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Welkom 

Een speciaal welkom aan onze nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Ik verwacht dat jullie tijd bij 
Zone.college Twello een leuke en leerzame zal zijn! 

 

Voor je ligt de schoolgids met daarin alle belangrijke informatie die jou helpt om het schooljaar 
succesvol te doorlopen. Of je nu een telefoonnummer zoekt of andere informatie wil weten; op veel 
vragen kun je het antwoord vinden in deze schoolgids. Heb je na het lezen van deze schoolgids toch 
nog een vraag, dan kun je die altijd aan de mentor stellen. 

 

Iedereen op onze school werkt hard om goed onderwijs te geven; bijvoorbeeld door gedifferentieerd 
les te geven, de juiste ondersteuning te bieden op het gebied van dyslexie, het bewaken van goede 
resultaten en nog veel meer. Dit zorgt voor examenresultaten waar we erg tevreden over zijn. Ook 
leerlingen, ouders, medewerkers en onderwijsinspectie zijn tevreden over de kwaliteit van ons 
onderwijs. Het komende schooljaar gaan we op deze ingeslagen weg verder, maar we blijven ook 
kritisch kijken hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. 

 

Onze school heeft als ambitie “voeden van interesses", waarbij we onze school zien als 
voedingsbodem voor persoonlijke groei. Dat doen we door met jou in gesprek te gaan om samen jouw 
wereld te ontdekken en te focussen op wat jou motiveert. Binnen onze school zijn we ervan overtuigd 
dat als we aansluiten bij de dingen die jij belangrijk vindt, het leren een stuk makkelijker gaat. Jouw 
wereld beperkt zich niet alleen tot het huis waar je woont of jouwbelevingswereld, het is ook de 
planeet waar we samen op leven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. En een wereld waarin 
duurzaamheid én diversiteit hand in hand gaan. Wij zijn school die met de tijd meegaat, zich blijft 
ontwikkelen en jou voorbereid op de toekomst.  

 

Het verwezenlijken van deze ambitie kunnen we niet alleen, daar hebben we jouw inzet, vertrouwen 
en medewerking voor nodig. Goede communicatie is hierin van essentieel belang. Zijn dingen niet 
duidelijk, heb je een vraag, maak je jezelf zorgen of heb je misschien wel een klacht, neem dan 
contact op met de mentor of teamleider. Ben je tevreden dan horen we het ook graag. En zeg dit dan 
vooral ook tegen anderen.  

 

Tot slot lees je in deze schoolgids wat wij met ons onderwijs willen bereiken, hoe we dat doen en wie 
daarbij betrokken zijn.  

 

Namens het College van Bestuur, teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel wens 
ik jou een plezierig en leerzaam schooljaar toe. 

 

Bas Timmer 

Directeur locatie Twello 
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1. Algemene gegevens  

1.1 Algemene gegevens Zone.college  

Naast onze locatie in Twello heeft Zone.college nog andere locaties voor vmbo en mbo, de afdeling 
Groei.zone en Centrale Services: 

 

Locatie Almelo  

Bornerbroeksestraat 348,  7609 PH  ALMELO  

tel. 088 2620100 

almelo@zone.college 

 

Locatie Borculo  

Ruurloseweg 35,  7271 RS  BORCULO 

tel. 088 2620300 

borculo@zone.college 

 

Locatie Doetinchem  

Gezellenlaan 14-16,  7005 AZ  DOETINCHEM 

tel. 088 2620400 

doetinchem@zone.college 

 

Locatie Enschede  

Hengelosestraat 481,  7521 AG  ENSCHEDE 

tel. 088 2620600 

enschede@zone.college 

 

Locatie Zwolle 

Koggelaan 7, 8017 JN  ZWOLLE 

tel. 038 46 71 120 

zwolle@zone.college 

 

Locatie Hardenberg 

Parkweg 1a2, 7772 XP  HARDENBERG 

tel. 038 4671 149  

 

Locatie Deventer 

Snippelingsdijk 2, 7417 BJ  DEVENTER 

tel. 088 26 20 900 

mbo@zone.college 

 

Groei.zone 

Postbus 190,  7240 AD  LOCHEM 

tel. 088 2620700 

 

 

mailto:almelo@educatie.zone
mailto:borculo@educatie.zone
mailto:doetinchem@educatie.zone
mailto:enschede@educatie.zone
mailto:zwolle@zone.college
mailto:mbo@zone.college
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Centrale Services Zone.college 

Hoeflingweg 9,  7241 CJ  LOCHEM 

Postbus 190   7240 AD  LOCHEM 

tel. 088 2620700  

algemeen@zone.college 

 

De dagelijkse leiding van Zone is in handen van het College van Bestuur. Het College van Bestuur 
van Zone.college Twello is tevens ook gevestigd in Lochem: 

 

College van Bestuur Zone.college 

Hoeflingweg 9 ,  7241 CJ  LOCHEM 

Postbus 190   7240 AD  LOCHEM 

tel. 088 2620700  

cvb@zone.college  

 

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen: 

 

Raad van Toezicht Zone.college 

Postbus 190 

7240 AD  LOCHEM 

 

1.2 Locatie Twello 

Bezoekadres hoofdlocatie:  

Meester Zwiersweg 4     

  7391 HD  Twello 

 

Postadres:  Postbus 175  

  7390 AD  TWELLO 

  Tel.: 088 2620800 

  e-mail: twello@zone.college 

  website: www.zone.college 

 

Dependance Wilpse Dijk: 

Adres:  Vermeersweg 61 

  7391 JM  Twello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cvb@educatie.zone
mailto:twello@zone.college
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1.3 Locatiemanagement Twello 

directeur:  de heer W.B. Timmer 

   e-mail: btimmer@zone.college 

 

Teamleiders vmbo 

   de heer W.Wiggers (BB) 

   e-mail: wwiggers@zone.college 

 

   de heer R. Veldhoen (KB) 

   e-mail: rveldhoen@zone.college 

 

mevrouw MA D. Bevers (GL) 

e-mail: dbevers@zone.college  

 

   de heer M. Askamp (HGL) 

   e-mail: maskamp@zone.college 

 

Management assistente 

   mevrouw M. Savelkoel- Varenbrink 

   e-mail: secretariaattwello@zone.college 

    

 

1.4 Personeel 

Achter de namen van de docenten staat de afkorting , zoals vermeld in het rooster. De docenten zijn 
telefonisch op school te bereiken. Dat lukt het beste tijdens de pauzes of na schooltijd. 

 

Naam docent Afkorting Vakgebied 

De heer M. Achtereekte ACHM lo/ vertrouwenspersoon 

De heer J. Arendsen ARDJ en 

Mevrouw S. Averdijk AVRS ne /lo/ E-punt/ teamondersteuner 

Mevrouw J. Bakker BKKJ ne 

De heer R. Bakker BKKR wi / te 

Mevrouw R. Bastiaanse BSNR ma 

Mevrouw I. van den Berg BRGI du 

De heer J. Berger BRGJ gwo 

Mevrouw N. van Boldrik BLDN bvo/ teamondersteuner 

De heer J.H. Bos BSJH gwo 

De heer M.H. de Bouter BTRM m&m 

Mevrouw T.A. Buitenhuis BTNT wi/ nsk1 

Mevrouw P. van Dam DMPL ne 

De heer H. Denissen DNSH lo 

Mevrouw A. Derksen DRKA ne 

De heer M. Elzerman LZRM ne/ wi 

Mevrouw T. van den Ende NDTJ m&m/ en 

mailto:btimmer@zone.college
mailto:wwiggers@zone.college
mailto:rveldhoen@zone.college
mailto:dbevers@zone.college
mailto:maskamp@zone.college
mailto:secretariaattwello@zone.college
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Mevrouw R. Euverman VRMR du 

Mevrouw A. Faber FBRA bvo  

Mevrouw J.H.B. Flamma FLMA en 

De heer A. Goeree GRAR ne, m&m 

Mevrouw R. Grimbergen GRMR en/ vertrouwenspersoon 

Mevrouw D. Groot Koerkamp - Hullegie GRKD go-di 

Mevrouw K. Goudbeek GDBK bi 

Mevrouw L. van Haaften HFTL lo 

Mevrouw D. de Haan HNDR ne 

Mevrouw A. de Haas HSAL decaan/ lo 

Mevrouw A. ter Harmsel HRMA mediawijsheid 

De heer M. Hoekstra HKSM lo/ bio /expertisepunt 

Mevrouw R. Huiskamp HSKR expertisepunt 

Mevrouw H. Jongbloed JNGB wi 

Mevrouw R. Kalaykhan KLKR en 

Mevrouw M. Kamphorst KMPM go-di 

De heer M. Keen KNMR lo/go 

Mevrouw R. Knaake KNKR nask 

Mevrouw M. Koers KRSM m&n/go 

De heer K. Koorn KRNK ec/ vee 

Mevrouw K. Klein Willink KLWK lo/ne 

Mevrouw M. Lange LNGM du 

De heer B. van Lent LNTB go-di 

De heer R. Lijzen LZNR ne  

Mevrouw A. Lipholt LPHA m&n/go 

Mevrouw L. Meertens MRTL M&M 

Mevrouw K.H. Meijer MRKR kv1 / SOVA 

Mevrouw S.J. Modderkolk MDDS ne 

De heer R. Muis MSRC ec 

De heer D. Nijland NLDD lo 

De heer R. Odijk ODKR go 

De heer S. Plette PLTS wi  

Mevrouw R. Pot PTJN en 

Mevrouw H. Glaser GLHL wi 

De heer J. te Raa RNJN gr 

Mevrouw S.L. Mulder- Reuver RVRS lo/ bi/go 

Mevrouw A. Romkema RMKA bl 

Mevrouw S. Rietberg RTBS kv1/ SOVA 

Mevrouw J. Schimmel SCHJ bi 

Mevrouw M. Scholten SCHM ne 

De heer L. Schnuck SCLR en 

Mevrouw A. Sibelt- Altena SBLA bi/ m&n 

De heer T. Sikkema SKKT te/ 

Mevrouw E. Smallegange SMLE bvo 

Mevrouw A. Stegeman STGA bi 
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Mevrouw T. Sueli SLTN wi 

De heer P. Temminck TMMP ma 

Mevrouw T. Tüzün TZNT en 

De heer R. de Vaan VNRD m&m 

Mevrouw V. Veenstra VNSV wi 

De heer F. Veldwijk VLDF bi 

De heer E-J. Venema VNME wi/ rt 

De heer R. Vieregge VRGR lo 

Mevrouw R. Werkman WRRK en 

Mevrouw O.P Wieringa WRNO wi 

Mevrouw E. de Witte WTTE ne 

Mevrouw R. Zeeman ZMNR nask 

De heer R. Zomer ZMRJ dier/ go 

De heer A. Zweekhorst ZWKA te/ 

 

Onderwijsassistenten 

De heer T. Roebbers RBBT media educatie/div. 

De heer A. Teunissen TNSA Dier 

De heer R. van de Willige WLLR techniek 

Mevrouw F. Veldhuis VLFR creatieve wereld/ gezonde wereld 

Mevrouw N. Guilizia GLZN KB 

Mevrouw L. Bisschop BSSL GL bovenbouw 

Mevrouw L. Huffmeijer HRTL GL onderbouw 

Mevrouw S. Noort NRTS HGL 

Mevrouw F. Weststrate WSTF BB 

 

 

Roosterbureau 

De heer R. Nusmeijer 

Mevrouw M. Vos 

  

Ondersteuning 

Coördinator    Mevrouw A. Scholten 

Orthopedagoog    Mevrouw M. Geuzendam 

Expertisepunt medewerker  Mevrouw R. Huiskamp 

Expertisepunt medewerker  De heer M. Hoekstra 

Expertisepunt medewerker  Mevrouw F. van Steinvoorn 

Expertisepunt medewerker  Mevrouw S. Averdijk 

 

Examenbureau 

Examensecretaris   Mevrouw K. Goudbeek 

Ass.examensecretaris   De heer M. Elzerman 

 

Bureau Leerlingzaken (BLZ) 

Medewerker BLZ   De heer T. Roebbers 
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Medewerker BLZ   Mevrouw E. Berenschot  

 

Receptie 

Mevrouw E. Berenschot 

Mevrouw I. Boerkamp    

De receptie is op werkdagen vanaf 8.00 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. 

 

Onderwijsservice (leerlingenadministratie): 

Coördinator Onderwijs Service  Mevrouw G. van der Lugt 

Medewerker Onderwijs Service  Mevrouw G. Cosaert 

     Mevrouw J. Larbui 

Mevrouw J. Luvumbu 

Mevrouw M. Vos 

 

Voor vragen over facturen, dan kunt u terecht bij onze Centrale financiële administratie te Lochem. 

tel. 088 2620700 

 

Facilitair 

Hoofdconciërge    De heer A. Sacirovic  

Conciërges    De heer H. Kiesbrink 

     De heer I. Ramkhelawan 

     De heer E. Koetsier      

           

 

1.5 Bereikbaarheid 

Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het NS-station ligt vlakbij de school, 
ongeveer tien minuten lopen. 

Vanuit Apeldoorn, Deventer en de omliggende dorpen rijden ook bussen naar Twello. De 
dienstregeling is te vinden op www.9292.nl  

 

Parkeren 

Wij verzoeken bezoekers om hun auto niet te parkeren voor de school, maar op de parkeerplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.9292.nl/
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Veilig Honk 

 

 

 



Schoolgids vmbo Twello 2022-2023 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 13 

1.6 Inspectie 

De gegevens zijn:  

Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht 

088 669 60 60 

2. Ons onderwijs 

2.1  Goed Onderwijs 

Zone.college Twello werkt aan de kwaliteit van haar onderwijs. Dat doen wij vanuit een visie op 
onderwijs. Wij staan voor Goed Onderwijs. In ons strategisch beleidsplan staat dit volledig 
beschreven. Dit plan kunt u vinden op onze website: www.zone.college 

 

Wij leiden de mensen op die straks de groene samenleving maken. De vakmensen die zorgen voor 

gezond eten, die het landschap kleuren of die richting geven aan hergebruik. Want morgen is immers 

groen. In de vertrouwde wereld van Zone.college Twello leer je daarom vandaag hoe dat in de 

toekomst kan. Je ruikt de bloemen, voelt de dieren en proeft het voedsel. Je werkt aan nieuwe 

technieken en ontdekt nieuwe mogelijkheden voor jezelf en je omgeving. In de praktijk van vandaag 

bouw je aan de groene wereld van morgen. 

 

Zoals beschreven in ons strategisch beleidsplan 2020-2023: 

Er is steeds meer aandacht voor gezond leven, veilig voedsel, duurzaamheid, natuur en een groene 

leefomgeving. Dat vraagt om goed opgeleide mensen en nieuwe kennis. Als onderwijsorganisatie 

dragen wij bij aan een gezonde, groene toekomst van mens en wereld. We zoeken daarbij 

voortdurend afstemming tussen de behoeften op de arbeidsmarkt en die van onze studenten. Met 

zorg en aandacht bieden we onze leerlingen, studenten en medewerkers een groene, uitdagende 

leeromgeving waarin ze nieuwe mogelijkheden ontdekken. En waarin ze zich ontwikkelen met hoofd, 

hart en handen. Zelf en vooral ook samen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, zorgzame, 

ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen. Wereldburgers met oog voor duurzaamheid en 

leefbaarheid. 

 

Onze kernwaarden zijn: 

• Zorgzaam 

• Eigenzinnig 

• Vooruitstrevend 

• Samen 

• Nieuwsgierig 

 

Onze missie 

Zone.college verzorgt samen groots groen onderwijs voor alle generaties. Eigenzinnig praktijk-rijk 
onderwijs met persoonlijke aandacht, voor zowel vmbo-leerlingen en mbo-studenten als medewerkers 
in de groene sector in Oost-Nederland. Onderwijs waarin de zorg voor al wat leeft (natuur, klimaat, 
dieren en groen) een belangrijke plaats inneemt. Waarin we vanuit een open en nieuwsgierige 
houding zoeken naar een optimaal gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden.  

 

Dat doen we samen met leerlingen, studenten en medewerkers en in voortdurende dialoog en 
samenwerking met partnerbedrijven. Met ons onderwijs vervullen we een rol van betekenis voor de 
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persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, studenten en cursisten, en brengen we hen verder als 
(toekomstige) professionals in het groen en in de voedingsindustrie. Hiermee dragen we bij aan 
maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, energie, gezond en veilig voedsel en natuur. En 
bouwen we mee aan een vitale leefomgeving. 

2.2 Onderbouw 

2.2.1 Aanmeldings- en plaatsingsprocedure 2023-2024 

Hieronder vind je informatie over het aanmelden van jouw kind voor leerjaar 1 op onze school. Ook 
informeren wij over plaatsingen en de procedure als we te veel aanmeldingen ontvangen. 

  

Wil je meer informatie, ook als je jouw kind wilt aanmelden voor een ander leerjaar, neem dan contact 
op met Zone.college, locatie Twello: 

  

Mr. Zwiersweg 4, 7391 HD Twello, telefoon: 088 - 26 20 800, e-mail: twello@zone.college  

Wanneer is jouw kind toelaatbaar? 

Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed opgeleid willen worden in een groene 
omgeving. Iedereen die volgens het onderwijskundig rapport van de basisschool een vmbo-diploma 
kan halen, kan bij ons een opleiding volgen, als de benodigde ondersteuning kan worden geboden. 
Ook als jouw kind al in de brugklas zit of in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs, kan jouw 
kind mogelijk overstappen naar ons vmbo Groen.  

Wanneer kun je jouw kind aanmelden voor onze school? 

Aanmelden voor leerjaar 1 van het schooljaar 2023-2024 kan vanaf 13 maart tot en met 31 maart 
2023. Aanmeldingen die we vóór 13 maart ontvangen, nemen we niet in behandeling. 

Hoe kun je jouw kind aanmelden voor onze school? 

Aanmelden voor onze school wordt digitaal, via het aanmeldingsformulier, door de 
ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) gedaan, via www.zonecollege.nl/vo/twello/aanmelden 

Vul het aanmeldingsformulier digitaal in via de link op onze website. 

