
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolgids Wijk en Aalburg 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Datum : september 2017 
Herzien :  
Status :  
CvB : - 
KD-PO : N.v.t. 
KD-VO :  
PMR :  
MR :  
GMR : N.v.t. 
RvT : - 
Door : L. van Duijn, voorzitter College van Bestuur 

  



 

 

 



 

3 
Schoolgids Wijk en Aalburg september 2017 

Inhoud  

Inleiding .................................................................................................................................5 
Missie en visie van de school .....................................................................................................6 
Locatie Wijk en Aalburg ............................................................................................................8 

Breed onderwijsaanbod .........................................................................................................8 
ROC Da Vinci College ............................................................................................................9 

De doelen van ons onderwijs .....................................................................................................9 
Onze pedagogische opdracht ............................................................................................... 10 

Resultaten van het onderwijs, kwaliteit en rendement ................................................................ 12 
Leerlingbegeleiding ................................................................................................................ 13 

Leren leren ........................................................................................................................ 13 
Leren kiezen ...................................................................................................................... 13 
Leren leven ....................................................................................................................... 14 
De organisatie van leerlingbegeleiding .................................................................................. 14 
Basisondersteuning ............................................................................................................ 14 
Leerlingen met een beperking .............................................................................................. 15 
Extra ondersteuning ........................................................................................................... 15 
Ondersteuningsteam (OT) ................................................................................................... 15 
Lokaal beleid (OPDC) .......................................................................................................... 15 

Extra ondersteuning in school ................................................................................................. 16 
Zorglokaal ......................................................................................................................... 16 
Opvanglokaal ..................................................................................................................... 16 
Samenvatting leerlingbegeleiding ......................................................................................... 17 

Onderwijstijd ........................................................................................................................ 17 
Vakanties en roostervrije dagen ........................................................................................... 18 

Beleid bij lesuitval ................................................................................................................. 18 
Onderwijsprogramma, het Willem in beeld en toelating .............................................................. 18 

1. Inrichting ...................................................................................................................... 18 
2. Onderwijsprogramma ...................................................................................................... 21 
3. Vakoverstijgende zaken................................................................................................... 22 

Overgangsnormen ................................................................................................................. 23 
Algemeen .......................................................................................................................... 24 
Onderbouw klas 1 en 2 BB/KB ............................................................................................. 24 
Onderbouw klas 1 en 2 TL ................................................................................................... 25 
Onderbouw klas 1, 2 en 3 H(A) ............................................................................................ 25 
Bovenbouw klas 3BB/KB: .................................................................................................... 25 

Bovenbouw klas 3TL           26 

Beleid doorstroming vmbo 4 naar havo 4 .............................................................................. 26 
Doorstromen vanuit een andere school ................................................................................. 27 
Begeleiding leerlingen die doorstromen ................................................................................. 27 

  



 

4 
Schoolgids Wijk en Aalburg september 2017 

Digitalisering ......................................................................................................................... 29 
Invulling en hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen en schoolkosten .......................................... 30 
Rechten en plichten van ouders/verzorgers ............................................................................... 30 
Rechten en plichten voor de leerlingen ..................................................................................... 31 
Klachtenregeling .................................................................................................................... 32 
Veiligheidsbeleid .................................................................................................................... 33 

Anti-Pestprotocol ................................................................................................................ 34 
GGD ................................................................................................................................. 34 

Verzuimbeleid ....................................................................................................................... 35 
Verlof of vakantie onder schooltijd ........................................................................................ 35 
Kortdurend verlof ............................................................................................................... 36 
Ziekte en ziekteverzuim ...................................................................................................... 36 
Verzuimbeleid .................................................................................................................... 37 

Samenwerkingsverband (Passend Onderwijs) ............................................................................ 37 
Passend Onderwijs ............................................................................................................. 37 
Passend Onderwijs en Samenwerkingsverband ...................................................................... 38 

Medezeggenschapsraad .......................................................................................................... 39 
Privacyreglement ................................................................................................................... 40 
Tot slot ................................................................................................................................ 40 
 

 

 



 

5 
Schoolgids Wijk en Aalburg september 2017 

Inleiding 
 

 

“Leerlingen van het Willem van Oranje College worden gezien.  

Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze worden voorzien van  

een goed ontwikkeld besef van waarden. Ze zijn gereed voor hun verdere leven.” 

 

Dit is de kernbelofte van onze stichting Willem van Oranje. Een belofte die we doen aan onze 

leerlingen en aan hun ouders. En daarmee leggen we de lat van ons onderwijs hoog. Naast het 

behalen van een diploma of certificaat begeleiden we onze leerlingen bij het ontwikkelen van 

vaardigheden en competenties die ze nu en later nodig hebben om van betekenis te kunnen zijn in de 

maatschappij.  

Wij zijn een protestants-christelijke school. Het evangelie is de basis waarop we ons onderwijs 

vormgeven.  

Op onze school wordt geleerd en gewerkt in een warm en veilig klimaat met aandacht en respect 

voor iedereen. Je wordt gezien en er wordt voor elkaar gezorgd.  

In ons onderwijsprogramma geven we naast  de reguliere vak lessen veel aandacht aan het leren 

samenwerken en samenleven. We belonen initiatieven,  houden acties voor goede doelen en dragen 

zorg voor ons milieu. Ingegeven door de actualiteit spreken met leerlingen over wat er gebeurt in de 

wereld om ons heen. We betrekken hierbij omliggende (kerkelijke) gemeentes, organisaties en 

verenigingen.   

Samen met het MBO, bedrijfsleven en zorginstellingen geven we inhoud aan ons lesprogramma. Door 

goed aan te sluiten op het leerlingvolgsysteem van het primair onderwijs en het persoonlijk contact 

met hen, bieden we begeleiding of uitdaging op maat. 

Onze belangrijkste gesprekspartner in ons onderwijs zijn ouders of verzorgers. We betrekken hen 

heel praktisch in de organisatie van (buitenschoolse) activiteiten en ze praten en denken mee in de 

ouderklankbordgroep. We zijn samen met ouders of verzorgers een team in onze ondersteuning en 

begeleiding.   

Graag ontmoeten wij u en uw kind tijdens één van de kennismakingsmomenten in dit schooljaar.  

 

Namens het personeel van het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg. 

 

A.K. Spuijbroek,       

directie 
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Missie en visie van de school 
 

De speerpunten  van ons onderwijs worden gekleurd door onze missie en visie op onderwijs. 

Wij hebben die missie en visie in een kernbelofte geformuleerd: 

 

Kernbelofte 

 

Dit is wat wij beloven: 

“Leerlingen van het Willem van Oranje worden gezien. Hun zelfstandigheid wordt vergroot en ze 

worden voorzien van een goed ontwikkeld besef van waarden. Ze zijn gereed voor hun verdere 

leven”. 

 

Visie:                    “Op de scholen van het Willem word je gezien”. 

 

Missie:                 “Wij zijn het scharnier in het ontwikkelproces van onze leerlingen,  

op weg naar diens carrière”. 

 
 
Visie 

 

Dit is wat wij willen zien: 

Wij zien de uniciteit van leerlingen en collega’s en verwelkomen die als een waardevol goed. We zien 

hen en we luisteren naar hen, verplaatsen ons zo goed mogelijk in hen en proberen oprecht hen te 

lezen en te begrijpen.  

‘Op de scholen van Willem van Oranje word je gezien!’.  

 

“Bij ons word je gezien!” 

 

De wereld om ons heen, de samenleving waarin wij leven en leren, is voortdurend in beweging. Wij 

omarmen verandering en gaan actief op zoek naar de beste manier om hiermee om te gaan. Te 

midden van alle veranderingen richten we ons op datgene wat we wél kunnen sturen: de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Alles wat we doen, al onze passie en commitment, staat in het teken van die 

ontwikkeling. 

