieden hulp aan bij die keuze. 

Een deel van de geslaagden stroomt in op atheneum 5. Een klein deel van de geslaagden gaat verder in het 

mbo. Wie zakt, doubleert in de regel in havo 5. 

 

Na havo 5 naar vwo 5  

Voor leerlingen die vanuit het havo willen doorstromen naar 5 vwo geldt de volgende toelatingsprocedure:  

 De kandidaat van 5 havo geeft in de aanvang van het schooljaar, maar uiterlijk voor de kerstvakantie bij de 

decaan aan dat hij/zij geïnteresseerd is in de opleiding vwo, na het behalen van het havo-diploma. Deze 

afspraak is belangrijk omdat daardoor al in een vroeg stadium rekening gehouden kan worden met de 

mogelijkheid van een vervolg op vwo-niveau. In gesprekken van de leerling (en zijn ouders) met de mentor, 

de decaan en de docenten kan al geanticipeerd worden op de overstap. 

 In de paasvergadering waar alle cijfers van de schoolexamens besproken worden, zal aan de docenten 

gevraagd worden wat de kansen zijn voor diegenen die in het begin van het jaar aangegeven hebben naar 

het vwo te willen overstappen. Dit voorlopige advies zal aan de betreffende leerlingen meegedeeld 

worden door de decaan. 

 Direct na de bekendmaking van de voorlopige cijferlijsten zal er een vergadering belegd worden, 
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voorgezeten door de afleverende teamleider. Bij die vergadering zijn verder aanwezig: alle betrokken  

havo 5 docenten, de decaan van de havo en de teamleider van de bovenbouw atheneum. Bij deze 

bespreking wordt gekeken naar inzet, leerattitude, gedrag, testresultaten en cijfers waarbij als richtlijn 

geldt dat het gemiddelde rond de 7 moet liggen. Het is vanzelfsprekend dat een leerling alleen kan 

overstappen naar het vwo als hij de voor het gekozen profiel benodigde vakken heeft gevolgd op havo-

niveau. Bij de bespreking van de aangemelde leerlingen wordt in twijfelgevallen gestemd over de toelating 

tot 5 vwo. Stemgerechtigd zijn daarbij de docenten die de betreffende leerling het afgelopen jaar in hun 

klas of clustergroep hebben gehad en de teamleider (als voorzitter). De behaalde cijfers voor SE en CE zijn 

daarbij een leidraad, maar niet doorslaggevend. Het advies van de docentenvergadering is uiteindelijk 

bindend. 

 Voor alle havo 5-instromers geldt na aanname de clausule dat doubleren op 5 atheneum niet mogelijk is, 

tenzij er argumenten zijn die aangeven dat het doubleren voor een groot deel buiten de schuld van de 

leerling heeft gelegen. Ook hier is de uitslag van de docentenvergadering bindend. 

 

Begeleiding  

In de bovenbouw-havo worden leerlingen begeleid bij de studievoortgang, de loopbaanoriëntatie en met 

eventuele sociaal-emotionele problemen. De mentor neemt de studievoortgang voor zijn/haar rekening. 

Wekelijks bestaat de mogelijkheid met de mentor te overleggen hoe de studie verloopt. De aanpak van de 

mentor heeft vaak een persoonlijk karakter. Het programma loopbaanoriëntatie loopt door de twee jaren  

bovenbouw-havo heen en is bedoeld om iedere leerling na zijn/haar SMC-carrière een goed beeld van zichzelf 

en zijn/haar loopbaanplannen te geven. Dit programma start in havo 4 met oriënterende gesprekken in 

samenspraak met decaan, mentor en leerling. Waar liggen de interesses van de leerling en hoe verhouden die 

interesses zich tot vervolgopleidingen? De mentor stimuleert de loopbaanoriëntatie en de decaan verleent – op 

afspraak – deskundige ondersteuning. Uiteraard is het mogelijk dat de schoolpsycholoog een onderzoek doet 

naar dyslexie, intelligentie en faalangst. Dat soort onderzoeken geschiedt alleen als er aanwijzingen zijn en als 

er overleg is geweest met de mentor en de teamleider. De leerling maakt een stappenplan waarin hij/zij een 

aantal activiteiten opneemt waarmee hij/zij zich kan oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen. Na die 

oriëntatie zullen die activiteiten van de leerlingen weer liggen op het gebied van verkennen, verdiepen en de 

knoop doorhakken. Indien een leerling sociaal-emotionele begeleiding nodig heeft, verwijst de mentor of de 

teamleider hem/haar door naar de counselor of de schoolmaatschappelijk werkster. Deze deskundige 

begeleiders ondersteunen de leerling en begeleiden hem/haar door regelmatig gesprekken te voeren. In 

voorkomende gevallen worden leerlingen verwezen naar externe instanties. Op school blijft de counselor of de 

schoolmaatschappelijk werkster natuurlijk bereikbaar. In het rooster van havo 4 wordt een wekelijks 

mentoruur ingepland. Tijdens dit uur kunnen leerlingen en mentor met elkaar praten over de voortgang. In 

havo 5 geschiedt dat op individuele basis. 

 

Mentor  

Iedere leerling wordt door een mentor begeleid. Die begeleiding gaat van heel klein tot heel groot en van 

school specifiek tot persoonlijk. Teneinde de mentor zoveel mogelijk in staat te stellen de begeleiding goed te 
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doen, staat er voor elke leerling een mentoruur op het rooster. Tijdens dat uur wordt onder andere gewerkt 

aan loopbaanoriëntatie, maar in het begin staat het mentoruur vooral op het rooster om veel informatie te 

geven over het PTA, het examenreglement etc. Zoveel mogelijk proberen we de mentoren te vinden in het 

profiel van de leerling. Aan het begin van het schooljaar wordt bekend gemaakt wie de mentoren zijn. 

 
Buitenschoolse activiteiten  

In het begin van het schooljaar vindt in havo 4 een werkweek plaats naar de lichtstad Parijs. Deze werkweek 

wordt door leerlingen altijd enorm gewaardeerd. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende 

activiteiten onder andere de filmclub, de reizende practica, eendaagse excursies, het debat enz.  

 

Kosten 

Een overzicht van de te factureren bedragen ouders 2019-2020 vindt u op onze schoolsite. 

 

 

2.2  Vwo 4, -5 en -6  

Inleiding  

Een diploma-vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) geeft leerlingen de mogelijkheid door te 

stromen naar vervolgstudies aan universiteiten of hbo-instellingen. Om de aansluiting met het hoger onderwijs 

te verbeteren, wordt het vakkenpakket aan de hand van profielen samengesteld. In deze zogenaamde tweede 

fase (klassen 4 t/m 6) werkt de leerling naar het diploma toe. Examenonderdelen worden vanaf de vierde klas 

afgelegd. 

 

Profielen en keuzevakken 

In de derde klas kiest een leerling voor één van de vier profielen: cultuur en maatschappij, economie en 

maatschappij, natuur en gezondheid en natuur en techniek. De keuze wordt bepaald door de interesses en de 

capaciteiten van de leerling. Voor bevordering en toelating tot een bepaald profiel gelden specifieke normen  

(zie verder bevorderingsnormen atheneum 3 en gymnasium 3). 

 

Een profiel wordt opgedeeld in een gemeenschappelijk deel bestaande uit vakken die voor alle profielen 

verplicht zijn (zie: profiel-keuzeformulier). Daarnaast zijn er per profiel bepaalde verplichte vakken. De leerling 

kan zijn pakket een eigen invulling geven door een keuze te maken uit verschillende profiel gerelateerde 

vakken, zogenaamde profielkeuzevakken. 

 

Combinatieklassen 

Dit schooljaar zijn de klassen in vwo 4 combinatieklassen, die bestaan uit zowel atheneum- als ook 

gymnasiumleerlingen. Met ingang van schooljaar 2019 – 2020 worden in deze combinatieklassen ook de 

vakken Nederlands, Engels, LO, LEF en Maatschappijleer (voor zover van toepassing)  aangeboden. Voor alle 

andere vakken in de vwo bovenbouw is het al een aantal jaren gebruikelijk dat deze worden gegeven in combi-

groepen bestaande uit zowel gymnasium – als ook atheneumleerlingen. Lesmethoden, het Programma van 
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Toetsing en Afsluiting (PTA) en de officiële studiebelasting voor vakken in de bovenbouw van het atheneum en 

gymnasium blijven ongewijzigd. Docenten zullen op basis van differentiatie in de klas inspelen op de 

verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

 

Atheneum en gymnasium, samen vwo 

De wet kent alleen het vwo en dus niet de daaronder van elkaar verschillende afdelingen atheneum en 

gymnasium. In de bovenbouw hanteren wij  in vwo 4 combinatieklassen, die bestaan uit zowel atheneum- als 

ook gymnasiumleerlingen. Op het gymnasium wordt in de vierde klas het vak retorica aangeboden. De 

atheneumklassen en gymnasiumklassen zijn in de vijfde klas van het vwo voor de klassikaal aangeboden vakken 

(Nederlands, Engels, maatschappij, LO,) gescheiden. In de zesde klas van het vwo volgen leerlingen van 

atheneum en gymnasium voor alle vakken, behalve de klassieke talen, gezamenlijk les. 

 

Extra vakken  

Als laatste bestaat de mogelijkheid om een of meerdere wensvakken te kiezen. De keuze is volledig vrij en is 

niet verplicht. Alle vakken (dus ook uit andere profielen) kunnen gekozen worden, mits de leerling voldoende 

voorkennis heeft. Bovendien is er nog het vak Spaans-elementair dat nergens in een profiel opgenomen is, 

maar zeker de moeite waard kan zijn. De school stelt zich zodanig op dat er veel gekozen moet kunnen worden. 

Er moet dan wel aan bepaalde eisen worden voldaan.  

 

 Indien een leerling voor een wens vak kiest, heeft de school een inspanningsverplichting om dit 

botsingsvrij te roosteren. De school kan een botsingsvrij rooster niet garanderen.  

 Als een leerling twee of meer extra vakken kiest, kunnen ook deze ‘botsen’ met andere vakken in het 

rooster. 

 Soms laat het rooster bepaalde keuzes niet toe, omdat als gevolg van die keuzes een bijzonder slecht 

rooster met veel tussenuren voor andere leerlingen ontstaat . 

 Indien een te beperkt aantal leerlingen voor een keuzevak kiest kan de schoolleiding beslissen het vak niet 

aan te bieden.  

 Rooster technische zaken laten bepaalde keuzes soms niet toe . 

 De school doet moeite om extra vakken in te roosteren. Daarom is het laten vallen van een extra vak in 

principe alleen aan het einde van een schooljaar en onder bepaalde voorwaarde toegelaten (zie 

examenreglement) .   

 Indien een vak in vwo 4 wordt aangeboden dan kunnen de leerlingen dit vak tot en met hun eindexamen 

volgen. 

 
Toelatingseisen atheneum/gymnasium 4 vanuit atheneum/gymnasium 3  

Voor bevordering en toelating tot een bepaald profiel gelden specifieke normen, zie verder onder atheneum 3 

en gymnasium 3.  Toelatingseisen voor instromers uit havo 5, zie onder havo 4-havo 5. 
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Toelatingseisen voor instromers uit andere scholen  

Leerlingen moeten in bezit zijn van een geldig overgangsbewijs. Daarnaast behoudt het Sint-Maartenscollege 

het recht om eerder behaalde testresultaten en informatie over gedrag bij de afleverende school op te vragen 

en deze informatie in de overweging tot toelating te betrekken.  