  

Zone.college Twello werkt samen met de scholen die binnen het Samenwerkingsverband (Apeldoorn, 
Voorst en Epe) vallen. Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de 
aanmeldingsprocedure voor leerlingen vanuit het basisonderwijs. Leerlingen worden door de 
ouders/verzorgers aangemeld voor onze school. De basisschool wordt gevraagd informatie aan te 
leveren via het digitale onderwijskundig rapport/overstapdocument (OSO). De basisschool bepaalt op 
welk niveau een leerling instroomt. 

  

Op basis van het dossier beoordeelt de plaatsingscommissie of jouw kind binnen Zone.college Twello 
plaatsbaar is. Mochten we op basis van het dossier besluiten dat wij niet kunnen bieden wat jouw kind 
nodig heeft, dan stellen wij de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) hier binnen 6 weken schriftelijk van op 
de hoogte. Als hier meer onderzoek voor nodig is, mag deze tijd verlengd worden met 4 weken. 

  

De plaatsingscommissie bekijkt samen met de basisschool, ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) en 
eventueel het samenwerkingsverband wat vervolgens een geschikte plek is voor jouw kind.   
 
 

mailto:twello@zone.college
http://www.zonecollege.nl/vo/twello/aanmelden
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Hoe kun je jouw kind aanmelden voor Het Groene Lyceum? 

Voor aanmelding voor Het Groene Lyceum is een minimaal advies vmbo-T/havo van de basisschool 
nodig. De aanmelding voor Het Groene Lyceum wordt digitaal, via het aanmeldingsformulier, door de 
ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) gedaan, via www.zonecollege.nl/vo/twello/aanmelden  

Wanneer hoor je of jouw kind geplaatst is? 
 Binnen 6 weken na ontvangst van de complete aanmelding beslist de school of jouw kind 
geplaatst kan worden. 
  
Uit welke onderdelen bestaat de aanmelding? 

De aanmelding bestaat uit drie onderdelen, namelijk een door de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) 
digitaal ingevuld en digitaal ondertekend aanmeldingsformulier (deel 1), een overstapdossier (OSO) 
dat door de basisschool wordt ingevuld (deel 2) en gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de 
leverende basisschool (deel 3) die noodzakelijk zijn om de aanmelding te kunnen beoordelen. Deze 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Wanneer nemen we de aanmelding in behandeling? 

We nemen de aanmelding in behandeling als alle informatie aanwezig is om de aanmelding te kunnen 
beoordelen, dus de eerder genoemde onderdelen. 

Wat gebeurt er als we de complete aanmelding hebben ontvangen? 

Na ontvangst van de complete aanmelding, krijg je van ons een ontvangstbevestiging per mail. Binnen 
6 weken na ontvangst van de complete aanmelding krijg je bericht of jouw kind is geplaatst op onze 
school. Als er meer onderzoek noodzakelijk is of jouw kind geplaatst kan worden, kun je uiterlijk 10 
weken na ontvangst van het complete dossier, per mail bericht verwachten over plaatsing van jouw 
kind. 

Als je geen bevestiging hebt ontvangen van de aanmelding, kun je telefonisch contact opnemen met 
de administratie van de school via 088 - 26 20 800. 

Wat gebeurt er als de aanmelding onvolledig is? 

Als de aanmelding niet compleet is, krijg je binnen 5 werkdagen van onze school een mail, waarin je 
wordt gevraagd de ontbrekende informatie aan te leveren. Dat moet je doen binnen 5 werkdagen, 
rekenend vanaf het moment dat de mail aan je is verzonden. 

Jouw kind is pas aangemeld, zodra het volledig ingevulde en door de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) 
ondertekende aanmeldingsformulier is ontvangen inclusief de eerder genoemde onderdelen. 

Wat gebeurt er met aanmeldingen die te laat binnen komen? 

Aanmeldingen die na 31 maart 2023 binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
Dit betekent dat leerlingen die te laat zijn aangemeld pas in aanmerking komen voor plaatsing als de 
op de eventuele wachtlijst geplaatste kinderen definitief geplaatst zijn en er nog plaats is in de 
betreffende leerweg. 

 
Wie maken deel uit van de plaatsingscommissie? 

De plaatsingscommissie bestaat uit de locatiedirecteur (voorzitter), een teamleider, de 

ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog. 

  

http://www.zonecollege.nl/vo/twello/aanmelden
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Wie beslist of jouw kind wordt toegelaten? 

De school heeft een zogenaamde plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie kan onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag beslissen een aanmelding voor plaatsing niet te 
behandelen, als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de 
aanmelding of voor de voorbereiding van de plaatsingsbeslissing, als de 
ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) de gelegenheid hebben gehad de aanmelding aan te vullen. 

  

Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) 
bekendgemaakt binnen 4 weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde 
termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de plaatsingsbeslissing wordt 
opgeschort met ingang van de dag waarop de plaatsingscommissie de 
ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de 
aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

Wanneer beslist de plaatsingscommissie of jouw kind is toegelaten? 

De plaatsingscommissie neemt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de beslissing over 
plaatsing van een leerling zo spoedig mogelijk doch binnen 6 weken na ontvangst van de complete 
aanmelding. Als de beslissing niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de 
plaatsingscommissie dit aan de ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) mee en noemt het daarbij een zo kort 
mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten 
hoogste 4 weken bedraagt. 

Voor hoeveel leerlingen is er plaats? 

Het maximumaantal leerlingen dat we in het eerste leerjaar kunnen plaatsen om de kwaliteit van ons 
onderwijs en een veilige leeromgeving te garanderen in schooljaar 2023-2024 is 230. 

Zone.college verzorgt kwalitatief uitstekend onderwijs en dit willen wij graag borgen. Het aantal 
leerlingen dat onze school kan plaatsen is hierbij uiteraard een belangrijke factor. 
  
Bij het samenstellen van de klassen kan gekozen worden voor heterogene klassen (dakpanklassen)  
en/of het niet formeren van een klas bij te weinig aanmeldingen. 
  
Wat gebeurt er als zich meer leerlingen aanmelden voor een bepaalde leerweg dan er plaats is?  

Wij willen dat we iedere leerling die graag naar onze school wil komen, kunnen plaatsen. Als er meer 
aanmeldingen zijn dan plaatsen in een bepaalde leerweg, inclusief Het Groene Lyceum hanteren we 
voor de van die bepaalde leerweg en/of Het Groen Lyceum een plaatsingsvolgorde en een eventuele 
loting. Ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) worden hierover uiterlijk 7 april 2023 geïnformeerd. 

Hoe vindt loting plaats? 

Als er zich meer dan 230 leerlingen hebben aangemeld, vindt er een loting plaats. 

 
Bij loting hanteren we de volgende werkwijze: 

• Leerlingen van de leerweg/leerroute waarvan het maximum is overschreden worden in een 
digitaal bestand geplaatst; 

• Vervolgens wordt blind geloot, dat wil zeggen zonder kennis van de gegevens van het 
aangemelde kind; 

• Doormiddel van de loting ontvangen alle leerlingen een positie in de volgorde van in 
behandeling nemen van de aanmelding;  

• Nadat elke leerling een plaatsingsvolgorde toegewezen heeft gekregen, worden eerst alle 
voorrangsleerlingen, geplaatst. Hierna worden de overige leerlingen geplaatst. 
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Wanneer wordt de loting uitgevoerd? 

De loting wordt op 11 april 2023 uitgevoerd. 

Wie voert de loting uit? 

De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie, die bestaat uit de locatiedirecteur, een 
lid van de ouderadviescommissie en een medewerker van de leerlingenadministratie van Zone.college 
Twello. Als bij de loting een kind van het lid van de ouderadviescommissie en/of een kind van de 
medewerker van de leerlingenadministratie is betrokken, wordt deze vervangen door een ander lid 
van de ouderadviescommissie en/of medewerker van de leerlingenadministratie. 

Wat gebeurt er als jouw kind is ingeloot? 

Je ontvangt uiterlijk 5 werkdagen na de loting per mail bericht als jouw kind is ingeloot en de 
aanmelding door de plaatsingscommissie in behandeling wordt genomen.  

Wat gebeurt er als jouw kind is uitgeloot? 

Kinderen die worden uitgeloot, worden op een wachtlijst geplaatst in volgorde van loting. 
Ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) krijgen hierover binnen 5 werkdagen na loting per mail bericht. 

Als ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) het kind niet op de wachtlijst geplaatst willen hebben, moeten zij 
dat de school direct schriftelijk laten weten. In dat geval vervalt de aanmelding. 

Wie heeft er voorrang bij de loting? 

Bij de loting hanteren wij de volgende plaatsingsvolgorde: 

1. Er zit al een (stief/half) broer/zus op onze school. 

2. Leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Voorst; 

3. Alle andere leerlingen. 

Plaatsing vindt plaats via de gelote plaatsingsvolgorde.   

 

Het bestuur van Zone.college heeft besloten dat elke locatie zijn eigen voorrangsregels kan hanteren 

of om daarvan af te zien.  

Het kan dus voorkomen dat de voorrangsregels van deze locatie, afwijken van een andere vmbo-

locatie van Zone.college of dat deze locatie heeft besloten geen voorrangsregels te hanteren. 

Wat gebeurt er als er toch nog een plaats vrijkomt? 

Als door welke omstandigheden dan ook, er alsnog een plaats vrijkomt voor leerlingen op de 
wachtlijst, wordt deze in behandeling genomen op basis van de eerder gelote plaatsingsvolgorde. 

Hardheidsclausule 

Bij Zone.college hanteren wij geen hardheidsclausule waar ouders/verzorgers/voogden een beroep op 
kunnen doen. 
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Waar kan ik bezwaar aantekenen als jouw kind niet is toegelaten? 

Binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing van plaatsing kunnen 
ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) bezwaar maken bij het bevoegd gezag door het indienen van een 
bezwaarschrift per post t.a.v. het College van Bestuur, Hoeflingweg 9, 7241 CJ Lochem of per mail: 
cvb@zone.college. 
  
 

Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift en nadat 
ouder(s)/verzorger(s)/voogd(en) de gelegenheid hebben gehad om hun bezwaar toe te lichten. 

 

 

2.2.2 De leerwegen 

Onze school is onderverdeeld in de onderbouw en de bovenbouw.  Wij hebben drie leerwegen: 

 

1. BB: basisberoepsgerichte leerweg  

 (de meeste kinderen hebben LWOO = leerwegondersteunend onderwijs) 

   

 2. KB: kaderberoepsgerichte leerweg 

 

 3. GL: gemengde leerweg;  

 De indeling is afhankelijk van het advies van de basisschool.  

 Wij kennen ook de GL+; dit is de gemengde leerweg met één extra theorievak (klas 4). Het is 
mogelijk om dit diploma om te zetten in een TL (theoretische leerweg) diploma. Dit kan via de 
staatsexamencommissie aan te vragen.  

 

4.  Het Groene Lyceum (hGL): Het Groene Lyceum is een alternatieve leerroute die het mogelijk 
maakt het VMBO en het MBO niv. 4 in zes jaar af te ronden.  

 

LWOO = Leerweg Ondersteuning. Dit is mogelijk in alle leerwegen. 

 

In ons gebouw vind je ook de Vakmanschapsroute; 

leerweg op BBL niveau vanaf leerjaar 3, inclusief mbo-diploma niveau 2. 

 

2.2.3 Tijdens de onderbouw kunnen leerlingen op- en afstromen  

Na elke periode wordt door het team bekeken of de leerling op het goede niveau zit. Bij de overgang 
naar klas 3 moet iedereen in de juiste leerweg zitten. Daarnaast kennen wij ook nog een 
overgangsregeling. In paragraaf 5.13 treft u deze informatie. 

 

2.3 Bovenbouw 

2.3.1 De leerwegen 

Bij het tweede rapport krijgen de leerlingen van klas 2 een preadvies m.b.t. de leerweg. Daarna volgt 
bij het overgangsrapport het definitieve advies. In dit keuzeproces weegt het advies van de docenten 
het zwaarst. Hierbij kijken wij niet alleen naar de cijfers, de resultaten van Cito en Muiswerk, maar 
vooral ook naar de vaardigheden (zelfstandig werken, samenwerken, ed.) en de persoonlijke 
kwaliteiten (o.a. inzet). De meeste leerlingen gaan op hetzelfde niveau verder als in klas 2. Naast de 
leerweg kiezen de leerlingen aan het eind van klas 2 ook voor een van onze werelden of de VMR. 

mailto:cvb@zone.college
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Tijdens de derde klas moeten de leerlingen ook nog een aantal CKV (culturele en kunstzinnige 
vorming) – opdrachten uitvoeren. Het doel hiervan is de leerlingen kennis te laten maken met 
verschillende vormen van kunst of cultuur. Dit betekent bijvoorbeeld dat leerlingen musea en/of 
theaters bezoeken maar ook deelnemen aan projecten. 

 

2.3.2 Het examen 

In de bovenbouw staat het examen centraal. Dit bestaat uit het schoolexamen en het centraal 
examen. Het schoolexamen (SE) start in leerjaar 3 en eindigt met de start van het centraal examen 
(CE) in leerjaar 4. Tijdens het SE werken de leerlingen aan het programma van toetsing en 
afsluiting(PTA). Hierin staan alle toetsen, opdrachten en werkstukken vermeld die tijdens het 
schoolexamen gedaan moeten worden.  Sport en bewegen, CKV en maatschappijleer zijn speciale 
vakken. Deze tellen namelijk mee bij het diplomeren van de leerling. Het cijfer van maatschappijleer 
staat op de eindlijst en telt mee bij het zakken en slagen.  

Bij sport en bewegen en voor CKV moet de leerling een voldoende halen. Alle leerlingen doen 
examen in Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en het beroepsgericht programma. De leerlingen 
van de gemengde leerweg hebben vijf theorievakken en één beroepsgericht programma. De 
leerlingen kunnen kiezen uit Natuur-/scheikunde 1, Duits en economie. Daarnaast kunnen de GL-
leerlingen een extra vak kiezen, waardoor zij ook een TL-diploma kunnen halen. 

 

2.3.3 Stage                                                                                                            

Tijdens het derde en vierde jaar gaan de leerlingen op stage. Leerlingen uit de Basis Beroepsgerichte 
Leerweg gaan één dag per week op stage. Daarnaast kennen alle leerwegen minimaal drie keer een 
weekstage.  

Deze stages hebben als doelstelling: kennismaken met het arbeidsproces; een verdieping van de 
keuze van het praktijkvak en het oefenen van de praktische vaardigheden op dit bedrijf. 

 

Voordat leerlingen op stage gaan moeten zij een ondertekende stage-overeenkomst hebben 
ingeleverd bij het Stagebureau. Het Stagebureau bevindt zich bij de leerlingenadministratie. 

 

2.3.4 Vervolgonderwijs 

Ongeveer een vierde van onze geslaagde vierdeklassers vervolgt de opleiding aan een Groene 
middelbare beroepsopleiding. Zone college heeft mbo-locaties in Deventer, Doetinchem, Almelo, 
Zwolle en Hardenberg. Onze leerlingen kiezen voor opleidingen als veehouderij, groenvoorziening, 
bloemschikken, paardenhouderij, loonwerk, toeristisch recreatiemedewerker, de opleiding Land-, 
water- en milieubeheer, bosbouw, bos-/natuurbeheer, watermanagement, levensmiddelentechnologie, 
boomteelt, plantenteelt of tuincentrum. Andere mbo-scholen bieden weer andere middelbare 
beroepsopleidingen aan: boomteelt, fruitteelt, champignonteelt, akkerbouw,. De overige 
vierdeklassers kiest voor een regionaal opleidingscentrum, een ROC. Hier volgen ze een 
beroepsopleiding voor een technisch of een administratief beroep of voor een beroep in de sector zorg 
en welzijn. Bijna al deze opleidingen worden op verschillende niveaus aangeboden in dag- of 
deeltijdopleidingen. Afhankelijk van het niveau duren ze één, twee, drie of vier jaar. Bij de keuze voor 
het vervolgonderwijs staat onze decaan, mevrouw A. de Haas,  centraal. Zij verzorgt de voorlichting 
aan de vierdeklassers en onderhoudt de noodzakelijke contacten met de decanen van andere mbo-
opleidingen. Na gesprekken met leerlingen, ouders en docenten adviseert de decaan een bepaalde 
vervolgopleiding. Uiteindelijk kiezen de ouders en de leerling voor een vervolgopleiding. 

 

2.3.5 Diploma Theoretische Leerweg 

Onze school kent geen theoretische leerweg (TL). Toch kunnen leerlingen Gemengde Leerweg die 
slagen met een extra theorievak in aanmerking komen voor een diploma theoretische leerweg. Dit 
loopt via de Staatsexamencommissie. De aanvraagprocedure wordt door de school geregeld. 
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3. Ondersteuning voor de leerlingen 

Goed onderwijs is niet alleen overbrengen van kennis. Binnen onze school staan vaardigheden, het 
groepsgebeuren, de leerling als persoon ook hoog in het vaandel. Wij vinden zorg voor de leerling erg 
belangrijk.  

 

3.1 Passend onderwijs  

Het doel van passend onderwijs is om extra ondersteuning zo veel mogelijk in de klas te laten 
plaatsvinden. Zone.college heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om haar ondersteuningsstructuur te 
vernieuwen en te verbeteren. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is geformuleerd welke 
ondersteuning wij bieden aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Hieronder in het 
kort de hoofdlijnen. 

 

3.2 Onze ondersteuning 

De spil in de begeleiding van onze leerlingen is de klassenmentor. De meest voorkomende problemen 
zal hij/zij samen met de leerling en eventueel de ouder(s)/ verzorger(s) kunnen oplossen. Het kan 
voorkomen dat de mentor een beroep doet op de teamondersteuner. Dit is een gespecialiseerde 
docent die mentoren en docenten bij kan staan met advies. Ook kan de teamondersteuner zelf tijdelijk 
een leerling begeleiden. 

Mocht de problematiek na verloop van tijd niet opgelost zijn, dan kunnen de mentor en de 
teamondersteuner een beroep doen op het interne ondersteuningsteam.  Het ondersteuningsteam 
bekijkt de hulpvraag en kan zorgen voor extra ondersteuning. De mentor stelt de ouder(s)/verzorger(s) 
hiervan op de hoogte. 