 

Als school gaan we uit van een duidelijke gezamenlijke richting, waarbij iedereen een heldere 

opdracht heeft. Een opdracht die niet los staat van onze wortels als protestantschristelijke school en 

Bijbels perspectief: Wij geloven dat Jezus Christus in woord en daad betekenis heeft voor ons leven. 

Daaruit is ruimte voor eigenheid en ambities. Onze gezamenlijke beloftes en onze identiteit zijn 

concreet zichtbaar en voelbaar op onze school.  

 

 
Missie 

 

Dit is wat wij willen betekenen: 

Wij hebben als stichting een protestants-christelijk signatuur en hebben alles in eigen huis; 

basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en internationale schakelklassen.  

Wij, medewerkers van Willem van Oranje, helpen en begeleiden leerlingen op weg naar 

zelfstandigheid en volwassenheid. Aansluitend bij hun unieke kracht, talenten en ambities, bieden we 

hun kansen om zich voor te bereiden op hun toekomst. Wij zijn het scharnier in het ontwikkelproces 

van onze leerlingen, op weg naar diens carrière. Scharnier tussen leerling, ouders, vervolgonderwijs 

en maatschappij. 

We stimuleren en inspireren hen zich te ontwikkelen tot sterke individuen die zonder vrees een 

betekenisvolle plek in de samenleving innemen. Met zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

Wij zien onze leerlingen, verplaatsen ons in hen, stimuleren hen tot zelfreflectie en tot het ontdekken 

van hun talenten en ambities. We helpen hen die ambities waar te maken en eigenaar te laten zijn 
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van zijn of haar ontwikkeling. Wij bieden ieder de ruimte en de verantwoordelijkheid om op eigen 

wijze aan dat eigenaarschap invulling te geven. 

 

“Wij zijn het scharnier in het ontwikkelproces van onze leerlingen,  

op weg naar diens carrière” 

 

Wij bieden leerlingen en collega’s een prettige, uitdagende en veilige leer- en leefomgeving, die wordt 

gekenmerkt door warmte en liefde. Een omgeving waarin samen leren, leven en werken centraal 

staat en waarin dus veel ruimte is voor contact en ontmoeting.  

 

Onze kernbelofte, visie en missie zijn het resultaat van gesprekken met interne en externe 

betrokkenen van Stichting Willem van Oranje. 
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Over onze school 
 

Vanaf januari 2005 leren en werken leerlingen in Wijk en Aalburg in een kleurrijk en uitstekend 

geoutilleerd schoolgebouw. Dit schoolgebouw is een leef- en leerplaats voor leerlingen van 12 tot 17 

jaar. In het gebouw is ook de bibliotheek Aalburg en het regionaal opleidingscentrum Da Vinci College 

gehuisvest. Leerlingen kunnen tijdens schooltijden werken in de mediatheek, bibliotheek en binnen 

de praktijkafdelingen Techniek en Verzorging. Na hun vmbo-opleiding kunnen leerlingen doorstromen 

naar het MBO; en dat alles onder één dak. 

 

 

 

 
 

 

 
Breed onderwijsaanbod 

 

Het Willem in Wijk en Aalburg biedt het volgende onderwijs aan: 

 

 Havo: leerjaar 1,2 en 3 (leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan in Waalwijk) 

 Atheneum: leerjaar 1 en 2 (leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan in Waalwijk) 

 Vmbo: 

 basisberoepsgerichte leerweg 

 kaderberoepsgerichte leerweg 

 theoretische leerweg 

 

In de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg worden 4 profielen aangeboden met daarin 

verschillende leerroutes. In leerjaar 1 oriënteren leerlingen zich; in het 2e leerjaar wordt een profiel 

gekozen:  

 

Profiel Zorg en Welzijn (Z&W) 

leerroutes: verzorging – horeca – sport, dienstverlening en veiligheid - recreatie 

Profiel Produceren Installeren en Energie (PIE) 

Leerroutes: verspanen – constructie – electro - installatie 

Profiel Bouwen Wonen en Interieur (BWI) 

Leerroutes: fijnhout – timmeren - metselen 

Profiel Mobiliteit en Transport (M&T) 

 Leerroutes: personenwagens – bedrijfswagens - transport – landbouwmechanisatie 
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Voor alle leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is er de mogelijkheid om te kiezen 

voor het vak ‘Ondernemen’. 