 

Formulier profielkeuze atheneum/gymnasium, zie bijlages. 
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Bevorderingsnorm van atheneum/gymnasium 4 naar atheneum/gymnasium 5 en van atheneum/gymnasium 

5 naar atheneum/gymnasium 6  

De bevorderingsnorm in de bovenbouw-havo/vwo van het Sint-Maartenscollege is een afgeleide van de door 

het ministerie vastgestelde slaag-/zakregeling. Dat betekent dat een leerling van de vierde naar de vijfde klas 

wordt bevorderd en van de vijfde naar de zesde klas (vwo) als de cijferlijst voldoet aan de volgende eisen:  

 

1.  Er is geen afgerond eindcijfer 3 of lager behaald voor enig vak. 

2.  Alle afgeronde eindcijfers zijn 6 of hoger, of  

a) Er is 1x een afgerond eindcijfer 5 behaald en voor de overige vakken afgeronde eindcijfers van 6 of 

hoger, of  

b) Er is 1x 4 of 2x 5 of 1x 5 én 1x 4 behaald als afgerond eindcijfer en voor de overige vakken afgeronde 

eindcijfers van 6 of hoger. 

 Het totale gemiddelde van alle afgeronde eindcijfers moet minimaal een 6.0 zijn. 

3.  Er mag ten hoogste één vijf voor het afgerond eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde gescoord worden. (havo 4: Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor 

Nederlands en Engels behaald mag worden). 

4.  LO werd beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 

5.  De handelingsdelen zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 

6.   De leerling heeft in vwo 5 deelgenomen aan de Landelijke Rekentoets. Een score 4 of lager geldt als één 

verliespunt. 

 

Aanvulling:  

• De score voor de toets rekenvaardigheid doet mee in de verliespuntenregeling. Voor rekenvaardigheid 

bestaat in vwo 4 een extra herkansingsmogelijkheid, die los staat van de herkansingsmogelijkheid voor 

overgangstoetsen en schoolexamen-onderdelen. 

• Als een leerling niet voldoet aan deze normen doubleert hij, tenzij de docentenvergadering anders besluit. 

• Als een leerling doubleert, vervallen alle practica en handelingsdelen van het vorige schooljaar. In overleg 

met de vaksectie kan van deze regel worden afgeweken mits dit aan het begin van het schooljaar aan alle 

gedoubleerden bekend wordt gemaakt. Deze regels gelden uiteraard alléén indien de inhoud van de 

vakken en de handelingsdelen hetzelfde is gebleven. 

• De cijfers van alle CE-vakken worden afgerond op één decimaal. Hierbij geldt de afronding: alle cijfers 

eindigend op 0,44 worden afgerond naar beneden. Alle cijfers eindigend op 0,45 worden afgerond naar 

boven. Bij afgesloten schoolexamens is deze afronding anders: deze cijfers worden afgerond op hele 

cijfers. Alle cijfers eindigend op 0,49 of lager worden afgerond naar beneden. Alle cijfers eindigend op 

0,50 of hoger worden afgerond naar boven. 
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Zakken of slagen atheneum/gymnasium 6  

De slaag-/zakregeling behelst de landelijk vastgestelde regeling die aangeeft wanneer een leerling slaagt voor 

zijn centraal schriftelijk examen.  

 

De exacte regels voor het examenjaar 2019/2020  

Een examenkandidaat is geslaagd als de definitieve cijferlijst aan deze eisen voldoet: 

1.  Er is geen eindcijfer 3 of lager behaald voor enig vak 

2.  Alle eindcijfers zijn 6 of hoger; 

 - óf er is 1x een eindcijfer 5 behaald en voor de overige vakken eindcijfers van 6 of hoger; 

- óf er is 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 behaald als eindcijfer en voor de overige vakken eind cijfers van 6 of 

hoger en het totale gemiddelde is tenminste 6.0. 

3. Het gemiddelde cijfer van alle centraal schriftelijke examens moet minimaal een 5,50 (on afgerond) zijn. 

4.  Vwo: er mag ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde  

gescoord worden.  

5.  LO moet zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 

 

In alle andere gevallen is de leerling gezakt. 

 

Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling 

niet geslaagd, zelfs niet als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is.  

 
De uitslag van het examen  

De examenuitslag wordt vastgesteld op 10 juni 2020. De nog niet geslaagden ontvangen hun cijferlijst en het 

herexamenformulier tussen 18.30 uur en 19.30 uur. De geslaagden ontvangen hun cijferlijst en het 

herexamenformulier tussen 19.30 uur en 20.00 uur. Iedere kandidaat kan na vaststelling van de examenuitslag 

herexamen doen in een vak waarin hij/zij examen heeft afgelegd. Na het herexamen geldt voor de definitieve 

uitslag het hoogste cijfer. Het herexamenformulier moet uiterlijk vrijdag 12 juni 2020 voor 17.00 uur 

ondertekend zijn ingeleverd bij de administratie. De examenuitslag van het tweede tijdvak wordt vastgesteld 

op 26 juni 2020. 

 

Herexamen van een vak waarin centraal examen is afgelegd 

Een leerling die is gezakt of is geslaagd, heeft altijd het recht op een herexamen. De leerling die slaagt doet dat 

voor cijferverbetering. De leerling die zakt doet een poging alsnog te kunnen slagen. Hier geldt net als bij 

herkansing van schoolexamens dat het hoogste cijfer telt. De examens van het tweede tijdvak worden van 15 

juni t/m 18  juni 2020 afgenomen.   

 

Eindexamenreglement 

Op de website van de school staat het integrale examenreglement voor havo en vwo (atheneum/gymnasium). 

Dit reglement heeft betrekking op de complete gang van zaken van de vierde, vijfde en zesde klas.  
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Het reglement beschrijft uitgebreid hoe het schooljaar in elkaar zit, welke rechten en plichten de leerling heeft 

en bij wie de leerling voor welke kwestie terecht kan. In de bijlagen van het reglement staat uitgelegd hoeveel 

studielasturen welk vak heeft en hoeveel lesuren welk vak in elk jaar heeft. Op diezelfde website staan alle 

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit PTA bestaat uit aparte programmabeschrijvingen van alle 

vakken. Downloadbaar in pdf-bestanden kan iedereen zien hoe elk vak toetst, hoe zwaar een dergelijke toets 

weegt en welke stof zal worden bevraagd. 

 

Begeleiding  

Tussen de vierde en zesde klas verandert de leerling van puber naar jongvolwassen. In dit kader bieden wij 

leerlingen begeleiding op zowel studievoortgang als loopbaanoriëntatie/planning. Ook bieden we 

ondersteuning bij eventuele sociaal-emotionele problemen.  

Alle leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas hebben hun mentor als vakdocent. De mentor heeft 

verscheidene contactmomenten met leerlingen en kan hierdoor de studievoortgang in de gaten houden. De 

mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Indien er zich problemen op sociaal-emotioneel 

gebied voordoen, kan de mentor een leerling bij het ondersteuningsteam aanmelden. De professionele 

begeleiders van het ondersteuningsteam (counselor, psycholoog, maatschappelijk werkster) ondersteunen de 

leerling en begeleiden hem/haar door na een intake een PVA op te stellen. In sommige gevallen worden 

leerlingen naar externe instanties doorverwezen.  

 

Het ondersteuningsteam houdt ook contact met de schoolagente en de leerplichtambtenaar.  

Het programma loopbaanoriëntatie loopt door de drie jaren bovenbouw-vwo heen en is bedoeld om iedere 

leerling na zijn/haar SMC-carrière een goed beeld van zichzelf en van zijn/haar loopbaanplannen te geven.  

De mentor stimuleert de loopbaanoriëntatie en de decaan verleent - op afspraak - deskundige ondersteuning. 

De leerlingen verdiepen zich in hun eigen leerstijlen en interesses en koppelen deze aan mogelijke 

vervolgstudies. Leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen aan opendagen, meeloopdagen en andere 

georganiseerde voorlichtingsactiviteiten.  

 

Buitenschoolse activiteiten  

In de bovenbouw-vwo wordt een overvloed aan buitenschoolse activiteiten aangeboden. De afdeling 

gymnasium gaat naar Rome en Griekenland in de vijfde en zesde klas. Op de afdeling atheneum wordt een reis 

naar onder andere Berlijn georganiseerd.  

 

Los van de grote excursies kunnen leerlingen aan verschillende activiteiten deelnemen, o.a. filmclub, cabaret, 

reizende practica, masterclasses, eendaagse excursies, Model European Parliament/MEP,  debat enz. Zie ook in 

deel A onder ‘buitenschoolse activiteiten’.  

 

Kosten  

Een overzicht van de te factureren bedragen ouders 2019-2020 vindt u op onze schoolsite. 
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Organisatorische informatie 

1.  Lestijden 

Urentabel Normaal (50 min.) 

1e uur 08.30 – 09.20 u 

2e uur 09.20 – 10.10 u 

kleine pauze                   20 min. 

3e uur 10.30 – 11.20 u 

4e uur 11.20 – 12.10 u 

grote pauze 30 min. 

5e uur 12.40 – 13.30 u 

6e uur 13.30 – 14.20 u 

kleine pauze 15 min. 

7e uur 14.35 – 15.25 u 

8e uur 15.25 – 16.15 u 

9e uur 16.15 – 17.00 u 
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2. Vakanties en feestdagen 

De ouders wordt dringend verzocht bij het plannen van hun vakanties met onderstaande data rekening te 

houden. Vakantieverlof op andere tijden bijvoorbeeld voor de wintersport wordt niet alleen door de inspectie 

verboden, maar extra verlof buiten de normale vakanties om verstoort het ritme van onze lesprogramma’s 

zeer. Extra verlof wordt dus niet verleend. Voor afwezigheid, anders dan ten gevolge van ziekte, doktersbezoek 

en dergelijke, buiten de reguliere vakantiedagen, moet bovendien melding worden gemaakt bij de afdeling 

leerplicht van de gemeente die in voorkomende gevallen maatregelen kan nemen. Dit geldt eveneens voor 

verlof tijdens vergaderdagen. De leerlingen zijn vaak ook vrij als de docenten over de rapporten moeten 

vergaderen en op een studiedag voor het personeel. Voor de onderbouw geldt dat er twee dagen voor de 

aanvang van de zomervakantie herexamens worden afgenomen. Houdt u dus goed rekening met deze data! 

 

 

 

 

 

  

 

3. Jaarplanning 

De jaarplanning wordt regelmatig aangepast en is te vinden op onze website. 