 

 

Het interne ondersteuningsteam bestaat uit de onderstaande personen: 

Mevrouw A. Scholten Voorzitter/ondersteuning coördinator/ Anti-pestcoördinator 
ascholten@zone.college 

Mevrouw M. Geuzendam Orthopedagoog/anti-pestcoördinator  mgeuzendam@zone.college 

Mevrouw N. van Boldrik       Teamondersteuner KB nvboldrik@zone.college 

Mevrouw S. Averdijk  Teamondersteuner BB saverdijk@zone.college 

De heer H. Denissen  Teamondersteuner GL hdenissen@zone.college 

 

Het interne ondersteuningsteam kan een beroep doen op het Zorg Advies Team (ZAT) ofwel 
Kernteam, als de problematiek de schoolse mogelijkheden overstijgt, als afstemming met externe 
hulpverlening wenselijk is of als er breder deskundig advies noodzakelijk is. Het Kernteam 
ondersteuning bestaat uit: coördinator ondersteuning, de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de 
jeugdhulpverlener en een medewerker van Team Toegang Jeugd of het CJG(Centrum voor Jeugd en 
Gezin). 

 

Alle leerlingen die in het Kernteam worden besproken, worden gemeld in de Verwijsindex.  

(De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens 
registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen 
inhoudelijke informatie. www.verwijsindexgelderland.nl) 

  

 

 

 

mailto:ascholten@zone.college
mailto:mgeuzendam@zone.college
mailto:nvboldrik@zone.college
mailto:saverdijk@zone.college
mailto:hdenissen@zone.college
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3.3 Het Expertisepunt  

Is bedoeld voor leerlingen die problemen hebben van gedragsmatige, psychische of medische aard 
waarbij de mentor in samenwerking met de teamondersteuner onvoldoende ondersteuning heeft 
kunnen bieden.   

Leerlingen kunnen op verschillende manieren een ondersteund worden, dit gebeurt op maat. Voor 
leerlingen die intensieve begeleiding krijgen wordt een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) 
opgesteld, samen met de leerling en de ouders. 

 

Het expertisepunt is alle dagen bemand zodat leerlingen, deelnemers, ouders en docenten te allen 
tijde contact kunnen hebben voor hulp en adviezen. 

De begeleiders op het Expertisepunt zijn: mevrouw M. Geuzendam (tevens orthopedagoog), mevrouw 
R. Huiskamp, de heer M. Hoekstra, mevrouw S. Averdijk, mevrouw F. van Steinvoorn, ambulant 
begeleider vanuit De Onderwijsspecialisten (lichamelijke problematiek). Ook kan Zone.college Twello 
gebruikmaken van de diensten van Kentalis voor leerlingen met spraak- en taalproblematiek. 

 

3.4     Dyslexiebeleid 

Zone.college Twello vindt het belangrijk dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van 
het onderwijsaanbod, ook de leerlingen met dyslexie. Het volledige dyslexiebeleid van onze locatie 
vindt u op onze website. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste zaken uit ons 
dyslexiebeleid.  

Dyslexie kan belemmerend werken voor het functioneren en het welbevinden van uw kind op school. 
Ook kan dyslexie een negatief effect hebben op het zelfvertrouwen van leerlingen. Om die reden 
krijgen de leerlingen met een dyslexieverklaring in het eerste schooljaar een aantal ondersteunings-
lessen, waarin we aandacht besteden aan allerlei zaken waarmee uw kind op de middelbare school te 
maken krijgt.  

 
Daarnaast geeft de dyslexieverklaring recht om gebruik te maken van een aantal standaard 
faciliteiten.  U moet hierbij denken aan: (10 minuten) extra tijd voor het maken van toetsen, het gebruik 
van voorleessoftware en het gebruiken van spellingscontrole op de computer. Zone.college Twello 
hanteert een zogenaamde geïntegreerde aanpak en zal dus ook in de lessen rekening houden met de 
leerling met dyslexie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat uw kind extra uitleg krijgt, aangepaste 
opdrachten maakt enz. De dyslexiecoach zal u hierover informeren en samen met u en uw kind 
inventariseren welke ondersteuning nodig is.  

Leerlingen met een lichte vorm van dyslexie hebben vaak voldoende aan de standaard faciliteiten. Er 
zijn ook leerlingen met een ernstige vorm van dyslexie. De dyslexiecoach zal met u en uw kind 
overleggen welke ondersteuning, in en mogelijk ook buiten de klas of school, nodig is.  

Ook tijdens de examenperiode en het eindexamen mogen dyslectische leerlingen gebruik maken van 
extra faciliteiten.  

 

Van de leerlingen die geen dyslexieverklaring hebben, onderzoeken de dyslexiecoaches het 
taaldossier van de basisschool. Gekeken wordt of deze leerlingen in aanmerking komen voor een 
onderzoek naar dyslexie. Als uw kind voldoet aan de criteria informeren wij u hierover en nodigen uw 
kind uit voor een zogenaamd screeningsonderzoek.    

Dit screeningsonderzoek is een eerste onderzoek dat moet uitwijzen of een vermoeden van dyslexie 
realistisch is. Leerlingen die deze toets goed maken, hebben misschien wel (veel) moeite met taal, 
maar bij hen is er geen aanleiding om te denken dat er sprake kan zijn van dyslexie. Bij het vak 
Nederlands wordt ook een taaltoets gemaakt, de zogenaamde Drempeltoets van Muiswerk. Deze 
adaptieve toets registreert met welke taalonderdelen uw kind moeite heeft en selecteert gerichte 
oefeningen om aan de taalachterstand van uw kind te werken. In het lesprogramma van het vak 
Nederlands is opgenomen dat kinderen structureel en gericht werken aan hun taalproblemen. 
Hiervoor gebruiken we in de eerste drie leerjaren onder andere het programma NUMO.  
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Er zijn ook leerlingen die uitvallen op het eerste onderzoek naar mogelijke dyslexie. Ook voor hen 
geldt dat zij in de lessen Nederlands werken met NUMO. Daarnaast komen zij in aanmerking om 
verder onderzoek te doen naar dyslexie. Voor sommige van deze leerlingen geldt dat zij op de 
basisschool al voldoende hulplessen hebben gehad. De orthopedagoog, die ons ondersteunt in het 
onderzoek naar dyslexie, zal bekijken wat het vervolgtraject voor deze groep leerlingen is.  

De leerlingen waarvan de orthopedagoog vaststelt dat er nog geen hardnekkigheid van het 
taalprobleem kan worden vastgesteld, komen in aanmerking voor een vervolgonderzoek naar 
dyslexie. Wij informeren u hierover en bekijken samen met u of het vervolgonderzoek opgestart moet 
worden. Het vervolgonderzoek bestaat uit een periode van lessen op het gebied van spelling en 
technisch lezen. Na deze periode wordt er opnieuw een aantal testen afgenomen om te kijken of er 
sprake is van verbetering of een hardnekkig taalprobleem.  

De resultaten van alle afgenomen testen worden voorgelegd aan een extern deskundige, de 
orthopedagoog. Zij bestudeert het leerlingdossier en de testgegevens en bepaalt op basis hiervan of 
er sprake is van dyslexie. Als er sprake is van dyslexie, schrijft zij een onderzoeksrapport en 
dyslexieverklaring. Ouders en leerling worden door haar uitgenodigd om het onderzoeksrapport te 
bespreken.  

Wanneer na het volledige onderzoek blijkt dat er geen sprake is van dyslexie wordt u daarover 
geïnformeerd door de dyslexiecoach van uw kind.   

 

Tot slot 

Elke leerweg heeft een eigen dyslexiecoach. Hij/zij is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en 
collega’s. De dyslexiecoach adviseert over de ondersteuning en begeleidt ouders, leerlingen en 
docenten hierbij. Per leerweg zijn er coaches. De coaches zijn: 

Mevrouw van Dam – Basisberoepsgerichte leerweg 

Mevrouw M. Scholten – Kaderberoepsgerichte leerweg 

Vacature – Gemengde Leerweg 

Mevrouw S. Modderkolk – het Groene Lyceum  

 

Om als leerling met dyslexie optimaal te kunnen functioneren is het van belang dat de afgesproken 
hulpmiddelen worden gebruikt. Leerlingen die dit niet doen lopen het risico onder hun kunnen te 
presteren. In principe is het verplicht om van de hulpmiddelen gebruik te maken, wanneer een leerling 
dit weigert kan Zone.college Twello niet instaan voor de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten. 

 

3.5 Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 

Voldoende weerbaar zijn en goed om kunnen gaan met anderen is op school, maar ook daarbuiten 
erg belangrijk. Zone.college Twello ziet hier dan ook op in via de “Oplossingsgerichte methode” (Het 
erkennen en stimuleren van de kwaliteiten van leerlingen en het vergroten van hun zelfvertrouwen). 

Soms heeft een leerling meer nodig, dan kan gebruik gemaakt worden van een training, zoals bijv:  
een sociale vaardigheidstraining, een weerbaarheidstraining, X-press, (m.b.v. beweging en muziek) 
Hondgenoot (m.b.v. honden). Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, dan wordt er met u contact 
opgenomen.  

 

3.6 Faalangst Reductie Training (FRT) 

Er zijn leerlingen die angstig zijn in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld: moeite met het stellen van een 
vraag, bang zijn iets te vertellen in de klas, zenuwen voor een proefwerk, enz. Voor deze leerlingen 
hebben wij een faalangst reductie training.  

Deze training of individuele begeleiding wordt verzorgd door een extern bureau. Als uw kind hier 
volgens de mentor voor in aanmerking komt, worden er een aantal algemene onderzoeken gedaan. 
Blijkt dat uw kind er baat bij zal hebben om deel te nemen aan de FRT cursus, dan wordt er eerst 
contact met u opgenomen. 
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3.7 Remedial teaching/Muiswerk: 

Op onze school werken wij met een ondersteunend computerprogramma: Muiswerk. In dit programma 
kunnen de leerlingen zelfstandig werken aan taal en rekenen aan eventuele achterstanden. De 
vakdocent helpt de leerlingen hierbij. Vooral voor rekenen is het van belang regelmatig oefeningen te 
maken en de vaardigheden te vergroten. Uiteindelijk maken de leerlingen een rekentoets. Ouders 
kunnen met hun kind meekijken in het programma. In de bovenbouw van de Kader- en de gemengde 
leerweg kan uw kind extra hulp krijgen voor Nederlands (de heer Lijzen), Engels(mevrouw Flamma). 

 

3.8 Orthopedagoog 

Mevrouw M. Geuzendam is onze orthopedagoog. Zij is drie dagen aanwezig op onze locatie. Zij 
ondersteunt en begeleidt de verschillende functionarissen die een rol spelen in de leerlingbegeleiding. 
Ook doet zij onderzoek bij leerlingen en/of voert zij begeleidende gesprekken met leerlingen. 

 

3.9 Schoolmaatschappelijk werker (SMW) 

Een schoolmaatschappelijk werker (SMW) kan leerlingen, ouder(s), verzorger(s) adviseren en 
ondersteunen bij opvoedproblematieken. 

Naast het bieden van hulp kan de SMW verbinding maken tussen de basiszorg in de school en 
(gespecialiseerde) zorg buiten de school.  

De SMW op onze locatie is mevrouw B. de Sain. Zij is te bereiken via de mail:  bdsain@zone.college 

 

3.10 Leerlingvolgsysteem 

De gegevens van de leerlingen verwerken wij op twee manieren. In ons geautomatiseerd systeem 
Magister verwerken wij allerlei persoonlijke gegevens van de leerlingen (naam, adres, woonplaats, 
geb. datum, enz.) Het is voor u als ouder/ verzorger ook in te zien. U krijgt van Zone.college Twello 
inloggegevens. Ook verwerken wij hier andere gegevens zoals verzuim, te laat komen, absentie, eruit 
gestuurd worden, enz. Bovendien bevat dit systeem alle cijfers van de leerlingen en een 
agendafunctie. 

Naast het geautomatiseerde systeem hebben wij van elke leerling een dossier. Hierin zitten vooral die 
gegevens die van belang zijn voor de leerprestaties en het gedrag. Zo bevat elk dossier het 
aanmeldings- en inlichtingenformulier, testuitslagen, verslagen van gesprekken met ouders, enz. In 
het privacyreglement is opgenomen op welke manier wij met deze vertrouwelijke gegevens omgaan. 

 

3.11 Samenwerkingsverband 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Om elk 
kind een passende onderwijsplek te bieden, werken reguliere en speciale scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over welke begeleiding de 
reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de 
verdeling van de ondersteuningsmiddelen. 

Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken 
van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de schoolbesturen in het samenwerkingsverband ten 
minste eenmaal in de vier jaar afspraken vast over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend 
onderwijs kan worden gerealiseerd. Ook heeft het samenwerkingsverband de taak om te beslissen of 
een leerling wordt toegelaten tot het (v)so. Hiervoor vraagt het samenwerkingsverband advies aan 
deskundigen. Bij een positief besluit geeft het verband een toelaatbaarheidsverklaring (|TLV) af met 
de startdatum en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. De 
Inspectie van het Onderwijs ontwikkelt een concepttoezichtkader om toezicht te houden op de 
naleving van deze taken. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband: http://swv-vo-2505.nl 

 

mailto:bdsain@zone.college
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4. Contact ouders en school 

Het contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en onze school vinden wij erg belangrijk. Betrokkenheid van 
en samenwerking met de ouders is noodzakelijk: alleen dan kan onze school meer zijn dan alleen een 
gebouw waar leerlingen komen om iets te leren. De informatie naar ouders toe is van belang om uw 
betrokkenheid en samenwerking te vergroten. Wat kunt u van ons verwachten? 

 

4.1 Schoolgids 

Jaarlijks verschijnt onze schoolgids. Hierin staan alle belangrijke zaken van school: namen, adressen, 
regelingen, vakantiedata, financiële zaken en natuurlijk het jaarrooster. Daarnaast kunt u in de 
schoolgids ook algemene informatie over bijvoorbeeld onze onderwijskundige koers, de lessentabel, 
de kwaliteitskaart en de resultaten van onze examens vinden. 

 

4.2 Nieuwsbrief 

Aan het begin van het schooljaar, voor elke vakantie en waar nodig is krijgt u de nieuwsbrief. Ook ter 
afsluiting van het schooljaar wordt er een nieuwsbrief opgemaakt. Hierin treft u actuele informatie aan 
over onze school: personele zaken, activiteiten van leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en 
overige zaken die aan de orde zijn. De nieuwsbrief wordt per email verstuurd. Indien u de nieuwsbrief 
per post wilt ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan de leerlingenadministratie. 

 

4.3 Brieven 

Incidenteel kan het voorkomen, dat er een (bijzondere) reden is om u apart te informeren. Dat gebeurt 
dan via een brief, die aan uw kind wordt meegegeven.  

 

4.4 Algemene ouderavonden 

Dit zijn voorlichtingsavonden voor de ouders van één of meer leerjaren. Wij verstrekken dan algemene 
informatie over o.a. de gang van zaken op onze school, de schoolexamens en centrale examens of de 
pakketkeuze. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging. 

 

4.5 10-minuten gesprekken 

Na de uitreiking van het rapport worden de ouder(s) of verzorger(s) in de gelegenheid gesteld met 
verschillende docenten van gedachten te wisselen over de prestaties van hun kind. Een uitnodiging 
voor deze gesprekken volgt per mail, gelijktijdig met het rapport. Bij deze avonden is ook iemand van 
de directie/teamleiders aanwezig om eventuele algemene vragen te beantwoorden.  

 

Het intekenen voor een ouderavond doen we tegenwoordig natuurlijk via internet. Via uw inlog in 
Magister wordt u erop gewezen dat er een ouderavond aan zit te komen. Met een paar eenvoudige 
klikken geeft u aan met welke docenten u wilt spreken en wat uw voorkeuren qua tijdsplanning zijn. 
Door een medewerker van de school worden deze gegevens verwerkt. Is het rooster klaar, dan wordt 
u opnieuw via Magister op de hoogte gesteld van de tijden waarop u wordt verwacht. 

 

4.6 Gesprekken 

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) een gesprek willen met de locatiedirecteur, de teamleider, de 
klassenmentor, de leerlingbegeleider of de decaan is het aan te raden om per mail: 
receptietwello@zone.college een afspraak te maken dan wordt u daarna zo spoedig mogelijk 
teruggebeld of gemaild. Bij onderwijskundige problemen kunt u het beste contact opnemen met de 

mailto:receptietwello@zone.college
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klassenmentor, Bureau Leerlingenzaken of met de teamleider. Wij verzoeken u om niet zonder 
afspraak naar school te komen. 

 

4.7 Informatie via ons infosysteem: Intranet  

Regelmatig zijn er mededelingen die voor leerlingen en/of ouders bestemd zijn, bijvoorbeeld 
roosterwijzigingen, nieuwsbrieven, het inleveren van een formulier bij de administratie, enz. Voor deze 
mededelingen maken we gebruik van een intranet. Daarnaast is het intranet een springplank naar 
informatiebronnen die voor Zone.college relevant zijn. Elke leerling kan met z’n inlognaam en 
wachtwoord van Zone.college inloggen op dit systeem. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen ook 
inloggegevens. Deze inloggegevens blijven de volgende schooljaren gehandhaafd. Het intranet is te 
bereiken via onze website of via https://intranet.zone.college. 

 

4.8 Onze website: www.zone.college 

Onze school presenteert zich ook via het Internet. Hier kunt u algemene informatie vinden van 
Zone.college Twello. Ook actuele zaken zoals foto’s van alle locaties staan hier vermeld. 

 

4.9 Magister.me 

Magister.me is de elektronische leeromgeving van Zone.college Twello. In een aantal lessituaties 
wordt gebruik gemaakt van deze omgeving. De leerlingen kunnen hier (aanvullende) informatie vinden 
over de lessen en opdrachten inleveren. De leerlingen bewaren in Magister.me hun bestanden en 
hebben zo de mogelijkheid om daar op school en thuis aan te werken. 

Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind en u meer informatie over Magister.me. 

 

4.10 School Video interactiebegeleiding  

School Video interactiebegeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethoden die de  

school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.  

Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun  

onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij  

vragen rondom onderwijsvernieuwing.  