 

In de Theoretische leerweg (Mavo) zijn er mogelijkheden voor leren en ervaren in  

Business, Techniek en Zorg en Welzijn. 

 

 

ROC Da Vinci College 

 

Het ROC Da Vinci College biedt op de locatie in Wijk en Aalburg de volgende opleidingen aan: 

 Timmerkracht / Metselaar / Tegelzetter BBL/BOL niveau 2 

 Allround Timmerkracht / Metselaar / Restauratietimmerkracht BBL/BOL niveau 3 

 Verkoper detailhandel BBL  niveau 2 

 Verkoopspecialist detailhandel BBL niveau 3 

 Medewerker (financiële) administratie BBL/BOL niveau 2 

 Financieel adm. medewerker BBL/BOL niveau 3 

 Bedrijfsadministrateur BBL/BOL niveau 4 

 Bedrijfsadministrateur BBL/BOL niveau 4 

 Jr.  Assistent accountant BBL/BOL niveau 4 

 Medewerker secretariaat en receptie BBL/BOL niveau 2 

 Secretaresse BBL/BOL niveau 3 

 Directiesecretaresse/managementassistent BBL/BOL niveau 4 

 Monteur elektrotechnische installaties BBL niveau 2 

 Monteur elektrotechnische producten en systemen BBL niveau 2 

 Constructiewerker BBL niveau 2 

 Basislasser BBL niveau 2 

 Verspaner BBL niveau 2 

 Allround Constructiewerker BBL niveau 3 

 Allround verspaner BBL niveau 3 

 Eerste monteur elektrotechnische installaties -en systemen BBL niveau 3 

 Eerste monteur elektrotechnische installaties, woning en utiliteit BBL niveau 3 

Voor meer informatie: 0416 692281 of Davide van Kooten 06 12272104. 

 

BBL = de leerlingen werken en gaan 1 dag in de week naar school. 

BOL = de leerlingen gaan 2/3 dagen per week naar school en lopen 2/3 dagen stage in de week. 

 

Het Willem van Oranje College en Da Vinci College stemmen onderwijsprogramma’s op elkaar af. Ook 

wordt er gebruik gemaakt van elkaars onderwijsruimtes. Zo is er sprake van een doorlopende leerlijn 

VMBO – MBO. 

 

 

De doelen van ons onderwijs 
 

Om bovenstaande waar te maken, richten wij onze school in als een professionele organisatie, waar 

we ons verbinden aan de 6 ambities die geformuleerd staan in het sectorakkoord van de VO-raad: 

 

 uitdagend onderwijs voor elke leerling 

 eigentijdse voorzieningen  

 brede vorming voor alle leerlingen 

 partnerschap in de regie 

 school als lerende organisatie 

 toekomstbestendig organiseren 

 

De doelen van ons onderwijs staan niet los van onze missie, visie en kernbelofte. Ze 

zijn  geformuleerd in een pedagogische opdracht. 
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De ambities voor onze school vanuit het sectorakkoord zijn verweven in de strategische koers van 

onze stichting voor de komende jaren. 

 

De school- en jaarplannen zijn gebaseerd op het strategisch beleidsplan van de stichting. Voor de 

periode 2017/18 – 2020/21 is een nieuwe strategische koers opgesteld. Deze strategische koers is 

gebaseerd op een identiteitsbewijs (paspoort) en op een zogenaamd vision eye met kernbelofte, 

bewijzenvoering en organisatiekarakteristieken.  

 

 

 
 
 

Het vision eye is de uitkomst van gesprekken met ‘stakeholder’ en experts van buiten de school. In 

drie verschillende panelbijeenkomsten is gesproken over de toekomstige opdracht van onze scholen. 

Meer dan in het verleden wil de stichting en de scholen zich laten voeden door de buitenwereld, de 

omgeving, de stakeholders van de scholen om daaruit de strategische koers voor de toekomst te 

bepalen. 