 

  

     Vakanties en feestdagen 

 
  vrije dagen 

 herfstvakantie 

 

 maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019 

 kerstvakantie   maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

 krokusvakantie  maandag 24 februari 2020  t/m vrijdag 28 februari 2020 

 voorjaarsvakantie  maandag 20 april  2020 t/m vrijdag 1 mei 2020 

 Hemelvaart  donderdag 21 mei  2020 

Roostervrije dag Vrijdag 22 mei 2020 

 Pinksteren  maandag 1 juni 2020 

 zomervakantie   maandag 13 juli  2020 t/m vrijdag 23 augustus 

http://www.sint-maartenscollege.nl/?id=11&template=algemeen.htm
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4. Contactgegevens 

 

Leden Medezeggenschapsraad 

mr@sint-maartenscollege.nl  

De leerlinggeleding van de MR is te bereiken via: mr-leerlingen@sintmaartenscollege.nl 

 

voorzitter 

de heer B. Heijnens 

vicevoorzitter 

de heer drs. L. Wiertz 

secretaris 

vacature 

 

personeel  

mevrouw Mary – Jane Lommers  

de heer John Vroemen  

de heer Harry Oomen  

 

ouders  

mevrouw Yvonne Halders  

  

leerlingen 

Marie-Lotte van der Velden  
Juliët Swartjes  
 

Samenstelling Centrale Ouderraad (Ouders.smc@gmail.com) 
 
voorzitter 

Mevrouw Nynke Breeuwsma 

secretaris 

Mevrouw Marielle Goossens 

penningmeester 

Menno Alkemade 

leden 

mevrouw Shirley Schoonderwaldt (Vice-voorzitter) 

 

 

 

 

mailto:Ouders.smc@gmail.com
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mevrouw Yvonne Halders 

mevrouw Romany van de Veerdonk 

mevrouw Annemie Buijs-Klassen 

mevrouw Uschi Bergmans 

de heer Theo Janssen 

mevrouw Esther Mulkens 

de heer Maurice Kertzman 

mevrouw Hanne Wolf 

mevrouw Anne Vanderhaeghe 

mevrouw Anastasia Goldberg 

mevrouw Celine Duijsens-Ronagh 

 

Management  

Locatiedirecteur mevrouw drs. P. Corsten 

p.corsten@stichtinglvo.nl 

 

Elke teamleider heeft de dagelijkse leiding over een onderwijsteam en is verantwoordelijk voor de 

onderwijskundige resultaten van zijn/haar afdeling. 

 

Mavo klas 1 en 2,  Havo klas 1 en Vwo klas 1  

mevrouw M. Claus (m.claus@stichtinglvo.nl) 

 

Havo klas 3, 4 en 5 

Dhr. J. Vincken (j.vincken@stichtinglvo.nl) 

 

Vwo klas 3, 4, 5 en 6 

Mevr. L. Hans (l.hans@stichtinglvo.nl) 

 

Examensecretarissen 

Havo 

de heer P. Vaessen (paul.vaessen@stichtinglvo.nl) 

Vwo 

de heer P. Hahn (p.hahn@stichtinglvo.nl) 

 

 

 

 

 

mailto:m.claus@lvomaastricht.nl
mailto:j.vincken@lvomaastricht.nl
mailto:l.hans@lvomaastricht.nl
mailto:paul.vaessen@stichtinglvo.nl
mailto:p.hahn@lvomaastricht.nl
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DECANAAT 

De decanen verzorgen de voorlichting over studie en beroep. 

Mavo - Havo  

mevrouw Nicole Hoedemakers (n.hoedemakers@stichtinglvo.nl) 

Vwo  

mevrouw M.J.A. Lommers (m.lommers@stichtinglvo.nl) 

 

ZORG 

Zorgcoördinator 

mevrouw M. Claus (m.claus@stichtinglvo.nl ) 

  

Medewerker maatwerkklas/dyslexiespecialist 

mevrouw M. Claus (m.claus@stichtinglvo.nl) 

 

Begeleider passend onderwijs 

mevrouw  J.T.M. Grootjans (j.grootjans@stichtinglvo.nl ) 

 

Schoolmaatschappelijk werker 

 

Counselor 

de heer Bart Janssen (b.janssen@stichtinglvo.nl) 

 
Schoolpsycholoog 

mevrouw drs. Y.H.J.M. Rieff (y.rieff@stichtinglvo.nl) 

 

Vertrouwenspersonen 

de heer G. Klingenstijn (g.klingenstijn@stichtinglvo.nl) 

mevrouw L. Thissen (l.thissen@stichtinglvo.nl) 

 

Mentoren schooljaar 2019-2020  

M1A mevr. P. Peters 

M1B mevr. C. Mailleu 

H1A  de heer R. Laufenberg 

H1B  de heer H. Vrencken  

H1C de heer G. Klingenstijn   

A1A mevrouw M. de los Santos 

A1B mevrouw E. Verhoef 

G1A de heer R. Keulen 

M2A de heer P. Mes 

mailto:n.hoedemakers@lvomaastricht.nl
mailto:m.lommers@lvomaastricht.nl
mailto:m.claus@stichtinglvo.nl
mailto:m.claus@stichtinglvo.nl
mailto:j.grootjans@stichtinglvo.nl
mailto:b.janssen@lvomaastricht.nl
mailto:y.rieff@lvomaastricht.nl
mailto:g.klingenstijn@lvomaastricht.nl
mailto:l.thissen@lvomaastricht.nl


 

191128: Goedgekeurd door MR Sint-Maartenscollege d.d. 191101 

 

H2A de heer K. Njoroge 

H2B de heer R. Lem 

H2C mevrouw I. Strijkers 

V2A mevrouw F. Honings 

V2B mevrouw M. Kerkhofs 

H3A de heer F. Paulissen 

H3B de heer R. Scheffers 

H3C de heer F. Huntjens 

H3D mevrouw J. Deckers 

A3A mevrouw K. Starmans 

A3B de heer P. Troquet 

G3A mevrouw V. Boumans 

H4A mevrouw  S. Paulissen 

H4B mevrouw G. Yerna 

H4C mevrouw I. Trippaers 

V4A de heer M. Wlazlo 

V4B mevrouw M. de Vries 

V4C mevrouw K. Lemeer 

H5A de heer G. Wijenbergh  

H5B de heer R. Cornips 

H5C mevrouw L. Ploumen   

H5D de heer B. Heiligers   

V5 de heer G. Leenders 

V5 mevrouw M. Hamers 

V5  de heer J. Janssen   

V5 de heer J. van der Put 

V6 de heer A. van der Heiden 

V6 de heer E. Ensinck 

V6 mevrouw L. van der Esch 

 

DOCENTEN 

mevrouw W. Aarts 
Biologie 
w.aarts@stichtinglvo.nl 
  
mevrouw drs. C.J. Alting 
Engels 
c.alting@stichtinglvo.nl  
 
de heer W.J.J. Arets 
muziek / CKV  
w.arets@stichtinglvo.nl   

 
de heer A.M.J. de Baedts 
Frans 
f.debaedts@stichtinglvo.nl  
 
de heer M.S.G. Bakker 
biologie 
m.bakker@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw drs. ir. V.E.J.W. Boumans 
NL&T / natuurkunde / scheikunde  
v.boumans@stichtinglvo.nl 
  

mailto:w.aarts@stichtinglvo.nl
mailto:c.alting@stichtinglvo.nl
mailto:w.arets@stichtinglvo.nl
mailto:f.debaedts@stichtinglvo.nl
mailto:m.bakker@stichtinglvo.nl
mailto:v.boumans@lvomaastricht.nl
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de heer drs. R.J.I. Cornips  
Nederlands  
r.cornips@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw J. Deckers 
Nederlands 
j.deckers@stichtinglvo.nl 
 
de heer E.L.J.M. Ensinck  
scheikunde / NASK / NL&T 
e.ensinck@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw drs. J.M.L. van der Esch  
Spaans  
l.vanderesch@stichtinglvo.nl 
 
de heer drs. H.M.J. Francort  
maatschappijleer / MAW/ Geschiedenis 
h.francort@stichtinglvo.nl 
  
mevrouw V.I.N. Haenen  
Frans  
v.haenen@stichtinglvo.nl 
  
de heer P.J.J. Hahn  
aardrijkskunde  
p.hahn@stichtinglvo.nl   
 
mevrouw M. Hamers 
wiskunde 
m.hamers@stichtinglvo.nl  
 
 
de heer D. Hardenberg 
wiskunde 
d.hardenberg@stichtinglvo.nl 
 
de heer dr. ir. A.P. van der Heiden  
scheikunde / NL&T  
a.vanderheiden@stichtinglvo.nl 
   
de heer drs. B.J.E. Heiligers  
Engels  
b.heiligers@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw N.H.H. Hoedemakers  
lichamelijke opvoeding  
n.hoedemakers@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw F.N.M.V. Honings-Reignier 
Frans 
f.honings-reignier@stichtinglvo.nl 
 
de heer G.M.D. Huntjens 
wiskunde 
f.huntjens@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw D. Jansen 

Nederlands 
d.jansen@stichtinglvo.nl 
 
de heer L.E. Janssen 
Duits 
bart.janssen@stichtinglvo.nl 
 
de heer J.M.J. Janssen 
wiskunde 
jmj.janssen@stichtinglvo.nl 
  
mevrouw M.L.M. Kerkhofs 
Engels 
m.kerkhofs@stichtinglvo.nl 
  
de heer R.W.M. Keulen 
klassieke talen/retorica 
r.keulen@stichtinglvo.nl 
 
de heer G.J.B. Klingenstijn 
biologie/verzorging 
g.klingenstijn@stichtinglvo.nl 
   
mevrouw G.M.P. van ‘t Land 
geschiedenis/Nederlands 
m.vantland@stichtinglvo.nl 
 
de heer R. Laufenberg 
Duits 
R.laufenberg@stichtinglvo.nl 
de heer drs. M.H.A. Lechner 
economie 
m.lechner@stichtinglvo.nl  
 
de heer G.A.H. Leenders 
Duits 
g.leenders@stichtinglvo.nl 
  
mevrouw  drs. K.P.L. Lemeer 
biologie / verzorging / NL&T / 
k.lemeer@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw O. Limpens 
lichamelijke opvoeding 
o.limpens@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw M.J.A. Lommers 
economie / M&O 
m.lommers@stichtinglvo.nl  
  
de heer P. Macco 
informatica 
p.macco@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw C. Mailleu  
Frans / Engels 
c.mailleu@stichtinglvo.nl  
  

mailto:r.cornips@lvomaastricht.nl
mailto:j.deckers@lvomaastricht.nl
mailto:e.ensinck@lvomaastricht.nl
mailto:l.vanderesch@lvomaastricht.nl
mailto:h.francort@lvomaastricht.nl
mailto:v.haenen@lvomaastricht.nl
mailto:p.hahn@lvomaastricht.nl
mailto:m.hamers@stichtinglvo.nl
mailto:d.hardenberg@lvomaastricht.nl
mailto:a.vanderheiden@lvomaastricht.nl
mailto:b.heiligers@lvomaastricht.nl
mailto:n.hoedemakers@lvomaastricht.nl
mailto:f.honings-reignier@lvomaastricht.nl
mailto:f.huntjens@lvomaastricht.nl
mailto:d.jansen@lvomaastricht.nl
mailto:bart.janssen@lvomaastricht.nl
mailto:jmj.janssen@lvomaastricht.nl
mailto:m.kerkhofs@lvomaastricht.nl
mailto:r.keulen@lvomaastricht.nl
mailto:g.klingenstijn@lvomaastricht.nl
mailto:m.vantland@lvomaastricht.nl
mailto:R.laufenberg@lvomaastricht.nl
mailto:m.lechner@stichtinglvo.nl
mailto:g.leenders@lvomaastricht.nl
mailto:k.lemeer@stichtinglvo.nl
mailto:o.limpens@stichtinglvo.nl
mailto:m.lommers@stichtinglvo.nl
mailto:p.macco@stichtinglvo.nl
mailto:c.mailleu@stichtinglvo.nl
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de P. Mes 
lichamelijke opvoeding 
p.mes@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw S. Mols 
klassiek talen 
s.mols@stichtinglvo.nl l 
 