Als school kunnen we een beroep doen op een gespecialiseerde School Video Interactie begeleider 
(SVIB’er/Beeldbegeleider), die korte video-opnamen maakt in de klas en deze vervolgens met de 
leerkracht nabespreekt.  

Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de beeldbegeleider een 
beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt 
worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de 
beeldbegeleider en worden niet - zonder haar/zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken 
leerkracht - aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke 
begeleidingsvragen van één of meerdere leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in 
kennis gesteld en om toestemming gevraagd. 

 

 

4.11 Ouder Advies Commissie (OAC) 

De Ouder Advies Commissie behartigt de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen in de 
school, is representatief voor alle ouders, bevordert de relatie tussen de school en de ouders en 
draagt bij aan het optimaal functioneren van de school. De commissie bestaat uit minimaal vijf leden 
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die zitting hebben voor een periode van vier jaar. De leden zijn eenmaal terstond herkiesbaar. De 
OAC streeft naar een evenredige vertegenwoordiging uit de leerjaren en/of de 

onderwijssoorten. De OAC vergadert minimaal vijf keer per jaar(september, november, januari, april 
en juni)   

 

Voor toetreding tot de OAC geldt er een procedure. Op de eerste algemene ouderavond van leerjaar 1 
wordt informatie gegeven over de OAC en wordt een folder met een aanmeldingsformulier uitgereikt. 
Ouder(s)/verzorger(s) die interesse hebben in deelname in de ouderadviescommissie kunnen dit 
kenbaar maken. Belangstellenden worden eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een 
delegatie van de commissie.   

In de nieuwsbrieven wordt regelmatig aandacht aan de Ouder Advies Commissie besteed.  

 

De OAC organiseert jaarlijks in februari een ouderavond met onderwerpen die betrekking hebben op 
het opvoeden van pubers. 

 

Vragen of aanmeldingen voor de Ouder Advies Commissie kunt u mailen naar:  
oactwello@zone.college 

 

4.12 De ouder-bestuur-commissie 

De ouder-bestuur-commissie vertegenwoordigen de belangen van de ouder(s)/verzorger(s) in formele 
adviezen aan het bestuur van stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (sgoon) over onderwerpen 
waarbij medezeggenschap door ouder(s)/verzorger(s) wettelijk is vereist. Iedere ouder-bestuur-
commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden die zitting hebben voor een periode van 
drie jaar. De leden worden geworven onder alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen ongeacht de 
locatie. De ouder-bestuur-commissie vergadert met (een vertegenwoordiging van) het College van 
Bestuur minimaal twee keer per jaar.  

 

4.13 Ondernemingsraad 

Zone.college heeft sinds 1 maart 2010 te maken gekregen met de Wet op de Ondernemingsraad. 
Deze wet regelt de zeggenschap van medewerkers van Zone.college in de vorm van een 
ondernemingsraad 

(OR). In 2011 heeft het College van Bestuur de OR (Ondernemingsraad) van Zone.college 
geïnstalleerd. 

Op dat moment is de medezeggenschapsraad (MR) komen te vervallen.  Via de ouder-advies-
commissie op de locatie en de ouder-bestuur-commissie is de medezeggenschap van 
ouder(s)/verzorger(s) binnen Zone.college voor het vmbo geregeld. De medezeggenschap van 
deelnemers mbo wordt via een deelnemersraad geregeld. De OR heeft 8 leden, voorzitter is mev. E. 
van Veen, secretaris is de heerL. Meijer. 

  

De OR is via e-mail bereikbaar: or@zone.college 
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5. Het onderwijs: praktische zaken 

5.1 Schooltijden 

Wij  hanteren een 50- minuten rooster. Een lesuur van 50 minuten geeft minder leswisselingen en dus 
meer rust. Daarnaast is er meer ruimte voor andere werkvormen of practici. 

  

Lestijden : 

vmbo onderbouw    vmbo bovenbouw     
    
 
1e uur  8.30 – 9.20 uur    1e uur 8.30 – 9.20 uur   
  
2e uur 9.20 – 10.10 uur    2e uur 9.20 – 10.10 uur     
      3e uur 10.10 – 11.00 uur 
pauze 10.10 – 10.25 uur         
    
      pauze 11.00 – 11.15 uur 
3e uur 10.25 – 11.15 uur          
4e uur 11.15 – 12.05 uur   4e uur 11.15 – 12.05 uur    
      5e uur 12.05 – 12.55 uur   
  
pauze 12.05 – 12.35 uur 
      pauze 12.55 - 13.25 uur    
5e uur 12.35 – 13.25 uur          
6e uur 13.25 – 14.15 uur   6e uur 13.25 – 14.15 uur    
      7e uur 14.15 - 15.05 uur 
pauze 14.15 – 14.30 uur     
      pauze 15.05 – 15.20 uur 
7e uur 14.30 – 15.20 uur     
8e uur 15.20 – 16.10 uur   8e uur 15.20 – 16.10 uur 
      9e uur 16.10 – 17.00 uur 

praktijkclusters bovenbouw tot 17.00 uur 

 

Na het laatste uur kan er nog een huiswerkuur zijn. Uw kind moet daarom tot 17.00 uur beschikbaar 
zijn voor schoolwerkzaamheden en dient met baantjes e.d. hier rekening mee te houden. 

 

Verkort rooster/40-minutenrooster: 

Een aantal keren tijdens het schooljaar maken wij gebruik van het 40-minutenrooster 

Onderbouw     Bovenbouw     

08:30 09:10 1e 08:30 09:10 1e 

09:10 09:50 2e 09:10 09:50 2e 

09:50 10:30 3e 09:50 10:30 3e 

10:30 10:50 pauze 10:30 11:10 4e 

10:50 11:30 4e 11:10 11:30 Pauze 

11:30 12:10 5e 11:30 12:10 5e 

12:10 12:50 6e 12:10 12:50 6e 
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5.2 Bureau Leerling Zaken (BLZ) 

Onze school kent een Bureau Leerling Zaken (BLZ). Dit is een kantoor gevestigd op een centrale plek 
in onze school. BLZ  wordt bemand door de heer T. Roebbers en mevrouw E. Berenschot. 

BLZ heeft tot taak alle primaire leerling-zaken die verder gaan dan mentor zaken af te handelen. Zo 
houdt BLZ zich bezig met absentie, leerlingen met een time-out, telaatkomers, het helpen zoeken naar 
oplossingen bij ruzies, pesterijen enz. Verder kunnen de leerlingen hier ook terecht voor allerlei 
vragen. Na de mentor is Bureau Leerling Zaken ook het eerste aanspreekpunt voor 
ouder(s)/verzorger(s). U kunt hier terecht met bijna al uw vragen (bijv. verlofaanvragen, enz.) Ernstiger 
gevallen, zoals schorsingen en verwijderingen worden door de teamleider of zelfs door de 
locatiedirecteur afgehandeld. 

 

5.3 Te laat komen 

Als een leerling te laat is (of komt) moet hij/zij een te laat briefje halen bij BLZ. BLZ beoordeelt of de 
leerling al dan niet een goede reden heeft (LR/LA). Als het te laat komen vanwege een ongeldige 
reden is registreert BLZ de leerling in Magister als LA. Wanneer een leerling meer dan een half uur te 
laat is wordt deze in principe als “SP” geregistreerd en moet de leerling het hele uur inhalen. Vanaf 3 
keer te laat worden door BLZ maatregelen genomen. Magister zet automatisch een afspraak (30 
minuten voorafgaand aan het eerste lesuur) in de agenda van de lln. De lln moet zich melden bij BLZ. 
Dit geldt voor elke keer dat de lln te laat is. Als de leerling meer dan 5 keer te laat is zonder goede 
reden: 1. De bovenstaande acties worden in ieder geval uitgevoerd én 2. Bij de 5e keer krijgt de ll 
vanuit BLZ een briefje mee ter ondertekening door ouders. Leerling levert ondertekend briefje weer in 
bij BLZ. 3. Mentor en TO wordt niet op de hoogte gebracht door BLZ. Mentor en TO zijn hier zelf 
verantwoordelijk voor door met regelmaat de absenties te checken. 4. 10x te laat: DUO Melding -> 
brief leerplichtambtenaar 13x te laat: teamondersteuner in gesprek met leerling en ouders 16x te laat: 
teamleider in gesprek met teamondersteuner en leerling en ouders 

 

5.4 Verzuim 

Om verzuim tegen te gaan werken leerplicht, schoolarts en Zone.college Twello samen via een 
verzuimprotocol. Ongeoorloofd verzuim wordt via DUO gemeld bij de leerplicht. De leerplicht nodigt de 
leerling en ouders uit voor een gesprek.  

Bij ziekteverzuim (vanaf 60 uur) kan er een oproep komen van de schoolarts. De schoolarts bekijkt 
samen met de leerling en ouders wat er aan het ziekteverzuim gedaan kan worden. Een bredere 
aanpak kan in “Het Kernteam met school, jeugdarts, leerplicht en eventueel jeugdhulpverlening” 
afgestemd worden.  

De leerplicht wordt op de hoogte gehouden van alle vormen van verzuim.  

 

Ongeoorloofd verzuim 

Bij de volgende vormen van verzuim komt de leerplichtambtenaar uit zichzelf in actie: 

• absoluut verzuim (een leerplichtige of kwalificatie plichtige staat bij geen enkele onderwijsinstelling 
ingeschreven) 

• relatief verzuim (regelmatig te laat komen of spijbelen van kinderen) 

• luxe verzuim (bijvoorbeeld: tijdens schooltijden op vakantie gaan omdat dat goedkoper of minder 
druk is) 

De leerplichtambtenaar zal in deze gevallen proberen samen met de ouders een oplossing te zoeken, 
eventueel samen met instellingen die zich met jongeren bezig houden. In geval van luxe verzuim zal 
de leerplichtambtenaar altijd een proces verbaal opmaken en eventueel een boete opleggen. 
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5.5 Lessentabel 
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5.6 Onderwijstijd 

Het Ministerie van Onderwijs heeft de onderwijstijd vastgesteld voor de gehele duur van de opleiding. 
Deze norm is 3700 uur voor het gehele onderwijsprogramma van iedere opleiding.   

 

Onderwijstijd is niet alleen de lessen zoals deze in het rooster staan. Excursies, activiteiten, gesprekken 
met de mentor, kampen en (maatschappelijke) stage zijn ook onderwijstijd. Naast het aantal uren 
onderwijstijd moeten wij als school ook minimaal 189 dagen les verzorgen. In het schooljaar 2022-2023 
verzorgen wij minimaal 189 dagen onderwijs.  

 

Er wordt over de onderwijstijd verantwoording afgelegd aan het bevoegd gezag van Zone.college 
Twello en aan de ouder(s)/verzorger(s) van de ouderadviescommissie. 

Het ministerie kan de school ook op de gestelde normen controleren 

 

5.7 Melden absentie en te laat komen 

Het verzuim van lessen dient tot een minimum beperkt te blijven. Wij verzoeken u het volgende: 

1. Ziekte van uw kind dezelfde dag telefonisch voor 9.30 uur te melden bij de receptie van onze 
school.  

2. Afspraken van leerlingen bij dokters, orthodontisten enz. zoveel mogelijk buiten de schooltijden 
plannen. 

3. Verzoek om verlof (bij familiegebeurtenissen als huwelijk, begrafenis) van tevoren schriftelijk 
aan te vragen bij Bureau Leerling Zaken. Deze formulieren liggen bij BLZ, maar u kunt ze ook 
vinden op ons intranet. 

 

5.8 Het huiswerkuur 

Wij proberen zoveel mogelijk de lesstof binnen de lessen te behandelen. Maar de leerlingen moeten 
ook leren zelfstandig opdrachten te kunnen maken. Vaak kan dit binnen de les, maar dit zal ook thuis 
moeten gebeuren. Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan het huiswerkuur dat op verschillende 
momenten in de week zal worden ingepland. Dit huiswerkuur is bedoeld voor leerlingen die thuis 
moeilijk hun huiswerk kunnen maken en is ook een plek waar toetsen kunnen worden ingehaald. Het 
huiswerkuur is ook bestemd voor leerlingen die een slechte huiswerkhouding hebben. Over het 
huiswerk hebben wij de volgende afspraken gemaakt: 

• Alle leerlingen dienen hun huiswerk te maken. 

• Indien een leerling het huiswerk niet heeft kunnen maken, dient hij een briefje van huis mee te 
nemen met daarop de reden en ondertekening door ouder(s)/verzorger(s). 

• Een leerling die zijn huiswerk niet heeft gemaakt moet naar het huiswerkuur. 

• Het huiswerkuur is 4 dagen per week van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur in het eigen home. 

• Het huiswerkuur staat onder toezicht van verschillende docenten 

• Leerlingen zijn verplicht om naar het huiswerkuur te gaan. Leerlingen die eerder vrij zijn dienen op 
school te wachten! 

 

5.9 Verlof buiten de schoolvakanties  

De overheid stelt jaarlijks de vakantieperiodes vast voor de verschillende regio’s noord, midden en zuid. 
Twello valt onder regio Midden. De vakantieregeling zoals die voor de regio Midden is vastgesteld, is 
dus ook voor ons van toepassing. De zomervakantie is voor de basisscholen en voor het voortgezet 
onderwijs zes weken. Vaak bellen ouders ons met het verzoek om extra verlof buiten de 
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vakantieregeling om (wintersport, verlengde herfstvakantie, enz.). Wij kunnen en mogen die verzoeken 
niet honoreren.  

De volgende tekst is de regeling zoals die door de Officier van Justitie samen met de 
leerplichtambtenaren is vastgesteld. Sinds de herziening van de Leerplichtwet 1969 zijn de regels 
omtrent extra verlof of vakantie aangescherpt. De volledige tekst van de afspraken zoals die voor de 
scholen gemaakt zijn, is als volgt: 

 

Er zijn twee soorten verlof: 

A. extra verlof 

B. extra verlof wegens gewichtige omstandigheden: 

 1. tot maximaal 10 schooldagen 

 2. meer dan 10 schooldagen. 

 

De extra vakantie buiten de reguliere schoolvakanties is alleen nog maar mogelijk in verband met de 
aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers/voogden van een leerling. 

 

Richtlijnen verlof aanvragen buiten de schoolvakanties: 

 

Aanvragen extra verlof 

Als de aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op 
vakantie te gaan kan bij de directeur van de school extra verlof worden aangevraagd als het maximaal 
10 schooldagen betreft. Er moet dan wel een werkgeversverklaring worden overhandigd. Als het extra 
verlof betreft van meer dan 10 schooldagen dan moet dit bij de leerplichtambtenaar worden 
aangevraagd. 

 

Gewichtige omstandigheden: 10 schooldagen per schooljaar of minder 

 

Dit kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in 
geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de 
Leerplichtwet 1969, voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na 
ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op 
basis van de wet te worden afgehandeld. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden; 

b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag; 

c. gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag; 

d. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 
of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de 
woonplaats van belanghebbende; 

e bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg 
met de directeur op school; 

f. bij overlijden; 

 - van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; 

 - van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; 

 - van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag; 

g. bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12½, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum 
van ouders of grootouders voor 1 dag. 
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Dit uitgangspunt houdt in, dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra 
weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land 
van herkomst, etc., niet kunnen worden aangemerkt als bijzondere reden. 

Daarnaast is in artikel 13 opgenomen, dat door de ouders, de verzorgers of de voogden slechts een 
beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of 
levensovertuiging kan worden gedaan, indien daarvoor uiterlijk 2 dagen vooraf aan de directeur van de 
school schriftelijk mededeling is gedaan. 

 

5.10 Vakantieregeling 2022 – 2023 

Hieronder de vakantieregeling voor schooljaar 2022-2023 

 

De start van schooljaar 2022-2023 is voor leerlingen op woensdag 24 augustus 2022 

 

Herfstvakantie  Maandag 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Pasen   Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie Donderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei 2023 (LET OP: geen twee volle weken!) 

Hemelvaart  Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren  Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie  Vanaf donderdag 6 juli t/m dinsdag 23 augustus 2023 

 

 

5.11 Rapporten, overzichten resultaten 

Het schooljaar voor de onderbouw is verdeeld in drie periodes. Aan het eind van elke periode krijgt de 
leerlingen een rapport. 

De leerlingen van klas 3 en 4 werken aan het schoolexamen. In totaal zijn er vier periodes: 2 in klas 3 
en 2 in klas 4. De eerste periode in klas 3, de zogenaamde periode nul, telt niet mee in de resultaten 
van het schoolexamen. Deze periode is bedoeld om te wennen aan de werkwijze van de bovenbouw. 
De periode van het schoolexamen eindigt vlak voor het begin van het centrale examen in klas 4. Na 
elke periode krijgen de leerlingen een overzicht mee van alle behaalde resultaten. Ook krijgt de leerling 
een overzicht mee van alle toetsen, ed. die nog niet zijn afgerond. Meer informatie over het 
schoolexamen krijgt u o.a. tijdens de algemene ouderavond klas 3.  

 

5.12 Programma Toetsing Onderbouw (PTO) 

Wij werken bij ons op school in klas 1 en 2 met een zogenaamd PTO. Dit is een overzicht van alle 
toetsen die in een leerjaar moeten worden gedaan om bevorderd te kunnen worden naar een volgend 
leerjaar. Voor verdere informatie over het PTO verwijzen wij u graag naar het PTO overzicht (met 
toelichting) wat in oktober aan de leerlingen wordt uitgereikt.  

 

5.13 Overgangs-/ opstroom-/ afstroomregeling  

Op Zone.college Twello wordt gebruik gemaakt van Muiswerk om onze leerlingen te volgen. Met enige 
regelmaat worden m.b.v. dit programma toetsen afgenomen op het gebied van taal, rekenen, wiskunde 
en Engels. De uitkomsten gebruiken wij ook tijdens de rapportvergaderingen om te beoordelen of de 
leerling kan opstromen of dat het eventueel beter is dat een leerling moet afstromen.  
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Zitten blijven 

Op Zone.college Twello mogen leerlingen maximaal twee keer blijven zitten, mits in verschillende 
klassen. 

 

In oktober wordt het PTO- boekje uitgedeeld waarin de overgangsregeling beschreven staat. 