 

Zowel intern als extern willen we werken vanuit gezamenlijke waarden, onderwijs aanbieden aan wat 

leerlingen en de maatschappij vraagt, nodigt heeft. Dat vraagt een klantgerichte houding van 

medewerkers, zowel voor de interne ‘klanten’ als voor de externe ‘klanten’.  

Alle medewerkers van Stichting Willem van Oranje dragen daar aan bij; vanuit hun persoonlijke 

talenten en vanuit hun professionaliteit.  

 

 

Onze pedagogische opdracht 

 

Betekenisvol onderwijs is onderwijs dat betekenis geeft aan leven en laten leven volgens Gods 

Woord. Als leidraad voor ons handelen, hanteren wij het opvoedingsdoel dat door F. Boerwinkel in 

1973 is geformuleerd. Centraal hierin staat de kritische participatie van jonge mensen in de 

samenleving. De verwoording van hetgeen ons beweegt en hetgeen we uiteindelijk met elkaar 

beogen is dan als volgt: "Het doel van opvoeding en onderwijs is de jonge mens zo te begeleiden en 

te stimuleren op zijn weg naar volwassenheid dat hij steeds meer in staat en bereid is te bepalen, 

waar hij z'n krachten wil inzetten, om de algemene cultuuropdracht van de mensen (namelijk deze 

aarde te bewerken en te bewaren in samenwerking met en tot vreugde van alle mensen) op 

persoonlijke wijze gestalte te geven; daarbij zijn kritische zin ten aanzien van wat echt of onecht, 

waar of onwaar, recht of onrecht is te scherpen en hem bereid te maken op te komen voor 

verdrukten en ontrechten, aan welke kant die zich ook bevinden. 
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Wij vinden het van belang hierbij dat de jonge mens is opgenomen in een gemeenschap. Een 

gemeenschap, waarin ouderen en jongeren, levend uit Godsvertrouwen zoals Abraham, elkaar 

bemoedigen en corrigeren, onderweg naar een toekomst van liefde, gerechtigheid en vrede. Een 

toekomst die voorgoed reeds is begonnen in Jezus de Heer en die door Hem eenmaal volle 

werkelijkheid zal worden". 

 

1. Elke leerling heeft recht op uitdagend onderwijs met eigentijdse voorzieningen en brede 

vorming en het ontwikkelen van zijn of haar talent. 

2. Elke leerling heeft recht op maatwerk om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

3. Elke leerling heeft er recht op dat hij/zij gezien wordt en dat er op momenten van succes en 

teleurstellingen we er voor de leerling en/of ouders zijn. 
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Resultaten van het onderwijs, kwaliteit en rendement 
 

De kwaliteit en het rendement van ons onderwijs, leer- en werkklimaat volgen we zo goed mogelijk. 

Hierbij maken we gebruik van diverse instrumenten: 

1. resultaten examens; 

2. resultaten per vak, het percentage (on)voldoendes; verschillen tussen resultaten schoolexamens 

en centraal schriftelijke examens; 

3. instroom-, doorstroom- en uitstroomcijfers; 

4. tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders; 

5. veiligheidsonderzoeken; 

6. onderzoeken naar competenties van het personeel; deze worden gebruikt bij het persoonlijk 

ontwikkelingstraject van het personeel. 

 

U kunt via www.scholenopdekaart.nl inzicht krijgen in de resultaten van onze school. Via deze 

vensters kunt u bij ons naar binnen kijken.  

 

 

http://www.venstersvoorverantwoording.nl/
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Leerlingbegeleiding 
 

Iedere leerling heeft recht op begeleiding. Leerlingen moeten tijdens de middelbare schoolperiode 

veel keuzes maken. Die keuzes zijn niet altijd gemakkelijk. De school wil hen daarbij ondersteunen, 

samen met ouders. 

 

Op het Willem van Oranje College is de leerlingbegeleiding opgedeeld in drie aspecten: 

 leren leren; 

 leren kiezen; 

 leren leven. 