mevrouw S. Mulder 
drama 
s.mulder@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw A.J. Nijveen  
Engels  
n.nijveen@stichtinglvo.nl 
  
de heer H.H. Oomen  
lichamelijke opvoeding  
h.oomen@stichtinglvo.nl  
  
de heer F.H.J.A. Paulissen  
aardrijkskunde/geschiedenis 
f.paulissen@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw S.T.J.M. Paulissen 
lichamelijke opvoeding 
s.paulissen@stichtinglvo.nl  
 
 
mevrouw P. Peters 
Nederlands  
pascalle.peters@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw G.A.E. Philippen  
Nederlands  
g.philippen@stichtinglvo.nl 
   
mevrouw L. Ploumen 
Nederlands 
l.ploumen@stichtinglvo.nl 
 
de heer J.H.W. van der Put  
wiskunde  
j.vanderput@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw M.J.C. de los Santos  
geschiedenis/aardrijkskunde/wetenschappelijke 
vorming 
m.delossantos@stichtinglvo.nl  
   
mevrouw drs. B.T.J.M. Savelberg  
maatschappijleer / MAW  
t.savelberg@stichtinglvo.nl  
 
de heer R. Scheffers 
Nask/wisk 
r.scheffers@stichtinglvo.nl  
 

de heer H. Schoot 
Natuurkunde 
h.schoot@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw C. Smeets 
natuurkunde 
c.smeets@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw T.  Sneijckers 
Engels 
t.sneijckers@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw K. Starmans 
wiskunde / O & O 
k.starmans@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw I. Strijkers 
Geschiedenis 
i.strijkers@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw drs. L.H.C.M. Thissen  
Frans  
l.thissen@stichtinglvo.nl  
  
mevrouw I.C.W. Trippaers  
biologie / verzorging 
i.trippaers@stichtinglvo.nl  
   
de heer J.J.P. Troquet  
nask 
p.troquet@stichtinglvo.nl 
 
 de heer P. Vaessen 
Duits 
paul.vaessen@stichtinglvo.nl 
 
de heer S.H.M. Vaessen 
geschiedenis 
s.vaessen@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw E. Verhoef 
wiskunde 
e.verhoef@stichtinglvo.nl 
 
de heer H. Vrencken 
beeldende vorming 
h.vrencken@stichtinglvo.nl  
 
mevrouw M.W. de Vries 
L.E.F. / wetenschappelijke vorming 
m.devries@stichtinglvo.nl  
  
de heer drs. J.W.J.G. Vroemen 
geschiedenis 
j.vroemen@stichtinglvo.nl  
 

de heer drs. L.W.M. Wiertz 
economie 

mailto:p.mes@stichtinglvo.nl
mailto:s.mols@stichtinglvo.nl%20l
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l.wiertz@stichtinglvo.nl  
 
de heer G. Wijenbergh 
Engels 

g.wijenbergh@stichtinglvo.nl 
 

de heer drs. M.A.M. Wijshoff 
wiskunde 
m.wijshoff@stichtinglvo.nl  
  
de heer M. Wlazlo 
wiskunde 
m.wlazlo@stichtinglvo.nl 
 
mevrouw G.M.H. Yerna - Moonen 
tekenen / CKV 
g.yerna@stichtinglvo.nl  

 

Onderwijs Ondersteunend Personeel 

Managementassistente 

mevrouw B. Offermans-Delnoy 
b.offermans@stichtinglvo.nl  
 

 

Administratie 

mevrouw W.P.M. Clermont 
h.clermont@stichtinglvo.nl  
 

mevrouw A.M.L. Colombain 
a.colombain@stichtinglvo.nl  
 

mevrouw S.H.J. Heiliger 
s.heiliger@stichtinglvo.nl  
 

mevrouw V.L.G.M. van Libergen-Wetzels 
v.vanlibergen@stichtinglvo.nl  
 

mevrouw j. Salentijn  
j.salentijn@stichtinglvo.nl  
 

ROOSTERBUREAU 
 
de heer W.J.M. van de Wiel 
r.vandewiel@stichtinglvo.nl  
 

CONCIËRGES 
 

de heer M. Rangé 
m.range@stichtinglvo.nl  
 
de heer M. Roosendaal 
m.roosendaal@stichtinglvo.nl 

 

Open Leercentrum  

de heer H. Wijsen 
h.wijsen@stichtinglvo.nl  
 

Technische onderwijassistenten 

de heer H.J.M.J Wolfs 
h.wolfs@stichtinglvo.nl 
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Bijlagen 

Voor schooljaar 2019/2020 en de onderwijsjaren daarna staat op basis van de huidige leerlingaantallen in vwo 3 vast dat het 

bestaande vakkenaanbod heroverwogen dient te worden. Het is met slechts drie klassen vwo 3 financieel niet haalbaar het 

bestaande vakkenaanbod van het Sint-Maartenscollege te handhaven. In het kader van de voortschrijdende samenwerking 

tussen de vwo locaties op de Noormannensingel en de oude Molenweg wordt op dit moment de mogelijkheid van een verdere 

afstemming in het vakkenaanbod en de profielkeuze in de bovenbouw van het vwo onderzocht. Hierbij staat voorop dat de 

leerlingen van vwo 3 een zo breed mogelijke keuze krijgen aangeboden, binnen de grenzen van wat financieel haalbaar is. 

  

Dit betekent dat zowel het profielkeuzeformulier als ook het vakkenaanbod in deze schoolgids onder dit voorbehoud 

gepubliceerd worden. We zullen in een vroegtijdig stadium met  ouders in gesprek gaan over de te maken keuzes. U ontvangt 

hiervoor van de school een uitnodiging. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

FORMULIER PROFIELKEUZE HAVO - DEEL 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIER PROFIELKEUZE HAVO - DEEL 2 
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FORMULIER PROFIELKEUZE ATHENEUM - DEEL 1     

 

 

FORMULIER PROFIELKEUZE ATHENEUM - DEEL 2 
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FORMULIER PROFIELKEUZE GYMNASIUM - DEEL 1  

 

 

 

 

 

 

FORMULIER PROFIELKEUZE GYMNASIUM - DEEL 2 
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Omgaan met dyslexie 

Faciliteitenlijst  

Boeken  

 Gesproken boeken 

Protocol voor het bestellen van digitale boeken via school 

Vergoeding zorgverzekering/aftrekpost belastingaangifte 

Voorwaarden digitale boeken 

 

Daisyspelers en voorleessoftware  

Centraal schriftelijk examen (CSE) en schoolexamens 

Bijlage 1: Dyslexieprotocol Sint-Maartenscollege Locatie Noormannensingel- /havo/atheneum/gymnasium  

Handleiding computergebruik bij toetsen en toetsweken ONDERBOUW 

Handleiding computergebruik bij toetsen en toetsweken BOVENBOUW 

Computergebruik bij toetsen en reguliere schoolweken 

Specificatie faciliteiten bij Nederlands en moderne vreemde talen 

Bijlage 2:  Faciliteiten voor leerlingen met een andere leerbeperking dan dyslexie 

Bijlage 3:  Tips voor docenten 
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Faciliteitenlijst 

Het Sint-Maartenscollege maakt gebruik van een faciliteitenlijst. Dit overzicht geeft aan welke leerlingen recht hebben op 

verlengde toetstijd en wie er gebruik mag maken van de laptop. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten dient het 

zorgteam tijdig een kopie van een officiële verklaring te ontvangen. Deze verklaring dient ingeleverd te worden bij de mentor. 

Denk hierbij aan een officiële  dyslexieverklaring, een officiële diagnose binnen het Autisme Spectrum Stoornis etc. Tevens kan 

in uitzonderlijke gevallen een medische verklaring in overleg met het zorgteam voor een tijdelijke plaatsing op de 

faciliteitenlijst zorgen. De beoordeling van deze medische verklaring door het zorgteam is leidend. Gebruik van de laptop 

tijdens toetsen wordt bij leerlingen met een dyslexieverklaring standaard toegestaan, echter bij overige beperkingen dient dit 

expliciet te zijn vermeld in de verklaring. In verband met de organisatie van een toetsweek geldt er bij het Sint-

Maartenscollege voor plaatsing op de faciliteitenlijst een uiterste inleverdatum van een verklaring. In geval van beperkingen 

van acute aard (zoals bijvoorbeeld een gebroken arm) kunnen in overleg met de teamleider alsnog faciliteiten worden 

toegekend. De officiële diagnoseverklaringen dienen in principe drie weken voorafgaand aan de start van de toetsweek 

ingeleverd te worden.  

 

Voor vragen over een specifieke verklaring  of vragen over de faciliteitenlijst kunt u terecht bij het zorgteam: 

m.claus@stichtinglvo.nl (contactpersoon faciliteitenlijst). 

De mentor wordt geïnformeerd over de besluitvorming van een eventuele plaatsing en licht de ouders en de leerling in. De 

mentor zorgt dat dit besluit wordt opgenomen in het leerling dossier. De verklaringen blijven in het bezit van het zorgteam.  
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Boeken 

Gesproken boeken 

De school is verplicht leerlingen met dyslexie gesproken boeken (voor Daisy speler) of gescande boeken, die met 

voorleessoftware verklankt kunnen worden (bv Kurzweil of Sprint), aan te bieden. 

 

“Scholen stellen ook aangepaste schoolboeken beschikbaar, zoals gesproken boeken, brailleboeken en vergrotingen. Deze 

boeken worden speciaal gemaakt voor leerlingen met een beperking zoals visueel gehandicapten of voor leerlingen met 

dyslexie. Meer informatie over aangepaste boeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.” 

bron: Lesgeld en schoolkosten voortgezet onderwijs | Voortgezet onderwijs | Rijksoverheid.nl 

 

Een lijst met beschikbare titels van gescande boeken is op de website van Dedicon te downloaden www.dedicon.nl. De boeken 

zijn in Kurzweil of Sprint te verkrijgen. De programma’s Kurzweil en Sprint draaien alleen onder Windows (dus onder Parallels 

of Bootcamp op de Mac). De lijst met ingesproken boeken (Daisy) is niet op de website van Dedicon beschikbaar; de school 

heeft deze lijst opgevraagd.  

 

Protocol voor het bestellen van digitale boeken via school 

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van gesproken schoolboeken. Alle informatie over gesproken schoolboeken 

kunt u vinden op www.steunpuntdyslexie.nl. 

In de onderbouw is een hulpprogramma als Kurzweil aan te raden. 