 

5.14 Het centraal examen 

Tijdens het schooljaar 2022-2023 starten deze examens voor het vmbo begin april 2022 met de 
praktijkexamens. Half mei starten de centraal schriftelijke examens. Voor ouder(s)/verzorger(s) van 
vierdeklassers is in september een algemene ouderavond met informatie over het schoolexamen en de 
eindexamens enz. Tijdens deze ouderavond krijgt u ook meer info over de digitale examens van de 
Basisberoepsgerichte leerweg. 

 

5.15 Overdracht naar het mbo 

Om te zorgen dat de overgang binnen ons Zone.college van het vmbo het mbo soepel verloopt, kennen 
wij de overdrachtsvergadering. De mentor, de coördinatoren vmbo en mbo bespreken samen de 
aanmelding. Hierbij kijken zij niet alleen naar de resultaten van de leerling, maar ook naar de 
werkhouding, inzet, motivatie, enz. Tijdens die vergadering bepalen zij ook het niveau waarop de 
leerling binnen het mbo instroomt. 

 

5.16 Buitenschools leren (stage) 

Ons onderwijs richt zich niet meer alleen op kennis, maar ook steeds meer op competenties 
(vaardigheden). Dit gebeurt niet alleen binnen een schoolse situatie, maar steeds meer buiten de 
school door middel van stage. In klas 2 gaan de leerlingen één dag op snuffelstage; in de bovenbouw 
op echte stage. Op deze manier krijgen de leerlingen langzamerhand ook een beter beeld van het 
bedrijfsleven en kunnen zij zich beter oriënteren. Ook tijdens de lessen en projecten gaan de leerlingen 
vaak buiten de school aan de slag. Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw De Haas, decaan vmbo. 

 

De derde en vierdeklassers uit de Basis Beroepsgerichte leerweg gaan één dag per week naar een 
bedrijf. Daar maken ze kennis met een bepaald beroepenveld. Op dat bedrijf voeren ze ook 
praktijkopdrachten uit, die bij het gekozen praktijkvak horen.  

De leerlingen van de kader beroepsgerichte en de gemengde leerweg hebben één periode stage in 
leerjaar 3 en één periode in leerjaar 4.  

 

De eerste schoolweek van leerjaar 4  is ook een stageweek. De leerling is tijdens de stage via de 
school verzekerd. De verzekering is alleen geldig ,indien er een ondertekende stage-overeenkomst op 
school aanwezig is. Voor alle inlichtingen over stage kunnen leerlingen en ouders terecht bij onze 
stage-coördinatoren, Mevrouw R. Huiskamp voor de BB en mevrouw A. Flamma voor de KB/GL. 

 

5.17 Sport en bewegen 

Tijdens de lessen Sport en Bewegen gelden de volgende regels: 

- De leerlingen moeten een Zone.college Twello-shirt dragen (wordt verstrekt aan eersteklassers 
en instromers).  

- De leerlingen dragen een sportbroek.  

- De leerlingen moeten schone sportschoenen aan waarvan de zool geen strepen veroorzaakt.  

- Sportschoenen die als gewone schoenen worden gedragen zijn niet toegestaan. 

- Het dragen van horloges en sieraden is niet toegestaan. 
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- Leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor hun waardevolle spullen. School is niet 
aansprakelijk voor eventuele vermissing of vernieling. 

- Leerlingen die niet mee kunnen doen met de les nemen een briefje - met daarop de reden - 
mee van ouder(s)/verzorger(s) en geven die voor de les aan de docent. 

- Leerlingen die langdurig geblesseerd zijn, moeten een medische verklaring inleveren. Dit kan 
zijn van een (huis)arts, fysiotherapeut of orthopedisch chirurg.  

- Spuitbussen met deodorant zijn niet toegestaan. Gebruik bijvoorbeeld roller of stick.  

 

5.18 Veiligheidsschoenen 

Voor de praktijkvakken in klas 1 en 2, dus het vak GO (Groene Oriëntatie) geldt de regel, dat leerlingen 
werkkleding dienen te dragen. Dat is afhankelijk van de soort werkzaamheden. Op school zijn 
voldoende schorten, overalls, laarzen e.d. aanwezig. 

In de bovenbouw kiezen de leerlingen een praktijkvak. Het is voor  de leerlingen verplicht om 
werkkleding aan te schaffen. Meer informatie krijgt uw kind via de vakdocent. 

Het is verstandig om de werkkleding te voorzien van een naam(etiket). Dit geldt ook voor laarzen of 
schoeisel (naam met viltstift). De werkkleding kan eventueel in een kluisje worden opgeborgen. De 
school is niet aansprakelijk voor verlies van de werkkleding of schoeisel. 
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6. LOB 

De afkorting LOB staat voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Wat wil ik, wat kan ik, waar ben ik 
goed in, welke mogelijkheden biedt deze regio? In je leven moet je regelmatig kiezen. Dat begint ’s 
ochtends al: welke kleding trek ik aan, wat smeer ik op brood? Het zijn keuzes waar niet zo heel veel 
van afhangt. Belangrijker zijn de keuzes, die met je toekomst te maken hebben. Keuzes voor een 
wereld of keuzevak, een vakkenpakket, een vervolgopleiding. Dit hoofdstuk gaat over de keuzes die je 
in de jaren hier op school moet gaan maken. LOB is in alle leerjaren opgenomen in het lesprogramma 
en heeft een eigen PTO en PTA. Deze moet voldoende worden afgesloten. 

 

6.1 Decaan en LOB-coördinator 

Onderbouw 
In de onderbouw is de decaan samen met twee LOB-coördinatoren verantwoordelijk voor het LOB-
programma. Samen begeleiden zij leerlingen bij hun studie- en/of beroepskeuze. Eerste aanspreekpunt 
voor leerlingen is altijd de mentor. Maar mentoren kunnen niet alles weten. Samen begeleiden zij het 
keuzeproces en de LOB-activiteiten, zoals toeren, snuffelstage en infoavonden. 

 
Verantwoordelijk voor LOB programma onderbouw: 
BB-team en KB-team onderbouw Mevrouw R. Huiskamp(LOB-coördinator) 
GL-team onderbouw   Mevrouw A. de Haas (decaan) 
hGL klas 1    Mevrouw A. de Haas 

 
Bovenbouw 
In de bovenbouw is het eerste aanspreekpunt  voor leerlingen altijd de mentor. Maar mentoren kunnen 
niet alles weten, daarom heeft onze school ook een decaan. De decaan begeleidt leerlingen bij het 
maken van een studie-en beroepskeuze. Zij is ook verantwoordelijk voor het LOB-aanbod in de 
bovenbouw, o.a. Speeddaten, beroepenavonden en scholenmarkt. 
In de bovenbouw wordt LOB steeds belangrijker: zowel bij het kiezen van een stagebedrijf als bij het 
maken van keuzes voor (keuze)vakken en vervolgopleiding. Voor het PTA moeten leerlingen op z’n 
minst één keer per leerjaar de scholenmarkt bezoeken of een bezoek 
brengen aan Open Dagen of een dag meelopen op een opleiding. 
Decanen kunnen hulp bieden, met informatie over vervolgopleidingen, over (on)mogelijkheden, met 
het regelen van een meeloopdag. Je kunt altijd een gesprek aanvragen, ook met je ouders erbij, om 
informatie te krijgen of je vragen te stellen. 
Er zijn leerlingen die absoluut geen idee hebben welke keuze ze moeten maken. Op internet zijn veel 
testen beschikbaar om te ontdekken wat je wilt en kunt. Ook op school bieden we de mogelijkheid om 
een beroepskeuzetest te doen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Met je mentor vul je, na uitleg door de decaan, in leerjaar 4 het doorstroomdossier in, als je eenmaal 
weet naar welke opleiding je wilt. Voor 1 april moet de aanmelding op de vervolgopleiding geregeld 
zijn! 
Soms heb je tussentijds vragen, over niveau of vakken, over overstappen naar een andere school. 
Ook dan kun je bij een decaan terecht. 
 
 
Verantwoordelijk voor LOB-programma bovenbouw: 
BB, KB en GL      
Ondersteuning van grote LOB-activiteiten  
 

6.2 Welke activiteiten kun je voor LOB verwachten? 

In het vernieuwde vmbo-programma hebben leerlingen te maken met het profiel Groen. In de 
onderbouw zien we dit terug in de GWO en in de bovenbouw in de vijf werelden. In de bovenbouw 
volgen leerlingen ook beroepsgerichte keuzevakken en deze zijn uit alle profielen. Enkele voorbeelden 
van de keuzevakken: EHBO, Webshop, ondernemen, Groene Machinepark, Bloemwerk. 
Activiteiten die o.a. voorbij komen zijn: Toeren, stage, bedrijfsbezoeken, scholenmarkten en 
meeloopdagen. 
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Werken met Qompas 
Alle leerlingen werken met het digitale LOB-programma Qompas. In leerjaar 1 maken leerlingen met 
hun mentor een account aan. Dit account gaat vier jaar mee.  
Digitaal is hier enorm veel informatie te vinden over vmbo en mbo-opleidingen, over werk en 
bijbehorende competenties. Belangrijker is, dat Qompas door middel van allerlei opdrachten helpt om 
leerlingen meer te laten reflecteren, zicht te krijgen op eigen (on)mogelijkheden en bijbehorende 
beroepen, ouders te laten meedenken over de keuze van hun kind. Leerlingen gaan in 
principe vier jaar werken met Qompas. Aan het eind van leerjaar 4 kunnen zij het opgebouwde 
loopbaandossier downloaden en eventueel gebruiken voor de intake van een vervolgopleiding. 
Leerlingen kunnen zowel thuis als op school op een computer of tablet met Qompas aan het werk. 

 

6.3 Keuzes binnen school 

In het profiel Groen kennen we vijf werelden:  

• De levende wereld 

• De gezonde wereld 

• De actieve wereld 

• De creatieve wereld 

• De groen technische wereld 

De basis voor iedere wereld zijn de eindtermen van het profiel Groen zoals de overheid die ons 
aanlevert. De wijze waarop de eindtermen worden behandeld, verschilt per wereld. Ook behandelt 
iedere wereld extra onderwerpen. Het examen (een centraal schriftelijk praktisch examen = CSPE) is 
voor iedere wereld, dus ook voor iedere leerling, hetzelfde. 
 
De cijfers behaald voor de wereld en de keuzevakken tellen mee voor het schoolexamen. Het 
schoolexamencijfer en het cijfer voor het CSPE bepalen samen het eindcijfer. 
Tijdens de informatieouderavonden zullen wij u hierover natuurlijk meer informatie geven. 

 
Vakkenpakketkeuze 
We kennen op school op diverse momenten de mogelijkheid om bijvoorbeeld tussen twee vakken te 
kiezen, tussen biologie of nask of tussen nask en Duits. Op welk moment je die keuze moet maken, 
hangt af van je leerweg. In de loop van het leerjaar waarin die keuze speelt, krijg je hier informatie 
over. Altijd geldt: 
Kijk goed welke eisen, wensen je eventuele vervolgopleiding heeft. Kun je nask laten vallen of krijg je 
dan een probleem met doorstromen? Vragen die je daarover hebt, kun je stellen bij de decaan. De 
begeleiding van het keuzeproces voor het vakkenpakket ligt bij je mentor en bij de decaan. 
In leerjaar 3 wordt er al begonnen met het opbouwen van het examencijfer, in leerjaar 4 wordt dit 
vervolgd. Aan het eind van leerjaar 3 kiezen leerlingen hun definitieve examenpakket. 

 
Keuze voor een vervolgopleiding 
Wat wil je worden? Wat wil je doen? Het zijn moeilijke vragen. Wel belangrijk om er goed over na te 
denken. Dat kun je niet alleen. Je mentor, je stagebieder, je ouder(s)/verzorger(s), de 
vakrichtingsdocenten, je baas, je decaan: allemaal mensen die je kunnen helpen om helder te krijgen 
waar je goed in bent. Wat je leuk vindt, weet je meestal zelf wel. Door ‘vind ik leuk’ en ‘kan ik goed’ te 
combineren, krijg je een beeld van mogelijke vervolgopleidingen. 
Daarbij spelen altijd meer zaken mee: 
Waar kan ik die opleiding volgen? Welke eisen worden er gesteld? Is er eigenlijk wel werk voor dat 
beroep in onze regio of moet ik dan verhuizen? Hoe zit het met het vinden van een stageplek? In 
leerjaar 3 en 4 zoeken we naar antwoorden op al deze (en soms nog veel meer) vragen. 
Voor 1 april in leerjaar 4 moet je aangemeld zijn bij een vervolgopleiding. Als die vervolgopleiding niet 
iedereen aanneemt, raden we je dringend aan ook nog een tweede keus te maken en je daarvoor ook 
aan te melden. Zo ben je zeker van een goede plek na het behalen van je diploma. Je bent dan 
immers nog leerplichtig. 
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6.4 Doorstroommogelijkheden 

Leerlingen gaan in klas 3 en 4 examen doen in de desbetreffende leerweg van het vmbo. Na hun 
examen zijn ze toelaatbaar tot het mbo.  
Wij leiden de leerlingen zo breed mogelijk op. Dat betekent dat ze na het behalen van hun diploma op 
elk mbo kunnen doorleren. Zeventig procent van onze leerlingen gaat na het behalen van het 
vmbo(groen) diploma doorleren op een ROC en kiest een andere sector. 
 
Het mbo kent opleidingen op drie niveaus: niveau 2, 3 en 4. Bovendien wordt het onderwijs 
aangeboden via de : 
Beroepsopleidende leerweg (BOL) of de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), kort gezegd is het 
onderscheid: 
BOL: je gaat naar school en loopt stage 
BBL: je hebt een baan en gaat 1 dag in de week naar school 
 
Doorstroming vindt plaats volgens het onderstaande schema. 
 
Behaald vmbo-diploma 

 

Opleiding mbo (niveau) 

Basisberoepsgerichte leerweg (BB) 

 

2 

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 

 

3, 4 

Gemengde Leerweg (GL) 

 

3, 4 

Leerlingen die een GL/TL diploma halen kunnen ook doorstromen naar de havo en starten daar dan in    
leerjaar  4. 
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7. Het Groene Lyceum (HGL) 

Algemene Informatie HGL 

 

De hier genoemde informatie is specifiek voor het Groene Lyceum. Overige algemene informatie 
vindt u elders in de schoolgids.  

 

Het Groene Lyceum 

Voor wie 

Het Groene Lyceum is onderdeel van Zone.college, maar richt zich op een geheel eigen 

doelgroep. Leerlingen met een havoadvies die niet alleen theorielessen willen volgen, maar zich 

in de praktijk willen vormen, vinden op het Groene Lyceum hun plek. Naast theoretisch onderwijs 

wordt er veel aandacht besteed aan buitenschools leren in de praktijk. Wij noemen het dan ook 

“De praktische route naar het HBO”.  In het eerste jaar van Het Groene  Lyceum starten we al 

met wekelijkse projectdagen en het vak Groene Wereld Oriëntatie.  

Het Groene Lyceum is daarmee een onderwijsvorm die uitermate geschikt is voor de zelfstandige 

en praktisch ingestelde leerling. 

Naast een breed pakket theorievakken wordt  veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van  

vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken en presenteren. Voor dit type onderwijs moet je niet 

alleen zelfstandig en ondernemend zijn, maar ook beschikken over voldoende sociale vaardigheden, 

omdat je veel samenwerkt met anderen. Er wordt binnen hGL gekeken naar je interesses, talenten en 

natuurlijk ook naar je (studie)loopbaan. 

Naast het competentiegericht werken, maken de leerlingen gebruik van een aantrekkelijke 

elektronische leeromgeving.  

In deze leerroute halen de leerlingen in zes jaar een vmbo-diploma (Gemengde Leerweg/Theoretische 

Leerweg) én een mbo, niveau 4-diploma Manager Retail. Met deze diploma’s kunnen de leerlingen 

doorstromen naar bijna alle Hbo-opleidingen. 

  

Inhoud van de opleiding 

In de eerste 3 jaar van het Groene Lyceum staat het examenprogramma van vmbo GL/TL centraal. 
Dit is haalbaar door ons versnelde traject, een andere lesmethode en de competentieontwikkeling 
van de leerling. In de volgende vakken doen de leerlingen na 3 jaar examen: 

Nederlands - Engels - Duits - Biologie  – Nask 1 – Profiel groen - Maatschappijleer  

Het vak CKV (Culturele en kunstzinnige vorming) en het Profielwerkstuk moeten ook naar behoren 
worden afgesloten in het derde jaar.  

In het vierde leerjaar ronden de leerlingen dan het vmbo helemaal af. Ze doen dan nog examen in: 

Wiskunde en Economie.  

Het vak Sport en bewegen wordt ook in leerjaar 4 afgesloten. Als deze vakken zijn afgerond behalen 
de leerlingen behalen een GL en TL diploma. 

Tijdens het vierde leerjaar starten we ook met de mbo-opleiding,  niveau 4 Manager Retail. Tijdens 
het mbo-traject in leerjaar 4 t/m 6 staan de stage/BPV en de AVO-vakken centraal. Na 6 jaar heeft 
de leerling na het behalen van de diplomeringseisen een mbo 4 diploma Manager Retail, Hiermee 
kan de leerling instromen op het HBO.  

Overgang onderbouw/bovenbouw  

In het Groene lyceum werken we met een coach. In de onderbouw regelt de mentor nog van alles  
voor de klas en de individuele leerling. In de bovenbouw is de coach vooral op afroep beschikbaar. 
De coach zal vaak als een algemeen aanspreekpunt functioneren voor zowel studenten als 
docenten (een soort doorgeefluik voor informatie) maar het is in de bovenbouw de bedoeling dat 
studenten regie nemen over het leerproces. De coach functioneert hier dus meer als een soort 
klankbord dat op de achtergrond aanwezig is. Dit proces naar zelfstandigheid verloopt bij de ene 
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student makkelijker dan bij de andere. De coach voert daarom regelmatig coachgesprekken om te 
checken hoe het gaat met het studieverloop.  