 

 

Leren leren 

 

In het leren staat het leerproces van de leerling centraal. Hoe leert hij/zij? Welke leerstrategie kan 

een leerling het beste inzetten bij het leren van leerstof? Leerlingen leren o.a. hun huiswerk te 

plannen, schematiseren, reflecteren en samenwerken. In een aantal mentorlessen wordt hier tijd aan 

besteed. 

 

 

Leren kiezen 

 

Binnen dit onderdeel wordt de nadruk gelegd op de keuzes die leerlingen moeten maken voor een 

vervolgtraject op onze school of een vervolgtraject buiten het Willem. De leerlingen hebben allereerst 

te maken met een profielkeuze. Vervolgens de keuze van profiel- en keuzevakken. Tot slot moet er 

een keuze worden gemaakt voor een vervolgopleiding of een beroep. Vanaf de eerste klas zijn we op 

een gestructureerde manier bezig om leerlingen te helpen met hun keuzes. Wanneer dit intern niet 

lukt, wordt een extern bureau ingeschakeld. 
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Leren leven 

 

Het gaat ons uiteraard ook om de zorg voor de individuele leerling: de sociaal-emotionele 

begeleiding. Wanneer de leerling niet goed functioneert, kan dat te maken hebben met persoonlijke 

problemen. Ook daar besteden we in de school aandacht aan. Er zijn bijvoorbeeld trainingen op 

school die de leerling kunnen helpen om te leren omgaan met faalangst, of een training die de 

leerling helpt zich weerbaarder op te stellen. Er is een orthopedagoog op school voor leerlingen met 

leer- en gedragsproblemen. Ook zijn er in de school vertrouwenspersonen aangesteld om leerlingen 

te helpen. Soms worden leerlingen verwezen naar externe instanties. 

 

 

 
 

De organisatie van leerlingbegeleiding 

 

Leerlingbegeleiding wordt door verschillende functionarissen ingevuld. Allereerst is de mentor een 

belangrijke functionaris. Vrijwel elke vakdocent is mentor van een klas of een groep. Hij/zij heeft het 

meest directe contact met de leerling. Hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouder van de 

leerling.  

De toekomstige leerlingen maken voor de zomervakantie al kennis met hun mentor. Hij/zij is in de 

introductieperiode intensief betrokken bij zijn/haar mentorklas, om de leerlingen te helpen de 

overgang van de basisschool naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

 

Basisondersteuning 

 

De docenten werken in een team samen. De teamleider stuurt deze groep docenten aan. Samen 

kennen zij de leerlingen en ze maken onderlinge afspraken over het onderwijs, het volgen van de 

leerlingen en alles wat daar mee te maken heeft. Bij moeilijkheden kunnen zij de hulp van 

specialisten inschakelen. Dit zijn onder meer de decanen/leerlingbegeleiders. Decanen zijn 

gespecialiseerd in keuzeprocessen bij studie en beroep en leerlingbegeleiders zijn geschoold in het 

aanbieden en organiseren van ondersteuning voor de leerling. Ook zijn zij in staat om te beoordelen 

welke hulp de leerling op een bepaald moment nodig heeft. Zij kunnen externe instanties 

inschakelen. 
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Leerlingen met een beperking 

 

Leerlingen met een beperking kunnen een beroep doen op een aangepaste behandeling en 

beoordeling. Vooral dyslexie blijkt voor sommigen een forse beperking te zijn. Samen met de 

remedial teacher/orthopedagoog en mentor kan een begeleidingsplan worden opgezet om te zorgen 

dat deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren. De leerlingen ontvangen een dyslexiepas, 

waarmee ze aan de docent kunnen laten zien welke extra rechten zij hebben bij de toetsen. 

 

 

Extra ondersteuning 

 

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Dit staat beschreven in het ontwikkelings-

perspectief (OPP) van de leerling. Deze leerlingen worden begeleid door de leerlingbegeleiders in 

samenwerking met de ambulant begeleider. Er is frequent overleg over leerlingen en met leerlingen, 

ouders en docenten. 