In de bovenbouw wordt geadviseerd vooral met daisybestanden te oefenen, omdat deze tevens gebruikt mogen worden bij 

het centraal schriftelijk examen. Tijdens het examen mag een daisyspeler met cd-rom gebruikt worden. De examens worden 

op daisy cd-rom geleverd, maar kunnen ook op een laptop beluisterd worden. Je mag alleen gebruik maken van dit hulpmiddel 

als je daarmee geoefend hebt voorafgaand aan je examen. Dit geldt zeker ook voor Kurzweil.  

 

Vergoeding zorgverzekering/aftrekpost belastingaangifte 

Leerlingen met dyslexie kunnen een Daisyspeler vergoed krijgen vanuit het basispakket van de  zorgverzekering. 

Zorgverzekeraars stellen verschillende voorwaarden aan deze vergoeding. Daarnaast kunnen kosten in verband met dyslexie 

worden opgenomen als aftrekpost in de belastingaangifte, onder het kopje «bijzondere ziektekosten».  

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/lesgeld-en-schoolkosten-voortgezet-onderwijs
http://www.dedicon.nl/
http://www.steunpuntdyslexie.nl/
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Voorwaarden digitale boeken 

Om voor digitale schoolboeken in aanmerking te komen dient u de volgende stappen te ondernemen: 

1. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van gesproken/digitale boeken door de school moet uw kind beschikken over 

een geldige dyslexieverklaring en door het zorgteam op de zogenaamde “faciliteitenlijst” zijn geplaatst. Uiterlijk in week 2 

van het schooljaar ontvangt uw zoon/dochter/pupil op school een lijst met de ISBN-nummers en titels van de schoolboeken 

die in de betreffende jaarlaag gebruikt worden, zodat u digitale schoolboeken, ofwel gesproken schoolboeken kunt 

bestellen; 

2. Bekijkt u thuis a.u.b. welke boeken uw zoon/dochter/pupil echt nodig heeft en dus ook echt gaat gebruiken. Het zijn extra 

kosten voor de school, dus houd rekening met die extra kosten; 

3. De school vergoedt slechts één digitale versie per schoolboek. U kunt bijvoorbeeld óf een Daisy Cd bestellen óf Kurzweil 

bestanden van een bepaalde titel, maar niet allebei; 

4. Maak een account aan bij https://educatiefdedicon.nl/registratie_particulier ; 

5. U kunt alleen digitale boeken bestellen voor uw kind als Dedicon over een kopie van de dyslexieverklaring beschikt. Deze 

kunt u per post versturen naar Dedicon ofwel scannen en uploaden; 

6. U bestelt rechtstreeks bij Dedicon; 

7. Zodra u de bestelde CD-roms / digitale bestanden thuis ontvangen heeft, betaalt u de rekening aan Dedicon; 

8. U levert vervolgens het origineel van de factuur in bij de administratie van de school.  Bewaar voor uw eigen administratie 

altijd een kopie van de factuur;  

9. Wij zorgen ervoor dat het gedeclareerde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening wordt bijgeschreven. 

 Noteer hiervoor duidelijk onderstaande gegevens op de rekening: 

 - de naam en klas van de leerling die het betreft 

 - uw e-mailadres en telefoonnummer 

 - uw rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder 

 

Daisyspelers en voorleessoftware 

Daisy staat voor Digital Accessible Information System en is een internationale standaard voor digitale audioboeken.  

Daisy spelers kunnen bestanden via een CD/USB of SD-kaart accessen. 

 

De meest ziektekostenverzekeringen vergoeden een daisyspeler: http://www.lexima.nl/artikelen/dyslexie/vergoeding-daisy. 

Ook is er software die daisybestanden kan afspelen op computers/laptops met een windows-omgeving. Amis is gratis 

beschikbaar – ook in het Nederlands, maar werkt dus alleen onder Windows (dus Parallels of Bootcamp). 

http://www.daisy.org/amis 

 

Tevens is er een aantal voorleesprogramma’s beschikbaar. Op de MacBook draait Ghostreader 

http://www.convenienceware.com/ghostreader. De school doet geen uitspraak over de kwaliteit/functionaliteit van  

voorleesprogramma’s.  

 
 

https://educatief.dedicon.nl/register/individual
http://www.lexima.nl/artikelen/dyslexie/vergoeding-daisy
http://www.daisy.org/amis
http://www.convenienceware.com/ghostreader
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Kurzweil is een veelgebruikte software voor leerlingen met dyslexie of andere ernstige lees- en spellingsproblemen. Dit 

programma maakt gebruik van spraaksynthese (computergestuurde stemmen) en heeft naast de voorleesfunctie voor digitale 

documenten tevens een geavanceerde studeerfunctie waarbij eigen getypte teksten kunnen worden verklankt.  

Onze school beschikt over een licentie die het mogelijk maakt om leerlingen Kurzweil te laten gebruiken op school. Hiervoor 

worden schoollaptops beschikbaar gesteld waarop Kurzweil is geïnstalleerd. Indien Parallels of Bootcamp is gestart, kan 

Kurzweil ook op een Macbook functioneren. Voorleessoftware is van de inkomstenbelasting aftrekbaar 

(http://www.lexima.nl/artikelen/dyslexie/fiscaal-voordeel).  

 

Centraal schriftelijk examen (CSE) en schoolexamens 

“Artikel 55 van het Eindexamenbesluit bepaalt dat de directeur van de school bij school- en centraal examen aanvullende 

maatregelen kan treffen gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van de examens voor kandidaten met een 

beperking. 

In het algemeen geldt: 

• De directeur meldt de aanpassingen bij school- en centraal examen tijdig bij de inspectie; 

• Bij niet-objectief waarneembare beperkingen is een verklaring nodig van een door zijn beroepsgroep erkende deskundige; 

• Aanpassingen bij het centraal examen moeten zijn voorafgegaan door vergelijkbare aanpassingen in onderwijs en 

schoolexamen; 

• Het aanpassen van het centraal examen (of het beoordelingsvoorschrift) door de directeur is niet toegestaan; 

• Niet toegestaan is extra informatiemateriaal dat mogelijk een deel van de exameneisen vervangt; 

• Hulpmiddelen als reken- en spellingskaarten of digitale woordenboeken zijn niet toegestaan. 

Bron: Kandidaten met een beperking - centrale examens en rekentoets VO 2017 - Bijlage bij de september-mededeling 

centrale examens 2016. 

 

Het College voor Examens levert de centrale examens zowel op een daisy-cd als pdf bestand voor voorleessoftware. In dit 

kader verstuurt het Sint-Maartenscollege ieder jaar een brief naar de ouders van de dyslectische examenkandidaten om te 

informeren of ze hiervan gebruik willen maken. Er is oefenmateriaal voorhanden in de vorm van daisy-cd’s die gebruikt werden 

tijdens het CE van het voorafgaand jaar. Bij examens@duo.nl kunnen daisy’s van oudere examens ook tegen vergoeding van 

handelingskosten worden besteld. Geef daarbij vak(ken) en schooltype door.  

 

In het eerste tijdvak zijn er voor alle examens daisy-cd’s beschikbaar. “De op naam van de examenkandidaat gestelde 

enveloppen met de daisy-cd mogen niet voorafgaand aan het examen worden geopend. Om verschillende logistieke redenen 

wordt de daisy uitsluitend op CD geleverd. Als tijdens het examen gebruik wordt gemaakt van een daisyspeler of 

computer/terminal zonder cd-speler, dan heeft de school de volgende mogelijkheden: 

a. aanschaf van losse, op de usb-poort aan te sluiten cd/dvd-spelers 

b. overzetten van het daisy-bestand op een usb-stick of geheugenkaart; dit mag uitsluitend gebeuren, binnen de examenruimte 

en onder toezicht direct voorafgaand aan de examenzitting. 

 

Bron: Kandidaten met een beperking - centrale examens en rekentoets VO 2017 - Bijlage bij de septembermededeling centrale 

examens 2016. 

http://www.lexima.nl/artikelen/dyslexie/fiscaal-voordeel
mailto:examens@duo.nl
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Indien een leerling een herexamen in het tweede tijdvak doet en auditieve ondersteuning wenst, moet de school hiervoor 

zorgen. Voor het tweede tijdvak van de vakken Engels en Nederlands ontvangt de school daisy-cd’s.  

 

“De tweedetijdvak-daisy (van Nederlands en Engels) wordt in één enkel exemplaar geleverd. De school kan, binnen de 

examenruimte en onder toezicht direct voorafgaand aan de afname, het geleverde exemplaar kopiëren.” 

 

Wie in het eerste tijdvak Daisy gebruikte, krijgt in het tweede tijdvak, als daarvoor geen Daisy-cd beschikbaar is en wanneer 

een leerling NIET voldoende heeft geoefend met spraaksoftware als Kurzweil, een individuele voorleeshulp van de school 

toegewezen die op verzoek voorleest wat de kandidaat aanwijst.  

 

Bron: Kandidaten met een beperking - centrale examens en rekentoets VO 2017 - Bijlage bij de septembermededeling centrale 

examens 2016. 

 

De school dient erop toe te zien dat verboden zaken niet worden gebruikt. Dat geldt ook voor verbinding van de computer met 

de buitenwereld via internet of e-mail. 
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Dyslexieprotocol 
Sint-Maartenscollege HAVO/VWO 

 

 

Faciliteiten 

Het Sint-Maartenscollege biedt leerlingen met dyslexie extra faciliteiten aan. De faciliteiten zijn 
conform de richtlijnen van de inspectie. 
Een dyslexieverklaring, afgegeven door een erkend specialist, is een vereiste om in aanmerking 
te komen voor de hieronder genoemde faciliteiten. 

 

1. Geen onaangekondigde klassikale leesbeurten. 
2. Toetsen worden op lettergrootte 12 van een duidelijk lettertype (bijvoorbeeld Arial) 

aangeboden. 
3. Toetsen hebben een standaard regelafstand van 1,2. 
4. De leerlingen hebben recht op extra tijd: 15 minuten bij toetsen t/m 60 minuten. 

Bij langere toetsen geldt maximaal 30 minuten verlenging. In de onderbouw 
kan extra tijd alleen verleend worden in de toetsweken. Toetsen buiten de toetsweek 
worden derhalve altijd ingekort. Bij inkorting is de regel dat 20 a 25% van het werk 
niet gemaakt hoeft te worden. De docent is verplicht om buiten de toetsweken boven 
het proefwerk te vermelden welke opdracht/vragen de leerlingen, die tijdens de 
toetsweek recht hebben op verlenging, niet hoeven te maken. 

5. Bij andere vakken dan de talen worden dyslectische leerlingen niet beoordeeld op 
spelling. Dit geldt niet bij formules binnen de exacte vakken. 

6. Tijdens luistertoetsen hebben dyslectische leerlingen recht op een verlengd interval, 
zodat er langere leespauzes zijn tussen de te beluisteren fragmenten. In de 1e en 2e 
klas worden er methodegebonden luistertoetsen afgenomen. De docent bewaakt dan 
zelf of de dyslectische leerlingen voldoende lees- en schrijftijd krijgen. Vanaf de 3e 
klas worden er voor Duits en Engels Cito luistertoetsen afgenomen. Het verlengd 
interval zit hierbij standaard ingebouwd. 

7. Dyslectische leerlingen mogen hun toetsen (met uitzondering van idioomtoetsen) op 

een laptop maken. Zij gaan hiervoor op een door de docent aangewezen plaats zitten. 