Loopbaancoach  

Naast het bijhouden van resultaten en het motiveren/stimuleren van studenten heeft de coach in de 
bovenbouw ook de rol van loopbaancoach. Wanneer de studenten in de bovenbouw komen, komt er 
regelmatig de vraag of zij al weten wat zij na het hGL gaan doen. Voor een aantal zal dit al vaststaan 
maar voor een groot deel ook niet. Middels loopbaangesprekken zal de student ontdekken waar zijn 
kwaliteiten liggen, welke beroepen en opleidingen daarbij horen en wie hij nodig heeft om zijn doelen 
te bereiken.  

 

Stage 

In leerjaar 2 en 3 starten we al met snuffelstages. Dit is een eerste kennismaking met het werkveld. 

In leerjaar 4, 5 en 6 kennen we 2 verschillende stages. BPV-MR (beroepspraktijkvorming manager 
retail) en BPV-LOB (beroepspraktijkvorming loopbaanontwikkeling). De leerlingen lopen op een 
vaste dag in de week stage, daarnaast kennen we ook nog stageweken. Tijdens de 
beroepspraktijkvorming wordt het schoolse leren verweven en verbonden met de praktijk.  

De opleiding aan het Groene Lyceum wordt afgesloten met de zogenaamde Proeve van 
Bekwaamheid, de zogenaamde PVB. Deze PVB wordt aan het eind van de opleiding afgesloten, 
maar hiermee is al eerder begonnen 

Het is een praktische test waarin de student laat zien over zowel kennis, vaardigheden als 
competenties te beschikken die horen bij manager retail (mbo niv 4) . De PVB wordt in een 
realistische praktijksituatie afgenomen, dit zal meestal het BPV(stage)-bedrijf zijn. In leerjaar 4,5 en 6 
worden leerlingen hier op voorbereid middels expertlessen en BPV-MR (stage).  

 

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplek. Wij verwachten 
van de leerlingen dat ze initiatiefrijk en leergierig naar stages gaan. Daarnaast verwachten wij dat de 
leerling een professionele houding aanneemt en gepaste kleding draagt. De stagebedrijven vanaf 
leerjaar 4 moeten SBB-gecertificeerd zijn. Voor iedere stage heeft een leerling een 
stageovereenkomst nodig die ondertekend is door het bedrijf, ouders / verzorgers en de leerling zelf. 
Zonder deze stageovereenkomst mag een leerling niet op stage. Meer informatie over de stage kunt 
u vinden in de stagegids die op intranet staat.  

Voor vragen kunt u terecht bij: 
Mevrouw A. de Haas stagecoördinator 
Mevrouw A. Flamma stagebegeleider 
De heer H. Bos  stagebegeleider 

 

Eind leerjaar 5 gaan de leerlingen minimaal 6 weken op buitenlandstage. Tijdens deze stage staan 
zelfstandigheid en eigen ontwikkeling centraal. Tijdens deze 6 weken moet de leerling binnen een 
bedrijf / organisatie werken voor minimaal 35 uur in de week. Voorafgaand aan de stage worden de 
leerlingen en hun ouders op een ouderavond geïnformeerd over mogelijkheden en onmogelijkheden 
tijdens de buitenland stage.  

 

Projectdagen en onderzoeksdagen 

In de eerste 3 leerjaren staan er wekelijks  vier projecturen op het rooster. Tijdens deze uren werken de 
leerlingen vanuit een thema. De bedoeling is dat de leerlingen praktisch aan de slag gaan met het 
thema. Hierbij wordt gestimuleerd om “Out-of-the-box” te denken: wat wil je onderzoeken, uitvinden, 
laten zien van dit thema en hoe ga je dat organiseren? Hoe kun je de taken verdelen in de groep, hoe 
zorg je voor een goede samenwerking en tot slot hoe presenteer je je project en hoe kijk je erop terug? 
Leerlingen worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar mogelijkheden, initiatief te nemen en kwaliteit 
te leveren. Een paar voorbeelden van de projecten: in leerjaar 1 beginnen de leerlingen met het 
organiseren van hun eigen schoolkamp, meteen al een leuke en flinke uitdaging. In klas 2 tijdens het 
Multi-culti-cooking project ontdekken ze de keukens van verschillende culturen en gaan aan de slag in 
de keuken. In leerjaar 3 gaan de leerlingen op zoek naar Groen in de stad. Ze bedenken en ontwerpen 
ideeën om de stad verder te vergroenen.  
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Tijdens de projecten worden de leerlingen gecoacht op verschillende competenties, in leerjaar 4,5 en 6 
worden de projectdagen vervangen voor onderzoeksdagen. Leerlingen binnen het Groene Lyceum 
worden breed opgeleid richting het HBO. Op gebied van competentie ontwikkeling wordt er veel van 
hen verwacht. Onderzoek doen is een belangrijker pijler binnen het onderwijsproces. Het groene 
lyceum betrekt hierbij ook externe opdrachtgevers bij. Vorderingen worden door de leerlingen 
vastgelegd in een portfolio. (Simulise) 

 

Lessentabel HGL 

 

    
2022 – 2023 
Leerjaar 1  

2022 – 2023 
Leerjaar 2  

2022 – 2023 
Leerjaar 3  

2022 – 2023 
Leerjaar 4  

Nederlands   3 2 3 2 

Engels   2  3  3 2 

Wiskunde   3   3  2 3 

Biologie   2   2  2 2 

Duits   2   2  2 1 

Mens & Maatschappij   2  2      

NaSk1 2 2 2   

LO   3 2  2 1 

Techniek    1*  2      

Kunstvakken   2   1*     

Projectdag   4  4 4   

Groene oriëntatie   3   3      

Economie     2  2   

Maatwerkuren    3  3 3 1 

Maatschappijleer     2   

Groen Profiel     3   

Beroepsgerichte keuzevakken     3   

Expertlessen manager retail en economie       4 

Onderzoeksdag       4 

Burgerschap       1 

Sportorientatie       1 

Nask2       2 

Keuzedelen       2 

BPV  (1 dag)       hele dag 

Aantal lesuren   32 33 33 26 

 

*) dit vak wordt een half jaar 2 uur gegeven. 
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Maatwerk 

Binnen het groene lyceum kennen we maatwerkuren. Voor deze uren moeten leerlingen een keuze 
maken. De behoeften van leerlingen lopen tenslotte behoorlijk uiteen en middels deze maatwerkuren 
kunnen leerlingen kiezen wat voor hen op dat moment het meest interessant/nodig is. 

Ze worden zo meer eigenaar van hun eigen onderwijsproces. 

Door maatwerk kunnen leerlingen hun talenten en persoonlijke kwaliteiten verder ontwikkelen in hun 
eigen tempo. Dat heeft mogelijk een positief effect op de motivatie en de prestatie van leerlingen.  

 
Personeel 

 

Docententeam hGL 

Naam Vak Coach E-mail 

Mevrouw E. Smallegange    Techniek  esmallegange@zone.college  

De heer H. Denissen    

  

Sport en bewegen  Leerjaar 1 hdenissen@zone.college  

Mevrouw R. Euverman   

Mevrouw C. van Viersen     

Duits 

Duits en 
interculturele 
communicatie 

 

Leerjaar 4 

reuverman@zone.college 

cvviersen@zone.college 
 

Mevrouw A. Flamma 

Mevrouw R. Grimbergen     

Engels Leerjaar 4 aflamma@zone.college  

Mevrouw A. Derksen 

Mevrouw S. Modderkolk 

Nederlands Leerjaar 1 

Leerjaar 2 en 3 

jklein@zone.college 

smodderkolk@zone.college 

 

De heer K. Koorn     Economie  kkoorn@zone.college  

Mevrouw J. Schimmel  

Mevrouw A Stegeman    

Biologie  en Groene 
Wereldoriëntatie 

 jschimmel@zone.college 

astegeman@zone.college 
 

De heer R. de Vaan Mens en 
Maatschappij  

Burgerschap 

Leerjaar 2 rdevaan@zone.college  

De heer S. Plette 

Mevrouw H. Jongbloed     

Wiskunde   

Leerjaar 1 

splette@zone.college 

hjongbloed@zone.college 
 

Mevrouw R. Zeeman NaSk 1 en NaSk 2  rzeeman@zone.college 

Mevrouw A. de Haas  Leerjaar 3 adhaas@zone.college 

Mevrouw S. Noort onderwijsassistent  snoort@zone.college 

 

 

 

mailto:nvboldrik@aoc-oost.nl
mailto:hdenissen@aoc-oost.nl
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mailto:jklein@zone.college
mailto:smodderkolk@zone.college
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mailto:jschimmel@aoc-oost.nl
mailto:astegeman@zone.college
mailto:rdevaan@aoc-oost.nl
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Projectleider hGL: 

Mevrouw A de Haas   adhaas@zone.college 

 

Teamleider hGL: 

 

Contact met school: 

Algemeen schoolnummer: 088-2620800 

 

Bureau Leerlingzaken (BLZ) blztwello@zone.college 

8. Belangrijke regelingen 

8.1 Film, foto, internet en privacy 

Er worden regelmatig foto- en/of filmopnames gemaakt van schoolactiviteiten (excursies, diploma-
uitreikingen, open dagen, etc.). Dit beeldmateriaal kan door ons geplaatst worden op verschillende 
media, bijvoorbeeld op onze website, het intranet, social media (Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, …), nieuwsbrieven, etc. 

Voor het gebruik van dit beeldmateriaal, waar de leerling op te herkennen is, zijn wij verplicht de 
leerling/ouder(s)/verzorger(s) om toestemming te vragen. Deze toestemming wordt geregistreerd in 
Magister en zal elk jaar aan het begin van het schooljaar opnieuw gevraagd worden. Daarnaast kunt u 
op elk moment uw opgegeven keuze aanpassen via Magister. Wanneer de leerling 16 jaar of ouder is 
maakt de leerling zelf deze keuze. 

 

In het algemeen vraagt Zone.college aan de ouder(s)/verzorger(s) om terughoudend te zijn met het 
maken en publiceren van eigen foto- en/of filmopnames tijdens gezamenlijke schoolactiviteiten. De 
school wil voor iedereen een veilige omgeving zijn. 

 

Wij zijn continu bezig de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Voor onderwijskundige doeleinden 
(training en opleiding) kunnen wij opnames maken tijdens de les. Deze opnames zijn voor intern 
gebruik en zullen niet worden gepubliceerd. Hiervoor is geen toestemming nodig. Tijdens deze 
opnames is het mogelijk dat er leerlingen in beeld komen. Als hier bezwaar tegen is, kan dat 
aangegeven worden. 

 

Online lessen 

Online lessen zijn lessen die op afstand gegeven worden. Als leerling volg je de les (bijvoorbeeld thuis) 
via een online video verbinding. Bij het volgen van online lessen gelden de volgende regels: 

• Zorg voor een veilige en rustige werkplek. 

• Pas de achtergrondinstellingen van de video verbinding zo aan dat de afleiding minimaal is. 
Kies bijvoorbeeld voor een vervaging van het beeld. 

• Aan het begin van de les moet de camera aangezet worden, zodat er aan- en afwezigheid 
geregistreerd kan worden. 

• Het is niet toegestaan om opnames te maken van online lessen. Dit geldt ook voor 
het bewerken en plaatsen van materiaal op social media. 

 

De school- en gedragsregels zijn zowel voor de reguliere als ook voor de online lessen van toepassing. 
Het overtreden van de regels kan er voor zorgen dat er passende maatregelen genomen moeten 
worden. 

 

 

 

mailto:adhaas@aoc-oost.nl
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Privacyverklaring 

Meer informatie over hoe Zone.college omgaat met persoonsgegevens is te vinden in de 
privacyverklaring op de website van Zone.college. 

 

8.2 Leerlingendossiers en persoonsregistratie 

In de dossiers van de leerlingen komt in de loop van de opleiding veel informatie terecht, zoals het 
aanmeldingsformulier, het inlichtingenformulier, testuitslagen, verslagen van gevoerde gesprekken, 
enz. De cijfers en resultaten van leerlingen bewaren wij tien jaar. 

 

8.3 Informatieverstrekking (gescheiden) ouders 

Informatieverstrekking (gescheiden) ouders: 

Voor kinderen bij ons op school waarvan de ouders gescheiden zijn of niet bij elkaar wonen, verloopt 
het contact (informatieverstrekking) tussen ouder en school in beginsel via de ouder bij wie het kind 
woont. Indien de andere ouder (die ook het ouderlijk gezag heeft over het kind) geen informatie krijgt 
via de ouder bij wie het kind woont, over de leerresultaten en het welbevinden van het hun 
kind/kinderen, kan deze contact opnemen met de school om informatie te verkrijgen. Ouders die beiden 
het gezag hebben over hun kind, hebben recht op alle informatie. Ouders die niet met het gezag 
bekleed zijn, hebben beperkt recht op informatie.  

 

8.4 Integraal veiligheidsplan 

Het komend schooljaar blijven wij werken aan een integraal veiligheidsplan. In dit veiligheidsplan wordt 
o.a. opgenomen: het ontruimingsplan, het sociaal veiligheidsprotocol/ antipestprotocol,  het protocol 
overlijden leerkracht/leerling, het protocol bij drugsgebruik, het protocol bij dyslexie, het protocol bij 
calamiteiten en de klachtenregeling. In dit veiligheidsplan is ook een protocol werkweken/excursies 
opgenomen. Hierin staan alle afspraken, regels, verantwoordelijkheden ed. van personeel en leerlingen 
beschreven tijdens werkweken en kampen. Meer informatie over ons veiligheidsplan kunt u krijgen bij 
de directie, de heer W.B. Timmer. 

 

8.5 Klachtenregeling en vertrouwenspersonen 

Onder het motto ‘blijf niet met klachten rondlopen’ adviseren wij klachten zo snel mogelijk te melden. 
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op de locatie zullen in onderling overleg tussen 
leerlingen, ouders/verzorgers, personeel en locatiedirecteur op een juiste wijze worden afgehandeld.  

 
Op de website van Zone.college (www.zone.college) is de klachtenregeling opgenomen. Daarin is 
aangegeven bij wie een klacht kan worden ingediend en de adressen van deze personen. Voor het 
indienen van een klacht kunt u tevens gebruik maken van het online klachtenformulier op de website 
van Zone.college (www.zone.college). De klacht komt dan automatisch bij de juiste persoon terecht. 
 
De interne vertrouwenspersonen zijn de eerste aanspreekpunten voor leerlingen bij klachten over 
ongewenst gedrag en machtsmisbruik (ook wel klachten van persoonlijke aard genoemd), zoals 
(seksuele) intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

 
Op onze locatie zijn de interne vertrouwenspersonen:  
De heer M. Achtereekte en mevrouw R. Grimbergen 
 
Daarnaast is er de mogelijkheid begeleiding, ondersteuning en advies te vragen aan een onafhankelijke 
externe vertrouwenspersoon. Met de externe vertrouwenspersoon kan besproken worden welke 
vervolgstappen wenselijk zijn. De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via de: Vertrouwenslijn van 
Bezemer & Schubad, tel. 088 144 02 00. Daar wordt een externe vertrouwenspersoon toegewezen die 
kan helpen. 
 

https://zonecollege.nl/privacyverklaring/
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Mocht u vragen hebben over de klachtenregeling dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur, 
de interne vertrouwenspersonen of mailen naar klachtenbeheer@zone.college. 
 
 

8.6 Leerplicht en schoolverzuim 

Leerplicht - en kwalificatieplicht 
Bijna alle kinderen in Nederland gaan, als ze 4 jaar zijn, naar de basisschool. Jongeren zijn vanaf 5 jaar 
verplicht om onderwijs te volgen, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor 
leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. 
Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren 
tot de leeftijd van 18 jaar onderwijs moeten volgen als zij nog geen startkwalificatie hebben behaald. Een 
startkwalificatie is minimaal een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 
 
Leerplicht: voor wie? 
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met 
een andere nationaliteit en kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. 
 
Zone.college verzuimadministratie 
Zone.college verzorgt onderwijs en is van daaruit verplicht om de Leerplichtwet uit te voeren. 
Ouder(s) of verzorger(s) zijn er verantwoordelijk voor dat de leerling ingeschreven staat en naar school 
gaat. Scholen zijn verplicht “ongeoorloofde afwezigheid” van een leerling van 16 uren les- of praktijktijd 
in een periode van 4 aaneengesloten lesweken, te melden bij de gemeente via het digitale verzuimloket 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaar kan een leerling/ 
ouder(s)/verzorger(s) uitnodigen voor een gesprek. De overheid houdt toezicht op de 
verzuimadministratie van de scholen. 

Let op: De leer- en kwalificatie plichtige leerlingen mogen pas uitgeschreven worden bij Zone.college  
indien zij bij een nieuwe school zijn ingeschreven of toestemming daarvoor hebben van de 
leerplichtambtenaar. Bij eventuele problemen m.b.t de leerplicht kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact 
opnemen met de leerplichtambtenaar. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de leerplichtambtenaar 
vrijstelling van de leerplicht verlenen. 
 
Informatie over Ziekmelden van leerlingen zie paragraaf 8.13. 
 
 

8.7 Huisregels en schoolregels 

Omgangsregels 

Als mensen met elkaar samenleven heb je regels nodig om dit in goede banen te leiden. Op onze 
locatie hebben wij een beperkt aantal huisregels en afspraken die gelden voor alle medewerkers en  
leerlingen. 

 

Het centrale uitgangspunt is: “Hoe houden we het samen leuk op school?” 

• Wij tonen respect voor elkaar, elkaars spullen het schoolgebouw en de omgeving. We zijn daar 
best streng in. Wanneer iemand respectloos omgaat met een ander, of met de andere hierboven 
genoemde zaken kan dit resulteren in disciplinaire maatregelen of zelfs aangifte bij de politie.  

• Wij zijn een Nix 18 en een rookvrije school, Gebruik van Energydrankjes of andere 
geestverruimende middelen  tolereren wij ook niet.  

• Jassen en petten horen aan de kapstok of in je kluisje. In de school dragen de leerlingen deze dus 
NIET. 

• Telefoons lever je in bij aanvang van de les. Ze staan natuurlijk uit. Uitsluitend in overleg met de 
docent kan hiervan afgeweken worden.  

• Eten, drinken, relaxen doe je in de kantine of op het schoolplein. De homes, de gangen en de atria 
zijn bedoeld om te studeren.  