 

 

Ondersteuningsteam (OT) 

 

Op beide locaties functioneert een ondersteuningsteam. Het OT bestaat uit een directielid, de 

leerlingbegeleiders, de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog en 

diverse externe deskundigen. U kunt dan denken aan de leerplichtambtenaar, iemand van de GGD / 

GGZ, of opvoedkundige. Het OT probeert vanuit de verschillende invalshoeken van deskundigen 

adequate oplossingen te zoeken voor leerlingen die problemen hebben. 

 

 

Lokaal beleid (OPDC) 

 

De scholen voor voortgezet onderwijs werken samen in het Samenwerkingsverband De Langstraat. 

Het SWV heef de beschikking over een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC). 

Kenmerkend voor de doelgroep van het OPDC is dat de school van herkomst geen passend 

antwoord (meer) heeft op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Vaak gaat het om een 

opeenstapeling van problematiek rondom de leerling (persoonlijk, didactisch en contextueel). 

Het OPDC hanteert men een niet-schoolse werkvorm die onder de verantwoordelijkheid van de school 

wordt uitgevoerd in het jongerencentrum De Tavenu door vier docenten en medewerkers van 

Tavenu. Via de zorgcoördinatoren kan een leerling worden aangemeld bij de ACT (Advies Commissie 

Toewijzing). Het doel van het OPDC is het herstellen van de vertrouwensrelatie met de leerling, 

gebaseerd op wederzijds begrip, opdat de motivatie bij de leerling groeit om het onderwijstraject toch 

af te maken. 
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Extra ondersteuning in school 
 

Onze school geeft invulling aan Passend Onderwijs in de vorm van extra ondersteuning. Daarbij gaan 

we uit van wat wél kan in plaats van wat niet kan. Natuurlijk moet er perspectief zijn op een diploma 

voor de schoolsoorten die wij aanbieden, maar als dat met extra ondersteuning van ons kan, dan 

gaan we daar ook voor. 

Wij laten de ondersteuning die een leerling nodig heeft onderzoeken door met de leerling en de 

ouders te praten en met de toeleverende school en deskundigen. 

 

Ons maatwerk kan bestaan uit: 

1. Extra tijd om het gewenste resultaat te halen, de leerling krijgt dan meer aandacht. 

2. Aangepast lesmateriaal als de leerling bijvoorbeeld dyslexie heeft of slechthorend is. 

3. Aanpassing van de ruimte waar de leerling in moet werken of leren, het zorglokaal 

bijvoorbeeld. 

4. Extra hulp van de onderwijsondersteuner als de leerling autistisch is of speciale hulp nodig 

heeft. 

5. Expertise van buiten de school wanneer wij de kennis niet hebben. 

 

Met de leerling en de ouders/verzorgers wordt een plan, ook wel arrangement genoemd, opgesteld: 

het zogenaamde OPP (Ontwikkelingsperspectief). Daarin wordt afgesproken op welk moment en hoe 

de leerling ondersteuning ontvangt en wanneer de vorderingen periodiek worden besproken. 

 

Wat wij als school kunnen bieden aan ondersteuning, is vastgelegd in het SOP 

(Schoolondersteuningsplan).  

 

Zorglokaal 

 

Vanuit het zorglokaal werkt onze pedagogische onderwijsassistent met leerlingen die extra 

begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Wanneer leerlingen door omstandigheden, binnen of 

buiten school, tot rust willen komen of willen praten over bepaalde situaties kunnen deze leerlingen 

terecht in het zorglokaal. De pedagogische onderwijsassistent werkt nauw samen met de zorg- 

coördinator en geeft problematische signalen door. Wij hebben ervoor gekozen om het zorglokaal te 

laten bemensen door iemand met een achtergrond in maatschappelijk werk en dienstverlening. 

Het zorglokaal is 5 dagen per week open vanaf het 1e tot het 8e lesuur.  In het zorglokaal worden ook 

verzuimbriefjes en verlofbriefjes ingeleverd. Deze briefjes worden ingeleverd wanneer een leerling 

een bezoek moet brengen aan de tandarts of dokter of wanneer zij ziek zijn geweest. Ook kunnen 

leerlingen zich in het zorglokaal ziekmelden. Er wordt dan contact opgenomen met thuis en na 

toestemming van de ouder mogen de leerlingen naar huis. 