Voor de onderbouw geldt dat zij tijdens toetsen, zowel in toetsweken als 
tussendoor, altijd werken op de door school beschikbaar gestelde laptops. Gebruik 

van een eigen laptop tijdens toetsen is niet toegestaan! 

8. Dyslectische leerlingen die hun toets op de laptop maken hebben een 
spellingscontrole tot hun beschikking. Spelfouten worden dan ook op dezelfde wijze 
beoordeeld als bij niet-dyslectische leerlingen. 

9. Dyslectische leerlingen die hun toets zonder laptop maken, m.a.w. schrijven op een 
proefwerkblaadje krijgen een mildere beoordeling voor wat betreft spelfouten. 
(bijvoorbeeld -1/4pt i.p.v. -1/2pt per spelfout) 

10. Dyslectische leerlingen hebben de mogelijkheid tot auditieve ondersteuning d.m.v. 
Kurzweil of Claroread. 

11. Toetsen die buiten de toetsweek op de schoollaptop worden gemaakt worden 
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ingeleverd zoals de docent dat aangeeft. 
12. Tijdens toetsweken worden onderbouwtoetsen gemaakt op de schoollaptop en 

ingeleverd op een door school aangeleverde USB-stick. 
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13. Bovenbouwtoetsen worden in het bijzijn van een surveillant geprint,  
iedere bladzijde wordt van een paraaf voorzien en vervolgens wordt de toets 
ingeleverd. 

14. Bovenbouwleerlingen schrijven zich in voor laptopgebruik. 
15. Bovenbouwleerlingen die toetsen op een privé laptop maken, werken in een 

beveiligde omgeving door de laptop via een USB-stick op te starten. 
16. Tijdens het CSE mogen dyslectische eindexamenkandidaten gebruik maken van 

auditieve ondersteuning in de vorm van Daisy CD’s. Deze zijn te beluisteren met 
behulp van een Daisyspeler of laptop. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van 
Kurzweil 3000 of Claroread. Echter, dit is enkel van toepassing op leerlingen die 
gedurende het schooljaar voldoende met dit programma gewerkt hebben om 
hiermee zonder problemen het examen af te leggen. 

 

 

 

Handig om te weten: 
 

 

 

 

 

 Aanschaf van een privé laptop is niet verplicht, maar wel wenselijk. 

 Wij vragen iedere leerling een usb-stick in hun bezit te hebben (en standaard in hun 

schooltas mee te dragen). 
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BIJLAGE 1: HANDLEIDING LAPTOPGEBRUIK BIJ TOETSEN IN TOETSWEKEN 

ONDERBOUW 
 

Aanvraag schoollaptop 
Wil je gebruik maken van een schoollaptop, dan dien je je hiervoor in te schrijven 
via Magister. Ruim voorafgaand aan de toetsweek ontvang je een mail hoe je dit 
kunt doen. Let op: het gebruik van een eigen laptop is NIET toegestaan. 

 

Wanneer mag ik een laptop gebruiken? 
Wanneer je een dyslexieverklaring hebt, mag je altijd van een laptop gebruik 
maken bij toetsen, met uitzondering van idioomtoetsen. Je mag te allen tijde de 
spellingscontrole gebruiken. 

 

Wat mag ik NIET wanneer ik op een laptop werk? 
Je mag tijdens het maken van een toets geen gebruik maken van internet en eigen 
bestanden. Doe je dit wel dan pleeg je fraude. Je zal worden geconfronteerd met een 
sanctie conform het examenreglement. 

 

Zitplaats? 
Wanneer je gebruik maakt van een laptop dan neem je plaats in het hiervoor 
gereserveerde lokaal. Per mail ontvang je meer informatie over het lokaalnummer en 
het tijdstip van aanvang. 

 

 

Spelregels (noteer deze!): 
 Je logt in met het examenaccount dat hieronder op de pagina is weergegeven; 

 Schrijf de antwoorden voor de toets in een Word bestand. Andere programma’s zijn 
niet toegestaan. Voor leerlingen die met auditieve ondersteuning werken geldt dat zij 
hun antwoorden ook op papier mogen maken; 

 Sla het werk altijd tussendoor op op het bureaublad. Dit is je eigen 
verantwoordelijkheid! Doe dit onder een speciale code: vak + leerlingnummer + 
naam leerling + klas (bv: AK210185MariekeJanssenH1A). Schrijf dit ook in de 
koptekst van het document, zodat deze code op elke pagina verschijnt. 

 Klaar met je toets? Je slaat je werk op op een USB-stick die je ontvangt van de 
surveillant. Lever de USB-stick daarna weer in bij de surveillant. 
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Examenaccount: 

Gebruikersnaam: mst-sm1-examen 

Wachtwoord: Welkom01! 



 

191128: Goedgekeurd door MR Sint-Maartenscollege d.d. 191101 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2: HANDLEIDING LAPTOPGEBRUIK BIJ TOETSEN IN TOETSWEKEN 

BOVENBOUW 
 

Aanvraag laptop 
Wil je gebruik maken van een schoollaptop, dan dien je je hiervoor in te schrijven door 
een mail te sturen naar m.claus@stichtinglvo.nl *. Je vermeldt hierin om welke toets 
het gaat en wanneer de toets wordt afgenomen (dag + tijdstip). Leerlingen die een 
privé laptop gebruik hoeven zich niet in te schrijven. Zij zijn echter verplicht om 
minimaal 10 minuten voor aanvang de toets een examen-USB op te halen bij het 
roosterbureau. 

 

Wanneer mag ik een laptop gebruiken? 
Wanneer je een dyslexieverklaring hebt, mag je altijd van een laptop gebruik 
maken bij toetsen, met uitzondering van idioomtoetsen. Je mag te allen tijde de 
spellingscontrole gebruiken. 

 

Wat mag ik NIET wanneer ik op een laptop werk? 
Je mag tijdens het maken van een toets geen gebruik maken van internet en eigen bestanden. 
Ook is het verboden om digitale communicatiemiddelen te gebruiken. Je werkt daarom in een 
beveiligde omgeving (zie spelregels!). Volg je deze procedure niet (en maak je alsnog 
gebruik van internet), dan zal je worden geconfronteerd met een sanctie conform het 
examenreglement. 

 

Zitplaats? 
Wanneer je gebruik maakt van een laptop en je hebt recht op verlenging, dan neem je 
plaats in de hiervoor gereserveerde rij (zie ‘L’ op kaartje). Zorg dat je altijd een 
stroompunt binnen handbereik hebt! 

 

Spelregels (noteer deze): 
 Schoollaptop: je logt in met het examenaccount dat hieronder op de pagina is 

weergegeven. Privé laptop: je start je laptop op met een examen-usb die je minimaal 
10 minuten voor aanvang van de toets ophaalt bij het roosterbureau; 

 Sla het werk altijd tussendoor op op het bureaublad. Dit is je eigen 
verantwoordelijkheid! Doe dit onder een speciale code: vak + leerlingnummer + 
naam leerling + klas (bv: AK210185MariekeJanssenH4A). Schrijf dit ook in de 
koptekst van het document, zodat deze code op elke pagina verschijnt. 

 Je print je toets NA de reguliere toetstijd, onder toeziend oog van de surveillant, en 
je zet een paraaf op ELKE bladzijde, waarna je jouw toets inlevert bij de surveillant. 

 

mailto:m.claus@lvomaastricht.nl
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!=  Bij gebruik van een privé laptop is het je eigen verantwoordelijkheid om een opgeladen laptop en 

oplader mee te nemen. 
 

 

Examenaccount: 

Gebruikersnaam: mst-sm1-examen 

Wachtwoord: Welkom01! 
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BIJLAGE 3: LAPTOPGEBRUIK BIJ TOETSEN IN REGULIERE SCHOOLWEKEN 

ONDER- EN BOVENBOUW 
 

Wanneer je enkel met een tekstverwerker werkt (bijv. Word) 
Aanvraag schoollaptop 

Aangekondigde* toetsen dienen tijdig kenbaar te worden gemaakt bij …. melden 
minimaal een dag van te voren de dag/datum en het lesuur waarin de toets wordt 
afgenomen. Dit dient per mail …… te gebeuren. 

 

Waar haal ik de laptop op? 

De leerlingen halen voorafgaand aan dit lesuur de laptop op bij ……..in lokaal 1.8. Je logt 
in met het examenaccount dat hieronder op de pagina is weergegeven. Na afloop van het 
lesuur wordt de laptop weer teruggebracht naar lokaal 1.8. 

 

Hoe lever ik mijn toets in? 

In verband met de blokkering van internet en mail op de laptop, wordt de toets middels een 

usb-stick ingeleverd bij de docent. De leerling dient zelf voor een usb-stick te zorgen! 

 

Sla je werk altijd op (ook tussendoor!) onder een unieke code, zoals weergegeven in bijlage 1+2. 

 

Wanneer je werkt met auditieve ondersteuning (Kurzweil/Claroread) 
Aanvraag laptop 

Leerlingen die, naast een tekstverwerker, ook willen werken met auditieve 
ondersteuning dienen dit (+ de dag/datum en lesuur van de toets) minimaal 2 dagen 
voorafgaand aan de toetsafname kenbaar te maken bij mevrouw L. van der Esch én bij 
de betreffende vakdocent (CC). Dit dient per mail te gebeuren. 

 

Waar haal ik de laptop op? 

De leerlingen halen voorafgaand aan dit lesuur de laptop (én usb-stick met hierop 
de gedigitaliseerde toets) op ……………..in lokaal 1.8. De laptop is dan al opgestart. 
Na afloop van de toets wordt de laptop én usb-stick weer teruggebracht naar 
lokaal 1.8. 

 

Hoe lever ik mijn toets in? 
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In verband met de blokkering van internet en mail op de laptop, wordt de toets 
middels de ontvangen usb-stick ingeleverd bij de docent. 

 

Sla je werk altijd op (ook tussendoor!) onder een unieke code, zoals weergegeven in bijlage 1+2. 

 

*= Bij onaangekondigde toetsen is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van een schoollaptop! 
 

 

Examenaccount: 

Gebruikersnaam: mst-sm1-examen 

Wachtwoord: Welkom01! 
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BIJLAGE 4: SPECIFICATIE FACILITEITEN BIJ NEDERLANDS EN MODERNE VREEMDE 
TALEN 
 Onderbouw Bovenbouw 

N
e

d
e

rl
a

n
 

d
s 

 Een mildere beoordeling voor wat betreft 
spelling, wanneer de leerling niet op de 
laptop heeft gewerkt. 

 Bij een fictie opdracht: een minder dik boek 
volstaat. 

 De normering is gelijk aan die 
van de overige leerlingen. 

E
n

g
e

ls
 

 Een mildere beoordeling voor wat betreft 
spelling, wanneer de leerling niet op de 
laptop heeft gewerkt. 

 Een mildere beoordeling voor 
wat betreft spelling, wanneer de 
leerling niet op de laptop heeft 
gewerkt. 

 In de (voor)examenklas geldt 
bij het onderdeel 
schrijfvaardigheid dat de 
normering gelijk is aan die van 
de overige leerlingen. 

F
ra

n
s 

 Een mildere beoordeling voor wat betreft 
spelling, wanneer de leerling niet op de 
laptop heeft gewerkt. 