• In de pauzes en tijdens tussenuren ben je gewoon op school.  

mailto:klachtenbeheer@zone.college
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• Kleding: Wij gaan natuurlijk niet voorschrijven wat voor soort kleding de leerling bij ons op school 
moet dragen. Echter aanstootgevende kleding en kleding met teksten/afbeeldingen die voor 
anderen kwetsend kunnen zijn, zijn bij ons op school niet gewenst. 

 

Aandachtspunten 

• Kijk regelmatig in Magister voor jouw meest recente lesrooster. 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen. 

• De inhoud van de kluisjes is ’s nachts niet verzekerd; neem waardevolle spullen dus altijd mee 
naar huis. 

• Incidenten in de buurt van school, ook na schooltijd, waarbij leerlingen zijn betrokken, zien we 
als een incident op school.  

• School mag, zonder toestemming van de huurder, een kluisje openen en de inhoud 
controleren. 

• Binnen school gelden alle wetten en regels van Nederland. Verboden zaken, zoals wapens en 
vuurwerk neem je dus niet mee. Let op: in onze school zien wij alle messen en soorten 
(kinder)vuurwerk als verboden zaken.  

• Onze school verstrekt geen medicijnen of zelfzorgmiddelen aan leerlingen tijdens schooltijd. 

• Onze school verricht geen medische handelingen. Dit moet gedaan worden door een hiervoor 
opgeleid en bevoegd persoon. 

• Onze school handelt in levensbedreigende situaties volgens het Nederland recht.  
 

 

Naast deze aandachtspunten hebben wij ook nog enkele belangrijke tips: 

• Wij proberen deze roosterwijzigingen ook zo snel mogelijk op het internet te zetten. Kijk dus ook 
regelmatig op intranet (via www.zone.college) en/ of Magister of eventueel via de WhatsApp. 

• Gebruik zoveel mogelijk je kluisje. Laat waardevolle spullen niet slingeren, in je tas of jas zitten. 
Ditzelfde geldt ook voor gymkleding enz. School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
vermissing van of schade aan persoonlijke eigendommen! Let er wel op dat je aan het einde van de 
dag je waardevolle spullen meeneemt naar huis. Spullen die nl. ’s nachts in het kluisje blijven, zijn 
NIET verzekerd. Het is de school toegestaan zonder toestemming van de huurder kluisjes te 
openen om de inhoud te controleren.  

• Zet in praktijk- en sportkleding je naam. Deze worden zelden gestolen, maar wel vaak verkeerd 
meegenomen. Ditzelfde geldt voor beschermende kleding die bij sommige vakken verplicht is. 

• De school is  niet aansprakelijk te stellen voor schade aan, of vermissing van spullen die door de 
leerlingen worden meegenomen van thuis (fiets, telefoons, etc) 

• Neem geen spullen mee naar school waarvan je eigenlijk wel weet dat ze niet mogen. Bijvoorbeeld: 
Een mes meenemen is niet slim omdat het door ons gezien wordt als een wapen. Een ander 
voorbeeld is het hebben van vuurwerk, ook niet slim. Het kan grote gevolgen hebben als je deze 
dingen toch in je bezit hebt.  

 

Medicijngebruik: 

• Zone.college Twello  verstrekt in geen enkel geval medicijnen aan leerlingen onder schooltijd. 

• Zone.college Twello verricht geen medische handelingen, want deze moeten gedaan worden door 
hiervoor opgeleide personen.  Als ouders gebruik willen maken van medische handelingen dienen 
zij zelf te zorgen voor een medisch opgeleid persoon. 

• In geval van levensbedreigende situaties handelt Zone.college Twello conform de wet (artikel 24 
van de wet VO) 

 

 

 

 

 

http://www.zone.college/
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8.8 Beleid werkweken  

Leerlingen klas 3 gaan naar Luxemburg, Ameland of Kassel. Daarnaast gaan de verschillende klassen 
vaak op excursie. Binnen onze school hebben wij een handboek voor het kamperen/werkweken waarin 
de organisatie, de veiligheid, de regels/afspraken, gebruik alcohol/drugs, ed. is vastgelegd. Het gebruik 
van dit handboek is voor elk kamp verplicht. 

 

 

8.9 Alcohol 

De huidige wetgeving geeft aan dat het niet is toegestaan alcoholische dranken aan jongeren onder de 
18 jaar te verstrekken. In de schoolregels staat dan ook vermeld dat het gebruik van alcoholische 
dranken door leerlingen ten strengste verboden is. Dit geldt ook voor de kampen en de feestavonden 
van de leerlingen.  

 

8.10 Rookbeleid 

Zone.college vindt het haar verantwoordelijkheid om leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving 
te bieden. Daarom zijn alle terreinen van Zone.college volledig rookvrij.  Door een rookvrije school 
stimuleert Zone.college haar leerlingen en personeel om niet te gaan roken.  

 

8.11 Kluiscontrole 

De school behoudt zich het recht voor al dan niet in aanwezigheid van de politie om de inhoud van een 
door de leerling gehuurde (of: ter beschikking gestelde) kluis te controleren op de aanwezigheid van 
verboden zaken. Deze controle kan ten allen tijden zonder toestemming van de huurder worden 
uitgevoerd, al dan niet tevoren aangekondigd". De controle wordt altijd in aanwezigheid van minimaal 
twee personen uitgevoerd, waarvan één medewerker van Zone.college is. 

 

8.12 Schorsing 

Indien een leerling geschorst wordt, worden de ouders hiervan in eerste instantie telefonisch op de 
hoogte gebracht. Daarna volgt een officiële brief waarvan een afschrift naar ons College van Bestuur en 
de leerplicht gaat. Als de schorsing twee dagen of langer duurt, wordt ook de inspectie op de hoogte 
gebracht. De leerling is tijdens de schorsing thuis en bezig met schoolwerk. Nadat de schorsing is 
afgelopen volgt eerst het schorsingsgesprek met ouders en leerling waarna de leerling weer de les in 
mag. De gemiste uren worden naar rato en in overleg ingehaald. 

 

8.13 Te laat komen en time out 

Te laat komen: 

Als een leerling te laat is (of komt) moet hij/zij een te laat briefje halen bij BLZ. BLZ beoordeelt of de 
leerling al dan niet een goede reden heeft (LR/LA). Als het te laat komen vanwege een ongeldige reden 
is registreert BLZ de leerling in Magister als LA. Wanneer een leerling meer dan een half uur te laat is 
wordt deze in principe als “SP” geregistreerd en moet de leerling het hele uur inhalen. Vanaf 3 keer te 
laat worden door BLZ maatregelen genomen. Magister zet automatisch een afspraak (30 minuten 
voorafgaand aan het eerste lesuur) in de agenda van de lln. De lln moet zich melden bij BLZ. Dit geldt 
voor elke keer dat de lln te laat is. Als de leerling meer dan 5 keer te laat is zonder goede reden:  

1. De bovenstaande acties worden in ieder geval uitgevoerd én  

2. Bij de 5e keer krijgt de ll vanuit BLZ een briefje mee ter ondertekening door ouders. Leerling 
levert ondertekend briefje weer in bij BLZ.  
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3. Mentor en TO wordt niet op de hoogte gebracht door BLZ. Mentor en TO zijn hier zelf 
verantwoordelijk voor door met regelmaat de absenties te checken.  

4. 10x te laat: DUO Melding -> brief leerplichtambtenaar  

13x te laat: teamondersteuner in gesprek met leerling en ouders  

16x te laat: teamleider in gesprek met teamondersteuner en leerling en ouders 

 

Time Out: 

Leerlingen kunnen naar BLZ worden gestuurd wanneer ze tijdens de les of tijdens de pauze zich niet 
naar behoren gedragen. Dit is natuurlijk een ruim begrip maar een aantal zaken zijn niet geschikt voor 
een Time Out. Bijvoorbeeld wanneer de leerling zijn spullen voor de les is vergeten of wanneer het 
huiswerk niet is gemaakt. Dit is te registreren via Magister en de docent kan zelf met de leerling een 
passende straf afspreken. Tijdens de MVB wordt er gekeken of de leerling structureel het huiswerk niet 
heeft of zijn spullen niet bij zich heeft. Wanneer nodig wordt op dat moment een passende oplossing 
afgesproken met de mentor. Redenen voor een Time Out: gedrag waardoor een les te zwaar verstoord 
wordt, brutaal, etc, waardoor lesgeven niet (voldoende) mogelijk is. 

 

3. Acties 

Bij BLZ krijgt de leerling een Time Out formulier en deze wordt bij BLZ ingevuld. Aan het eind van de 
les wordt de leerling weer naar de docent gestuurd. 

 

De docent vult de achterkant van de Time Out in en gaat met de leerling in gesprek over een oplossing 
van het conflict. De docent neemt altijd een passende maatregel/straf. Een Time Out kan dus niet 
onbestraft blijven. 

 

De docent maakt een kopie van de voorkant van het Time Out formulier die de leerling mee naar huis 
neemt. Deze kopie wordt de volgende lesdag, voorzien van een handtekening van een ouder/verzorger 
ingeleverd bij BLZ.  

 

De docent neemt contact op met de ouders/verzorgers van de leerling en brengt ze op de hoogte. 
Hiervan maakt de docent een kort verslag op het formulier en voegt dit verslag ook toe in Magister. De 
docent levert het formulier zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen, in bij BLZ. 

 

Komt een leerling aan het eind van de les niet terug naar de docent, dan komt de docent informeren bij 
BLZ of de leerling wel een Time-Out heeft gehaald. BLZ zal dit verder oppakken met de leerling zodat 
de leerling alsnog een Time Out formulier krijgt en zich alsnog meldt bij de docent. 

 

BLZ draagt de verantwoordelijkheid voor het inleveren van de kopie van het Time Out formulier met een 
handtekening van een ouder/verzorger en het originele volledig ingevulde formulier van de docent. 

BLZ draagt Time Outs zonder maatregel en/of zonder contactnotitie over aan de teamleider van de 
docent.  

 

3 Time Outs:  BLZ informeert mentor en teamondersteuner, mentor overlegt met 
teamondersteuner. Mentor neemt contact op met ouders. 

5 Time Outs:  BLZ informeert mentor en teamondersteuner. Mentor neemt contact op met 
ouders. 

6 Time Outs:  BLZ informeert mentor en teamondersteuner, mentor overlegt met 
teamondersteuner. Ouders worden door mentor uitgenodigd voor een gesprek 
op school. 

7 Time Outs:  BLZ informeert mentor, teamondersteuner en teamleider. Teamleider neemt 
contact op met ouders. 
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8 Time Outs:   BLZ informeert mentor, teamondersteuner en teamleider. Schorsing van 1 of 2 
dagen. Mentor of teamleider informeert ouders over schorsing.  

10 Time Outs: Een week schorsing waarbij in principe kan worden overgegaan tot verwijdering 
van school i.s.m. leerplicht/ondersteuning.   

 

 

8.13 Ziekte van Leerlingen 

Ziekmeldingen door ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen komen binnen bij de receptie. De receptie 
verwerkt deze ziekmeldingen in Magister.  

 

Een leerling wordt ziek tijdens schooltijd 

Als een leerling zich onwel/ziek voelt, maar nog wel in staat is naar BLZ te gaan; handelen we zoals 

hieronder beschreven. M.u.v. E-punt leerlingen met speciale afspraken. Deze E-punt leerling meldt 

ziekte bij E-punt. E-punt medewerker verwerkt dit in Magister met een extra notitie in de titelbalk. 

I. Als een leerling zich ziek voelt gebeurt dit altijd bij BLZ onder begeleiding van een medewerker 
en/of medeleerling.   

a. BLZ checkt of het een leerling is met een bijzondere medische achtergrond. 

b. BLZ neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s).   

c. Ouder(s)/verzorger(s) spreken daarna resultaat van dit overleg door met BLZ: Leerling 
gaat zelfstandig naar huis of wordt door ouder(s)/verzorger(s) opgehaald. 
(Verantwoordelijkheid bij ouders) 

 

II. In het geval dat ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn: 

III. BLZ gaat na of er een ander contactpersoon te bereiken is die de situatie kan inschatten en 
daarvoor verantwoording kan nemen.  (Ja, dan volgens 1b) 

IV. In geval er niemand de verantwoording op zich kan nemen;  

a. De leerling  blijft op school onder toezicht van een medewerker. (Dus nooit zelfstandig 
naar huis zonder overleg met ouders/verzorgers) 

 

8.14 Nettiquette voor Zone.college Twello 

Voor elke vorm van communicatie gelden regels. Voor het gebruik van netwerken, Internet en E-mail 
heten dergelijke regels “Nettiquette”. Ze zijn nodig omdat je bij communicatie via de computer normaal 
gesproken de zender en ontvanger van informatie niet kunt zien. Zone.college Twello vindt het daarom 
vanzelfsprekend dat je rekening houdt met de volgende afspraken voor de elektronische snelweg, 
zodat er geen ongelukken gebeuren. 

 

Het gebruik van Zone.college Twello netwerken: 

1. Als onzorgvuldig gebruik van netwerken (dus ook Internet) op welke wijze dan ook schade 
toebrengt aan Zone.college Twello, kan de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld. 

2. Onzorgvuldig gebruik van netwerken (dus ook Internet via computers van Zone.college Twello) 
kunnen leiden tot uitsluiting van het gebruik ervan. 

3. Als je de beschikking hebt over een “username” en “password” stel je die niet ter beschikking 
aan een andere persoon. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. 

4. Gebruik van Internet en E-mail via computers van Zone.college Twello om leerlingen, collega’s 
en derden onheus te bejegenen (o.a. pesten, grofheden en seksuele intimidatie) is verboden. 

5. Gebruik van Internet en E-mail via computers van Zone.college Twello tegen de goede zeden 
is verboden. 
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6. Als je jezelf afvraagt of iets mag, zal het wel niet mogen. Dus: 

a. Neus niet rond in andermans bestanden. 

b. Kopieer en/of gebruik geen software waarvoor je niet hebt betaald of waarvoor je geen licentie 
hebt. 

c. Maak of gebruik geen programma’s die anderen schade kunnen toebrengen. 

d. Bezoek geen Internetpagina’s waarvan je het nut voor je werk en/of studie niet kunt aantonen. 

e. Download geen bestanden voor privégebruik. 

7. Log uit en/of schakel de computer uit als je er niet meer mee werkt. Zo houd je systemen niet 
onnodig bezet. Ook als je tussentijds de werkplek verlaat, log dan uit zodat jouw  “username” 
en “password” niet door derden misbruikt kunnen worden. 

8. Gebruik de computer met overleg. 

9. Houd je aan de regels. Bij overtreding is de directie gerechtigd maatregelen te treffen. 

 

E-mailen via computers van Zone.college Twello: 

1. Stuur nooit zomaar een E-mail. Vraag je eerst af wat je ermee wilt en wat de ontvanger er mee 
kan. Het terughalen van een E-mail gaat immers niet. 

2. Zorg dat je een correct E-mail adres gebruikt, dan weet je zeker dat je post aankomt en je 
vermijdt foutmeldingen die het systeem belasten. 

3. Zet boven je E-mail het onderwerp (“subject”), dan kan de ontvanger snel beslissen wat hij met 
je E-mail doet. 

4. Houd je berichten kort en bondig. De ontvanger krijgt meer berichten dan alleen dat van jou. 

5. Gebruik een korte “elektronische handtekening”, dat scheelt tijd en computergeheugen. Noteer 
in je ondertekening in ieder geval je naam en E-mail adres. 

6. Realiseer je dat een bericht verkeerd kan worden opgevat. Vraag jezelf dus altijd af of de 
ontvanger snapt wat je bedoelt. Pas dus ook op voor “humoristisch” bedoelde opmerkingen. 

7. Beledig en bedreig nooit iemand. 

8. Gebruik uitsluitend hoofdletters om iets te benadrukken. In E-mail worden hoofdletters namelijk 
opgevat als SCHREEUWEN! 

9. Verstuur geen vertrouwelijke informatie via E-mail; de beveiliging kan nooit 100% 
gegarandeerd worden. 

10. Verstuur geen “gratis” reclame, daar zit niemand op te wachten. 

11. Ga voor verzending na of je eventuele bijlagen inderdaad hebt bijgevoegd en verstuur je bericht 
maar één keer. 

12. Lees en beantwoord je post en leeg regelmatig je mailbox.  

13. Controleer post altijd op virussen. 

14. Als je over de inhoud van je E-mail die je wilt versturen twijfelt, verstuur die dan niet! 

15. Maak je vertrouwd met deze regels, vóórdat je gaat E-mailen. 

16. Houd je aan deze regels. Bij overtreding is de directie gerechtigd maatregelen te treffen. 
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9. Financiën en verzekeringen 

9.1 Schoolboeken 

Schoolboeken worden gratis aan de vmbo leerlingen verstrekt. Zone.college neemt de volledige 
financiële afwikkeling rond schoolboeken voor haar rekening. Je krijgt dus geen rekening voor onder 
andere: lesboeken (incl. CD’s en DVD’s), werkboeken (incl. CD’s en DVD’s), project en tabellenboeken, 
examentraining en examenbundels, licentiekosten voor digitaal lesmateriaal, aangepaste lesmaterialen 
voor o.a. dyslexie (b.v. Dedicon), door de school zelf ontwikkeld lesmateriaal en de kosten voor toetsen 
(Cito).  Zelf zult u voor uw kind zaken moeten aanschaffen zoals woordenboeken, agenda, 
rekenmachine (Casio FX-82EX / FX-82MS), schriften, multomappen en schrijfbenodigdheden. 

 

Zone.college kent een zogenaamd intern boekenfonds, dit wil zeggen dat Zone.college eigenaar is van 
de boeken en deze tijdelijk aan de leerling ter beschikking stelt. De gebruiksduur heeft Zone.college 
begroot op 4 jaar voor boeken en 1 jaar voor werkboeken. Zone.college brengt geen borg in rekening 
voor de boeken. Zone.college gaat er dan wel van uit dat de leerling zorgvuldig met de ter beschikking 
gestelde boeken en materialen omgaat. Mocht het zo zijn dat boeken niet worden ingeleverd of dat er 
aantoonbare schade is ontstaan door toedoen van de leerling, dan zal Zone.college de schade bij de 
ouder(s)/verzorger(s) in rekening brengen. Dit is van toepassing als er in boeken is geschreven, er 
pagina’s ontbreken, schade is aan de kaft, er waterschade is opgetreden of wanneer er dusdanige 
schade aan de boeken is aangebracht dat de afschrijvingstermijn van 4 jaar niet gehaald kan worden.  

 

Op elke locatie van Zone.college Twello is een boekencoördinator aanwezig, die alle vragen op het 
gebied van boeken kan beantwoorden. Voor de locatie Twello is de boekencoördinator mevrouw  

T. Buitenhuis. 

 

Voor meer informatie zie ook onze website, onder het kopje Schoolboeken. 

 

9.2. Laptop 

Binnen de vmbo.zone van Zone.college maken we tijdens de lessen steeds meer gebruik van laptops.  
Wanneer de leerling in een klas terecht komt waar gebruik wordt gemaakt van een laptop dan word je 
daarover als ouder(s)/verzorger(s) nader geïnformeerd. 
 
De ouder(s))/verzorger(s) dienen zelf een laptop aan te schaffen waarbij wij adviseren deze te laten 
voldoen aan de minimale eisen. Om de aanschaf van een laptop makkelijk te maken hebben de 
leveranciers ‘Studywise’ en ‘The Rent Company’ in samenwerking met Zone.college diverse laptops 
geselecteerd en beschikbaar gesteld in twee webshops. Op deze manier kunnen wij beter garanderen 
dat de laptop goed werkt doordat de voorgeselecteerde laptops aan de juiste specificaties voldoet. 
Ouders zijn overigens niet verplicht hier te kopen/huren/leasen. 
 
Zie voor meer praktische informatie https://zone.college/laptops. U kunt ook contact opnemen met de 
administratie van de school. 

 
Voor de aanschaf van een laptop is in de wet bepaald dat de toelating van leerlingen tot de school niet 
afhankelijk mag worden gesteld van de mogelijkheid een laptop aan te schaffen. Voor ouders die geen 
laptop kunnen of willen aanschaffen is er een mogelijkheid  eventueel op een andere manier toch een 
passend alternatief voor de leerling te regelen. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de 
school. 
 
 
 
 
 
 

https://zone.college/laptops
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9.3  Wiscollect 

Via Wiscollect  van Zone.college biedt (ouders van) leerlingen/studenten de mogelijkheid om veilig 
online te betalen. U ontvangt een mail met daarin een link. de link verwijst u naar de betaalomgeving 
van Wiscollect.  
 
Indien je geen gebruik maakt van internetbankieren of je hebt vragen over Wiscollect, dan graag 
contact opnemen met de debiteurenadministratie via de mail debiteuren@zone.college  of telefonisch  
088 2620700. 
 

9.4 Kluisjes 

Een kluisje is geen eigendom van de leerling, deze heeft dit tijdelijk in gebruik. Met het accepteren van 
de (digitale) sleutel verleent de leerling de directie toestemming op elk moment en zonder overleg of 
bericht het kluisje te controleren. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van 
diefstal, vermissing of beschadiging. In ons gebouw hebben wij kluisjes. Leerlingen kunnen hierin 
persoonlijke spullen opbergen (tas, helm, werkkleding). Het huren van een kluisje is  €17,50,- en is op 
vrijwillige basis. Dit gaat ook via Wiscollect. 

 

9.5 Gymshirts 

Alle nieuwe leerlingen krijgen in het eerste jaar een sportshirt van school. We hebben gekozen voor 
duurzame shirts, van goede en gerecyclede materialen. Het is uiteraard mogelijk om een reserve, 
tweede shirt te bestellen. Deze kan gekocht worden via Wiscollect. De shirts kosten €15,-.  

 

9.6 Vrijwillige ouderbijdrage 

Zone.college hanteert de gedragscode ‘schoolkosten Voortgezet Onderwijs’.  
Scholen ontvangen financiering van de Overheid om onderwijs te verzorgen, maar niet voor alle 
activiteiten.  Met instemming van de Ouder Advies Commissie (OAC) mag Zone.college een vrijwillige 
financiële bijdrage vragen aan ouders voor extra activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het 
verplichte lesprogramma, zoals: 

• materialen die door school worden aangeschaft en in bruikleen zijn van leerlingen; 

• kluisje, printtegoed; 

• extra kosten voor keuzevakken (bijvoorbeeld een excursie); 

• activiteiten (sinterklaas/ kerst/ sport); 

• meerdaagse excursies, werkweek of schoolreisjes die niet gekoppeld zijn aan de lessen op 
school. 

Wij realiseren ons dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Tegelijk willen we benadrukken dat het hier 
gaat om de financiering van activiteiten die we in het belang van onze missie en visie voor onze 
leerlingen organiseren. De school ontvangt hiervoor geen bijdrage van de Overheid, maar is afhankelijk 
van de bijdrage van ouder(s)/verzorger(s). We proberen de kosten van de extra activiteiten zo laag 
mogelijk te houden. Als ouder(s)/verzorger(s) niet bijdragen dan mogen wij als school de betreffende 
leerling niet uitsluiten van deelname, maar de school kan wel besluiten om een activiteit niet door te 
laten gaan als er onvoldoende financiering is. De extra activiteiten kunnen dan niet meer uitgevoerd 
worden. 

 

Betaling via WIS Collect 
De bijdrage voor de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage waarmee de extra voorzieningen en 
activiteiten betaald worden kunnen worden voldaan via WIS Collect. 

Je ontvangt een e-mail, met een link, vanuit WIS Collect. Je bent automatisch ingelogd na het klikken 
op de link in de mail en kun je rechtstreeks de rekening betalen via iDEAL. De betalingen met iDEAL 
worden binnen de eigen veilige bankomgeving afgehandeld. Als ouder/verzorger bepaal je zelf wat, 
wanneer en hoe je betaalt. Zo kun je in één keer betalen, maar ook in termijnen bij een bedrag boven 

mailto:debiteuren@zone.college
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de 100 euro. De mail wijst zichzelf. Daarnaast kun je ook een aanvraag doen om in termijnen te betalen 
via een mail naar debiteuren@zone.college. 

Je ontvangt twee maal een verzoek om te betalen en tweemaal een betalingsherinnering. 

Na betaling ontvang je een kopie van de factuur in uw e-mailbox, zodat altijd achteraf duidelijk is 
waarvoor er betaald is. 

Het is belangrijk dat je je e-mailadres(-sen) doorgeeft aan school. De mail met het betalingsverzoek 
gaat naar de bij school bekendstaande e-mailadres(-sen). Indien er meerdere e-mailadressen bekend 
zijn dan ontvang je op die mailadressen het betalingsverzoek. Het is niet mogelijk om dubbel te betalen.  

Vragen: 

Heb je vragen over ontvangen e-mail of facturen? Of maak je geen gebruik van internetbankieren, dan 
kan contact worden opgenomen met mevrouw C. Bax op debiteuren@zone.college of telefoonnummer: 
088 2620700. 

 

9.7 Verzekering 

Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat voor hun kind een ziektekosten en 
aansprakelijkheidsverzekering  (WA verzekering) is afgesloten. Zone.college heeft voor de 
leerlingen/studenten van de school een aanvullende ongevallenverzekering en reisverzekering 
afgesloten. De dekking is van kracht tijdens schooltijd, stages, werkweken en excursies.  Uitgesloten op 
de schoolverzekering is schade die leerlingen/studenten elkaar toebrengen (b.v. aan kleding).  Ook 
schade, welke zij aan leerkrachten of aan de school toebrengen is voor rekening van de student en/of 
ouders/verzorgers.  

 

De tekst met betrekking tot verzekeringen is slechts een samenvatting van hetgeen Zone.college op het 
gebied van verzekeringen heeft geregeld. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 
Uitsluitend de tekst van de polis, zoals deze aan de school is uitgereikt en daar ter inzage beschikbaar 
is, is bindend. 

 

Aanvullende informatie over de verzekering bij stages is te vinden in de vmbo- stagegids. 
Ook kunnen vragen gesteld worden door een mail te sturen naar verzekeringen@zone.college. 
 
Schademeldingen, schadeformulieren en nadere informatie is te verkrijgen bij: 
Zone.college Centrale Services 
Postbus 190 
7240 AD Lochem 
Tel: 088 2620700 
e-mail: verzekeringen@zone.college  

 

9.8 Tegemoetkoming studiekosten 

Voor leerlingen jonger dan 18 jaar kan een Tegemoetkoming Studiekosten worden aangevraagd. De 
regeling staat uitvoerig beschreven in de brochure “Tegemoetkoming Studiekosten”. De regeling is 
sterk afhankelijk van het inkomen van de ouders. Op de Website van de IB groep kunt u een 
aanvraagformulier downloaden. Op school zijn enkele brochures op voorraad. 
 

9.9 Bijdrage studiekosten door gemeenten 

Enkele gemeenten kennen de mogelijkheid tot een bijdrage in de studiekosten voor die leerlingen die 
voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Meer informatie dient u bij uw gemeente aan te 
vragen. 

 

mailto:debiteuren@zone.college
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10. Overige zaken 

10.1 Videobewaking 

De fietsenstalling, garderobes en ingangen worden permanent gecontroleerd door camera’s. Via dit 
systeem is het soms mogelijk om zaken op te lossen die eerder gebeurd zijn. Ook in de school zelf en 
op andere plaatsen maken wij kenbaar dat er bewakingscamera’s geïnstalleerd zijn. 
 

10.2 Kantine 

Via onze cateraar Markies verkopen wij diverse producten in de kantine. Wij proberen ons zoveel 
mogelijk te houden aan het beleid van een ‘gezonde kantine’. 
 

10.3 Schoolverklaring 

Verschillende instellingen (o.a. de Sociale Verzekerings Bank) vragen mogelijk om een verklaring dat 
leerlingen bij ons staan ingeschreven. Op verzoek wordt eenmalig een schoolverklaring verstrekt. U 
kunt deze bij de administratie aanvragen. 
 

10.4 Jeugdgezondheidszorg 

Als jeugdigen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat er een nieuwe wereld voor hen 
open. Er verandert van alles. Niet alleen voor de jeugdigen, maar voor u als ouder verandert er ook 
heel wat! Bij vragen over bijvoorbeeld gezondheid, ontwikkeling of opvoeding kunnen jongeren, ouders 
en docenten terecht bij de jeugdarts (Mevrouw Dr. N. Eiland) of de jeugdverpleegkundige (Mevrouw 
P.Klein Rouweler).  

 

Alle leerlingen worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek is gericht op de 
jongere zelf. Maar ook als ouder kunt u nog steeds terecht met allerlei vragen of zorgen over de 
gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw kind. In overleg met ouders en leerlingen kan de 
jeugdarts verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist. 

 

Wat doet de Jeugdgezondheid? 

• Gezondheidsonderzoek: Alle leerlingen worden uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek. 

• Voorafgaand van het onderzoek ontvangen de leerlingen en 
ouder(s),verzorger(s) een uitnodiging. De ouder(s),verzorger(s) 
hoeven niet aanwezig te zijn bij het onderzoek. Het mag uiteraard wel. 
Na afloop van het onderzoek krijgt de leerling een bevindingenbriefje 
mee, waarin eventuele bijzonderheden vermeld zijn. 

• Chatten bij jouwggd.nl: Jongeren kunnen met al hun vragen over 
gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. 

• De jeugdarts sluit aan bij het zorg- en adviesteam van de school. De 
jeugdarts kan bijdragen met eigen specifieke kennis. 

• Ondersteuning bij ziekteverzuim: De jeugdarts wordt betrokken om 
bij zorgwekkend ziekteverzuim te ondersteunen. 

 

10.5 GGD op school  

Bij de GGD Noord-en Oost Nederland is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij 
gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, 
assistenten en logopedisten. Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD 
ervoor, dat jongeren zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door jongeren te onderzoeken en 
door ondersteuning te bieden aan ouders en docenten en hierin ook samen te werken met andere 
instanties.  

http://www.jouwggd.nl./
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Onderzoek  

De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande jongeren zijn de preventieve onderzoeken. Het is 
belangrijk dat factoren, die de groei en ontwikkeling van een jongere kunnen verstoren, in een vroeg 
stadium worden opgespoord.  

 

Onderzoek op verzoek   

Leerlingen kunnen zelf een afspraak maken of door hun ouders, docenten of mentor aangemeld 
worden voor nader onderzoek door jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

 

Ondersteuning van docenten  

GGD-medewerkers kunnen docenten ondersteunen en adviseren bij het opzetten en uitvoeren van 
activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het aanleren en/of verbeteren van gezond gedrag. Ook adviseren zij 
over het gebruik van leskisten, lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen uit het documentatie- en 
informatiecentrum van de GGD.  

 

Contact:  

GGD Noord en Oost Gelderland 

Rijksstraatweg 65 
7231 AC Warnsveld 

Telefoonnummer: 088  4433000. 

jgz@ggdnog.nl. 
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11. Vragen over…. 

Ouder(s)/verzorger(s) bellen vaak naar school met diverse vragen.  

Hieronder hebben wij aangegeven wie u moet hebben voor bepaalde inlichtingen. 

 

administratieve zaken zoals ouderavonden, schoolverklaringen, enz.: 

      mevrouw G. van der Lugt 

      mevrouw J. Luvumbu 

      mevrouw G. Cosaert 

      mevrouw J. Larbui 

      mevrouw M. Vos 

     

cijfers van uw kind    vakdocenten 

 

algemene vragen over uw kind 

zoals cijfers, resultaten, gedrag, enz.   klassenmentor 

 

vervolgopleidingen; 

Zone.college, ROC- of andere mbo-opleidingen mevrouw A. de Haas 

 

over extra verlof of vrij    Bureau Leerling Zaken 

 

vragen over ondersteuning   mevrouw A. Scholten, coördinator ondersteuning 

 

vragen over dyslexie    mevrouw P. Van Dam (BB) 

      mevrouw M. Scholten (KB) 

       

       

 

stage  BB     mevrouw R. Huiskamp     

 

stage KB/GL     mevrouw A. Flamma 

 

stage HGL     mevrouw A. de Haas 

 

     

vragen over de GL  mevrouw MA D. Bevers, teamleider GL 

 

vragen over HGL    mevrouw J. Visser, interim teamleider HGL 

     

vragen over de KB    de heer R. Veldhoen, teamleider KB 

 

vragen over BB     de heer W. Wiggers, teamleider BB 
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Bijlage 2:  Lijst van afkortingen 

bi: biologie 

blz:       bureau leerlingzaken 

bv : beeldende vorming 

du: Duits 

ma: maatschappijleer 

men: mentoruur 

gr: groene ruimte 

gt: groene techniek 

S&B: sport en bewegen 

ec: economie 

en: Engels 

GWO: Groene Wereldoriëntatie 

lob: loopbaanbegeleiding 

m&m: mens & maatschappij 

m&n: mens & natuur 

ne: Nederlands 

nask1: natuur- en scheikunde 1 

sova: sociale vaardigheidstraining 

sta: stage 

te: techniek 

wi: wiskunde 
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Bijlage 3: Overzicht Klassenmentoren 

 
Klas 1 

1B1   mevrouw S. Rietberg (RBTS)      12 lln 

1B2  mevrouw P. van Dam (DMPL)       12 lln   

 

1BK1  mevrouw T. van den Ende (NDTJ)    23 lln   

 

1K1  de heer M. Achtereekte (ACHM)     27 lln   

1K2  mevrouw R. Kalaykhan (KLKR)     27 lln 

1K3  mevrouw M. Scholten (SCMN)     27 lln 

 

1KG1  mevrouw T. Tuzun (TZNT)     26 lln  

 

1G1  de heer H. Kloosterboer (KLHS)     28 lln  

1G2  mevrouw L. van Haaften (HFTL)     28 lln 

 

1L1  mevrouw H. Jongbloed (JNGH) / de heer H. Denissen(DNSH) 27 lln 

1 L2  de heer J. Klein (KLNJ) / H. Denissen (DNSH)   27 lln  
     

Klas 2 

2B1  de heer M. Keen (KNMR)     15 lln 

2B2  mevrouw A. Suurs (SRSA)     14 lln 

2B3  mevrouw S. Averdijk (AVRS)      12 lln 

 

2K1  de heer J. Berger (BRGJ)     27 lln 

2K2  mevrouw I. van den Berg (BRGI)    27 lln 

2K3  mevrouw V. Veenstra (VNSV)     27 lln 

 

2G1  mevrouw S. Reuver (RVRS)      28 lln 

2G2  mevrouw A. Faber (FBRA)      28 lln 

2KG1  mevrouw H.Glaser (GLSH)     28 lln 

 

2L1  mevrouw S. Modderkolk (MDDS)    18 lln 

2L2  de heer R. de Vaan (VRND)      18 lln 

 

Klas 3 

3B1  mevrouw S. Grande (GRS1)       20 lln 

3B2  de heer M. Elzerman (LZRM)      20 lln 

 

 

3K1  de heer R. Zomer (ZMRR)     18 lln 

3K2  mevrouw K. Klein Willink (KLWK) / M. Koers(KRSM)  26 lln 

3K3  mevrouw M. Koers (KRSM)       26 lln 
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3G1  mevrouw R. Euverman (EVRR)      27 lln 

3G2  mevrouw E. de Witte (WTTE)       27 lln 

3G3  mevrouw D. Groot Koerkamp     27 lln 

3G4  de heer F. Veldwijk      26 lln 

  

3L1  mevrouw A.de Haas(HSAL)/ S. Modderkolk(MDDS)   29 lln 

 

Klas 4 

4B1  mevrouw C. Luttikholt-Harkink (HRKC)    15 lln 

4B2  de heer J. van den Heuvel (HVLJ)    14 lln 

4B3  mevrouw I.van Beusekom (BSKI)    17 lln 

 

 

4K1  mevrouw R. Grimbergen (GRMR)      18 lln 

4K2  de heer R. Lijzen (LZNR)       24 lln 

4K3  de heer R. Lijzen (LZNR)       21 lln 

4K4  de heer J. Arendsen (ARDJ)     21 lln 

 

4G1  mevrouw A. Stegeman (STGA)       26 lln 

4G2  mevrouw T. Buitenhuis (BTNT)       22 lln 

 

4L1  mevrouw A. Flamma (FLMA)/ C. van Viersen (VRSC)  24 lln 
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