 In periode 5 van klas H3/V3 geldt voor 
dyslectische leerlingen die het vak niet in de 
bovenbouw kiezen: 
 Mogelijkheid tot aangepaste toetsvorm 

(bijvoorbeeld: uitsluitend Frans- 
Nederlands). 

 De leerling kan een verzoek tot 
mondelinge overhoring indienen. School 
is niet verplicht dit verzoek te 
honoreren. 

 Een mildere beoordeling voor 
wat betreft spelling, wanneer de 
leerling niet op de laptop heeft 
gewerkt. 

 In de (voor)examenklas geldt 
bij het onderdeel 
schrijfvaardigheid dat de 
normering gelijk is aan die van 
de overige leerlingen. 

D
u

it
s 

 Een mildere beoordeling voor wat betreft 
spelling, wanneer de leerling niet op de 
laptop heeft gewerkt. 

 In periode 5 van klas H3/V3 geldt voor 
dyslectische leerlingen die het vak niet in de 
bovenbouw kiezen: 
 Mogelijkheid tot aangepaste toetsvorm 

(bijvoorbeeld: uitsluitend Duits- 
Nederlands). 

 De leerling kan een verzoek tot 
mondelinge overhoring indienen. School 
is niet verplicht dit verzoek te honoreren. 

 De normering is gelijk aan die 
van de overige leerlingen. 
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S
p

a
a

n
s 

 Een mildere beoordeling voor wat betreft 
spelling, wanneer de leerling niet op de 
laptop heeft gewerkt. 

 Een mildere beoordeling voor 
wat betreft spelling, wanneer de 
leerling niet op de laptop heeft 
gewerkt. 

 In de (voor)examenklas geldt 
bij het onderdeel 
schrijfvaardigheid dat de 
normering gelijk is aan die van 
de overige leerlingen. 

 
 

BIJLAGE 2 

FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET EEN ANDERE LEERBEPERKING DAN DYSLEXIE 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een tijdelijke en een blijvende toekenning van faciliteiten. 

 

Permanente toekenning: 

Er zijn leerlingen die wel de capaciteiten hebben voor ons niveau van onderwijs, maar gehinderd worden door 

een leerprobleem, zoals bijv. autisme, dyscalculie, ADHD, ADD. Voor alle (niet-dyslectische) leerlingen die 

aanspraak willen maken op extra faciliteiten geldt dat zij eveneens een officiële verklaring van een 

gecertificeerd specialist moeten overhandigen, een zogeheten DSM-IV verklaring. 

 

Tijdelijke toekenning: 

Wegens bijzondere psychologische of medische situaties kan een leerling in aanmerking komen voor de 

tijdelijke toekenning van faciliteiten. Tenzij er sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap 

(bijv. gebroken arm), moet er een verklaring die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is 

opgesteld, ingeleverd worden. In alle gevallen voegt de mentor deze verklaringen aan het aanvraagformulier 

toe. Het toekennen van faciliteiten geschiedt op de persoon, op basis van de aard van het leerprobleem. De 

procedure voor toekenning staat vermeld op het aanvraagformulier. 

 

Net als bij dyslexie moeten, behalve in spoedgevallen, alle aanvragen minstens 3 weken voorafgaand aan een 

toetsweek worden ingediend. Indien een aanvraag te laat is ingeleverd, gaat een evt. honorering van 

faciliteiten pas met ingang van de daaropvolgende toetsweek van start. 

 

Voor kandidaten met bijvoorbeeld een beperking in het autistisch spectrum of ADHD worden geen aangepaste 

examens geleverd. De school kan, zonder iets aan de exameneisen te wijzigen, de examencondities voor deze 

kandidaten optimaliseren door bijvoorbeeld het voorkomen van afleiders en het structureren en vooraf laten 

ervaren van de regels bij de afname. Daarnaast kan, bij aanwezigheid van een deskundigen rapport en met 

melding aan de inspectie, op grond van artikel 55 beperkte tijdsverlenging worden toegekend. Tijdsverlenging 

is er ook voor kandidaten met diabetes. Ook voor kandidaten met dyscalculie geldt het bovenstaande. Er zijn 

geen aangepaste examens, of aangepaste correctieregels. Ook is extra informatiemateriaal (rekenkaart) niet 

toegestaan.  
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Bron: Kandidaten met een beperking - centrale examens en rekentoets VO 2017 - Bijlage bij de 

septembermededeling centrale examens 2016. 

 

 

BIJLAGE 3 

TIPS VOOR DOCENTEN VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE 

 

• Bied lesmateriaal, proefwerken en schriftelijke overhoringen duidelijk, overzichtelijk en in getypte vorm aan 

in lettergrootte 12 Arial ( of een ander duidelijk lettertype bij de exacte vakken) en regelafstand 1½. 

Hiermee vervalt de noodzaak om een proefwerk in zijn geheel te vergroten 

• Geef voor aanvang van de les aan wat in de les behandeld wordt (aan de hand van studiewijzer of PTA) 

• Schrijf duidelijk op het bord 

• Werk schematisch; schrijf de hoofdzaken van een tekst op het bord 

• Bespreek hoe een opdracht het beste aangepakt kan worden 

• Geef nooit zomaar een leesbeurt: bespreek dit altijd van tevoren met de leerling 

• Beoordeel de vakinhoudelijke kennis; negeer (indien van toepassing) spellingsfouten 

• Pas de beoordeling bij Nederlands en vreemde talen (voor wat betreft de spelling) aan (¼ fout i.p.v.½ fout), 

geef een maximale puntenaftrek voor spelling en reken spelling niet in alle onderdelen van een schriftelijk 

werk mee 

• Geef bij talen twee cijfers: een voor kennis en een voor de spelling; na middeling komt je dan toch tot een 

voor de leerling reëler cijfer. Maak hierover binnen de sectie duidelijke afspraken en zet deze op papier 

• Bied luistertoetsen met verlengd interval aan 

• Geef extra tijd voor toetsen. Is extra tijd niet mogelijk, bespreek dan welke opdracht(en) de leerling mag 

overslaan. Een redelijk verdeling zou dan 80/20 zijn. Spreek dit per sectie af en zet boven het proefwerk 

welke regeling van toepassing is (Voor de bovenbouw geldt alleen verlenging) 

• Alle leerlingen krijgen een dyslexiepas waarop de met hen afgesproken faciliteiten worden vermeld. 

Bespreek met elke leerling welke faciliteiten voor jouw vak van belang zijn en maak hiervan een 

aantekening 

• Laat de leerling gebruik maken van een tekstverwerker, woordenboek, ingesproken studieboeken, 

spellingskaarten, regelkaarten etc. 

• Geef de leerling een kopie van jouw eigen aantekeningen of de mogelijkheid de aantekeningen van een 

klasgenoot te kopiëren 

• Overleg met collega’s over proefwerken en overhoringen; plan geen twee taalproefwerken op één dag 

• Geef de leerling recht op nabespreking van schriftelijke overhoringen, zodat hij kan aantonen dat hij de 

leerstof beheerst 

• Geef de leerling na de les de ruimte om extra uitleg te komen vragen 

• Noteer het huiswerk op het bord en noteer dit tevens in Magister 

 

Het doel van dit alles is, de leerling de opleiding te laten volgen waar hij/zij de capaciteiten voor heeft, ondanks 
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de handicap die dyslexie is. 

 

 

LEERLINGENSTATUUT  

Het Leerlingenstatuut vindt u op onze schoolsite, bij de informatie voor leerlingen. 
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SCHOOLPRESTATIES  

EXAMENRESULTATEN AFGELOPEN JAREN  

  

SLAAGPERCENTAGE 2018-2019 

  

onderwijssoort aantal deelnemers aantal geslaagden percentage geslaagden 

havo 39 31 79,5 % 

atheneum 62 55 88,7 % 

gymnasium 42 39 92,9 % 

 

 

SLAAGPERCENTAGE 2017-2018 

  

onderwijssoort aantal deelnemers aantal geslaagden percentage geslaagden 

havo 76 71 93,3 % 

vwo 56 45 80,4% 

gymnasium 44 42 95,5 % 

 

  

SLAAGPERCENTAGE 2016-2017 

  

onderwijssoort aantal deelnemers aantal geslaagden percentage geslaagden 

havo 188 169 78 % 

vwo 160 130 81 % 

 

  

SLAAGPERCENTAGE 2015-2016 

  

onderwijssoort aantal deelnemers aantal geslaagden percentage geslaagden 

havo 127 114 90 % 

vwo 133 108 81 % 
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LEERPLICHT, BIJZONDER VERLOF OF VRIJSTELLING 

Kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn leerplichtig. Er zijn enkele uitzonderingen. 

Hiervoor kunnen ouders een vrijstelling aanvragen bij de schooldirecteur.  

 

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar 

loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor 

jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben behaald. De startkwalificatie is een 

diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding.  

 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen 

mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel 

mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan 

de regels voor zo‘n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hier 

beschreven.  

 

Voor extra verlof langer dan tien dagen hebt u toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Het formulier 

kunt u bij de school aanvragen. In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste 

acht weken van tevoren worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. In 

uitzonderlijke gevallen (op medische en/of psychische gronden) kan de gemeente na een verklaring van arts of 

psycholoog vrijstelling van de leerplicht verlenen verlof en vrijstelling van schoolbezoek. 

Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op 

deze regel mogelijk. De uitzonderingen voor u op een rijtje. 

 

Mag een leerling van school wegblijven? 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen 

mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel 

mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan 

de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen komen in onderstaande alinea’s aan bod. 

 

Is extra verlof in verband met religieuze verplichtingen toegestaan? 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht  

op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind 

gebruikmaakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur 

van de school te melden. 

 

Mag een leerling op vakantie gaan onder schooltijd? 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind 

tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (een van) de 
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ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat u toch met uw gezin op 

vakantie kunt gaan. Het gaat dan over de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een 

werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de 

betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:  

 in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van 

tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. 

 de verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan. 

 de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Helaas komt het wel 

eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas 

later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het 

vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier 

voorkomt u mogelijke misverstanden. 

 

Wat is verlof onder ‘andere gewichtige omstandigheden’? 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling 

liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:  

 een verhuizing van het gezin. 

 het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten. 

 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de 

directeur en/of de leerplichtambtenaar). 

 overlijden van bloed- of aanverwanten. 

 viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 

(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. 

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:  

 familiebezoek in het buitenland. 

 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding. 

 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden. 

 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan. 

 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte. 

 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige 

omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht 

weken van tevoren).  

 

 

Hoe dien ik een aanvraag in voor verlof buiten schoolvakanties? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn te vinden op de schoolsite. U levert de volledig 



 

191128: Goedgekeurd door MR Sint-Maartenscollege d.d. 191101 

 

ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. De directeur neemt zelf 

een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor 

verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag 

doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens 

een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. 

 

Wat als u het niet eens bent met het afwijzen van een verzoek om extra verlof? 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit, kunt u 

schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten: - naam en adres van 

belanghebbende; - de dagtekening (datum); - een omschrijving van het besluit dat is genomen; - argumenten 

die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit; - wanneer het bezwaar niet door u maar 

namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. U krijgt de 

gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat 

over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit? Dan kunt u op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de 

Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende 

werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de president van de bevoegde rechtbank 

met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: 

voordat u een beroepschrift indient, is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau 

voor rechtshulp.  

 

Wat is ongeoorloofd verzuim? 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als 

ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De 

leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.  

 

Waar kan het vakantierooster opgevraagd worden? 

Het vakantierooster staat op de schoolsite van het Sint-Maartenscollege en in deze schoolgids. 

 

Contactinformatie Bureau voortijdig schoolverlaten (VSV) Maastricht en Mergelland 

De leerplichtambtenaren van bureau Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Maastricht en Mergelland weten alles 

over de leer- en kwalificatieplicht. Het bureau VSV is een regionaal bureau dat de leerplicht/RMC uitvoert voor 

de gemeentes Eijsden, Gulpen- Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg. Voor al uw 

vragen betreffende leerplicht kunt u contact opnemen met bureau VSV. U wordt dan doorverbonden met de 

juiste leerplichtambtenaar die altijd op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen. De leerplichtambtenaar 

voor onze school is mevrouw K. Pieters. U kunt haar bereiken via kim.pieters@maastricht.nl. 

 

Bureau Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland - Gemeente Maastricht 
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Bureau Voortijdig Schoolverlaten Maastricht en Mergelland - Leerplicht, RMC en jongeren@work 

 

Postadres:  

Postbus 1992 

6201 BZ Maastricht 

 

Bezoekadres:  

Randwycksingel 22  

6229 EE Maastricht 

e-mail leerplichtvsv@maastricht.nl 

telefoon 14043 

fax 043 - 350 47 00 

 

RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES; VAKANTIEVERLOF 

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13.a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken 

van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

 

Vakantieverlof kan alleen: 

• Wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de 

schoolvakanties op vakantie te gaan 

• Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties 

mogelijk is 

Verlof mag alleen wegens bovengenoemde reden en dit: 

• mag eenmaal per schooljaar worden verleend 

• mag niet langer duren dan 10 schooldagen 

• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar 

 

Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. 

 

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of 

werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het 

gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen. Het moet daarbij redelijkerwijs voorzien zijn 

(en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 

problemen zal leiden. Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te 

verlenen. 

 

De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de 

werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring waaruit bovenstaande voorwaarden 
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blijken. Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend, dan mag niet nog eens 

een beroep op verlof worden gedaan. 

 

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: 

• goedkope vliegtickets 

• omdat de tickets al gekocht zijn, of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 

• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar 

• een van de kinderen kan niet achterblijven 

• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst 

•  vakantiespreiding in den lande 

•  dienstrooster van werknemer 

 

Waarschuwing 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. 

Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden 

opgemaakt.  

 

Bezwaarschriftprocedure: 

Op een verzoek vakantieverlof beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan 

kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort u als aanvrager 

eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur. Bij een spoedeisend belang is het 

mogelijk om - naast het indienen van een bezwaarschrift - bij de kantonrechter een voorlopige voorziening te 

vragen. 

 

RICHTLIJNEN VERLOF WEGENS GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN: 

 

1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 

van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na 

ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 

 

2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de 

Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van tevoren via de 

directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. 

 

Richtlijnen: 

a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden 

b.  Voor verhuizing ten hoogste 1 dag 
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c.  Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 

dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen 

d.  Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in 

overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen) 

e.  Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of 

aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad 

ten hoogste 1 dag 

f.  Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders 

of grootouders voor 1 dag 

g.  Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof 

 

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: 

•  goedkope vliegtickets 

•  omdat de tickets al gekocht zijn, of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 

• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar 

•  één van de kinderen kan niet achterblijven 

• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst 

•  vakantiespreiding in den lande 

•  dienstrooster van werknemer 

In beide gevallen geldt: bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd 

 

 

Waarschuwing: 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders 

die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. 

 

Bezwaarschriftprocedure: 

Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift 

indienen. 

 

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt 

u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel 

bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur. 

 

Bij een verzoek van meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bent u het niet eens met de afwijzing, 

dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar, deze hoort de aanvrager, 

eventueel bijgestaan door derden, binnen 6 weken beslist de leerplichtambtenaar. Het indienen van een 

bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
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Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de president van de 

Arrondissementsrechtbank te Maastricht, sector Bestuursrecht. 

 

Bij een spoedeisend belang is het mogelijk om - naast het indienen van een bezwaarschrift - bij de 

kantonrechter een voorlopige voorziening te vragen.  
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Overzicht van de schoolregels betreffende te laat komen en verzuim, zowel geoorloofd als 

ongeoorloofd: Schoolmaatregelen bij te laat komen van leerlingen.  

 

Bij te laat komen 

Maatregel bij te laat komen:  

 Leerling meldt zich de volgende lesdag bij het leerlingenbureau om 8.00 uur. Deze melding wordt 

weergegeven in de Magister agenda. Melden gebeurt steeds met een schoolpasje of ander ID. 

 Indien er een reden is voor het te laat komen, dienen ouders dezelfde dag nog telefonisch contact op te 

nemen met school. 

 School beoordeelt de reden waarna de meldingsplicht vervolgens kan vervallen. 

 

Algemene opmerkingen: 

• De docent meldt iedere leerling die te laat is in Magister. 

• Bij leerlingen met een geldige reden voor het te laat komen, dienen ouders dezelfde dag nog contact op te 

nemen met de receptie. Indien de reden vooraf bekend is, kan de leerling bij binnenkomst bij de 

balie/receptie een formulier “melding afwezigheid” van hun ouders/verzorgers inleveren.  

 Zie hiervoor de schoolsite: Sint-Maartenscollege - Ziek- en afmelden 

• Volgens het leerlingenstatuut zijn leerlingen verplicht hun schoolmail ten minste eenmaal per schooldag te 

controleren. 

• Melden gebeurt bij het leerlingenbureau om 08.00 uur ’s morgens, ongeacht het rooster van de betreffende 

leerling. 

• Indien een leerling niet verschijnt zonder geldige reden wordt contact opgenomen met de ouders en dient de 

leerling zich als strafmaatregel 2x te melden. 

• Wanneer de leerling zich een tweede keer niet meldt, neemt de teamleider van de afdeling hier contact over 

op met de ouders. 

• Bij onverbeterd gedrag wordt de leerling door de school doorverwezen naar Leerplicht. 

Indien een leerling 16 lesuren in 4 weken ongeoorloofd verzuimt, wordt er bovendien een melding geplaatst in 

het Digitaal Verzuimloket. Dit is de school wettelijk verplicht. 

Meldingen bij het verzuimloket worden bij ieder verder verzuim herhaald. Bureau Leerplicht of Jongerenloket( 

bij 18+) zal maatregelen nemen. 

De mentor ontvangt bij alle meldingen van verzuim een CC. Schoolverzuim en veelvuldig te laat komen zijn 

onderwerp van gesprek tijdens individuele ouderavonden en periodieke leerling besprekingen. De mentor en 

teamleider spelen hierin een belangrijke rol. 

 

Schoolmaatregelen bij ongeoorloofd verzuim van leerlingen 5 tot 40 regeling 

Bij ongeoorloofd verzuim krijgen ouders een melding per mail en is de strafmaatregel 2x melden om 8.00 uur.  

Bij 5x ongeoorloofd verzuim voert de mentor een gesprek met de leerling en informeert de ouders . 

Bij frequent verzuim wordt de gemiste onderwijstijd ingehaald. 

http://www.sint-maartenscollege.nl/default.aspx?id=650&template=algemeen.htm&sitecat=1
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Bij 10x ongeoorloofd verzuim vindt een gesprek plaats tussen de mentor, leerling en ouders.  

Vanaf 16x ongeoorloofd verzuim vindt een melding bij het verzuimloket van de onderwijsinspectie plaats. De 

inspectie informeert de leerplichtambtenaar van de gemeente Maastricht.  

 

Schoolmaatregelen bij geoorloofd verzuim: 

Het is aan de school om verzuim als geoorloofd verzuim te kwalificeren. 

Bij meer dan 15 uur incidenteel geoorloofd verzuim neemt de mentor contact op met de ouders en bespreekt 

dit verzuim met hen. Dit is verzuim dat ontstaat door gemaakte afspraken waar verlof voor is aangevraagd, of 

een melding van is gedaan. Hieronder valt niet een langdurige ziekte of blessure. Bij frequent en langdurig 

ziekteverzuim neemt de mentor contact op met de ouders en bespreekt de situatie met als insteek spoedige 

terugkeer naar school. Dit verzuim wordt tevens besproken in het wekelijks overleg met de zorgcoördinator. 

Het resultaat van dit overleg kan tot gevolg hebben dat hier een bespreking in het Zorg Advies Team 

plaatsvindt. Ouders worden hiervan in kennis gesteld en hen wordt om toestemming gevraagd. De afspraken 

worden met ouders besproken en aangetekend in het dossier. De huisarts van een leerling met zorgelijk 

geoorloofde afwezigheid wordt schriftelijk in kennis gesteld van dit verzuim. Ouders ontvangen een kopie van 

deze melding. In voorkomende gevallen kan de schoolarts worden ingeschakeld.  

 

Schoolmaatregelen bij geoorloofd en ongeoorloofd verzuim van leerlingen in examenklassen: 

Een leerling met 50 lesuren verzuim kan door de directie de toegang tot de les geweigerd worden 

 

Extra maatregelen:  

Een leerling die werd geschorst, kan de toegang tot schoolfeesten, excursies en buitenschoolse activiteiten 

tijdens het lopende schooljaar en het jaar erna worden geweigerd door de directie van de school. 

 

En dan nog dit: 

• Bij de regelgeving van geoorloofd verzuim kan worden afgeweken als de oorzaak van herhaaldelijk verzuim 

gefundeerd te verklaren is; het is aan de school te bepalen of afwijken daarvan toegestaan wordt. 

• Het is belangrijk dat afspraken met tandarts, dokter en dergelijke van te voren worden aangevraagd of 

doorgegeven; de school gaat ervanuit dat er bij voorkeur buiten lestijden afspraken gemaakt worden. 

• Als een leerling ziek is, of om andere dringende reden de les niet kan volgen, wordt dit op de zelfde ochtend 

direct telefonisch doorgegeven aan school. 

• Verzuim is alleen geoorloofd als ouders/voogd dit van te voren middels de daarvoor bestemde formulieren 

aanvragen en toestemming krijgen van de directie. 

• Verlof voor het bezoeken van Open Dagen of meeloopdagen of iets van dien aard kan toegestaan worden 

mits dit minimaal 1 week van te voren wordt aangevraagd met een verlofformulier en een bewijsstuk. Bij 

voorkeur worden deze activiteiten in het weekend bezocht. 

• Als het verzuim niet correct wordt doorgegeven, wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verzuim en dit 

verzuim is dus onder de wetgeving strafbaar. 

• Omdat dit schoolregels zijn, gelden de regels van verzuim en te laat komen voor alle leerlingen; dus ook voor 
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leerlingen van 18+. 

• Het is aan de docenten toegestaan tevens zelf een straf uit te delen bij overtreding van een van 

bovenstaande regels. 

• De telling van verzuim geldt voor de duur van een volledig schooljaar. 

• De telling van te laat komen, geldt voor de duur van een volledig schooljaar. 

 

 

 