 

 

Opvanglokaal 

 

In het opvanglokaal worden 5 dagen per week van het 2e tot en met het 7e lesuur lessen opgevangen 

die door ziekte of scholing van een docent komen te vervallen. Als er door omstandigheden meer 

lessen uitvallen dan kunnen worden waargenomen dan zal het RR-systeem in werking gaan. 

Leerlingen gaan in vaste tweetallen naar een lokaal om onder supervisie van een docent zelfstandig 

te werken aan een opdracht. 

De lessen die worden waargenomen zijn didactisch en pedagogisch verantwoord. Leerlingen werken 

aan rekenvaardigheden, oefenen in leesvaardigheid of werken aan opdrachten die de “uitgevallen” 

vakdocent voor hen heeft klaargelegd. 

Daarnaast kunnen leerlingen in het opvanglokaal gemiste toetsten en repetities inhalen. Als een 

leerling een rustig plekje zoekt om huiswerk te maken dan kan hij of zij (in overleg met de mentor) 

ook terecht in het opvanglokaal. We hebben ervoor gekozen om het opvanglokaal te laten bemensen 

door bevoegde docenten of onderwijsassistenten. 

De docenten van het opvanglokaal werken nauw samen met de onze pedagogisch onderwijsassistent 

die werkt vanuit het zorglokaal.  

http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Schoolondersteuningsplan
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Schoolondersteuningsplan
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Samenvatting leerlingbegeleiding 

 

De leerlingbegeleiding op het Willem samengevat: 

 In de eerste lijn: vakdocent, mentor, teamleider en leerlingbegeleider.  

 In de tweede lijn: interne specialisten; adjunct directeur, decaan, zorgcoördinator, 

orthopedagoog, remedial teacher, autismespecialist, interne vertrouwenspersonen, 

ondersteuningsteam. 

 In de derde lijn: externe instanties; schoolartsendienst, externe vertrouwenspersonen 

(www.veiligthuismiddenbrabant.nl). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Onderwijstijd 
 

De onderwijstijd is de tijd die een leerling nodig heeft om goede resultaten te behalen die passen bij 

zijn/haar niveau. De onderwijstijd is nu per schoolsoort bepaald in een norm. Een vmbo-leerling heeft 

over de gehele schoolloopbaan een norm van 3.700 klokuren. Een havo-leerling 4.700 uren en een 

vwo-leerling heeft 5.700 klokuren als norm. 

 

In het jaarrooster van de school zijn minimaal 189 dagen gepland als lesdagen. 

 

Het vakantierooster is met instemming van de MR vastgesteld en houdt met die 189 lesdagen 

rekening. 

 

 

 

 

http://www.veiligthuismiddenbrabant.nl/
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Vakanties en roostervrije dagen 

 

Herfstvakantie 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018 

Goede Vrijdag 30 maart 2018 

2e Paasdag 2 april 2018 

Meivakantie 23 april 2018 t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart 10 mei 2018 

Roostervrije dag 11 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018 

 

Verlof buiten de vakanties moet altijd schriftelijk aangevraagd worden bij de teamleider. 

Uitgangspunt is dat we geen verlof toestaan voor extra vakantie. Zie verder de regeling en de 

formulieren.  

 

 

Beleid bij lesuitval 
 

Ook op het Willem van Oranje College hebben we soms te maken met lesuitval. We bedoelen hiermee 

de lesuitval als gevolg van niet te voorziene oorzaken als ziekte van een docent of een grote file. 

Onder het kopje ‘opvanglokaal’ kunt u lezen hoe we omgaan met de niet te voorziene lesuitval. 

 

Er is ook te voorziene lesuitval als gevolg van een bruiloft of een jubileum en ook ingeplande lesuitval 

ten behoeve van bijscholing van docenten. Deze lesuitval wordt beperkt gehouden om onze 

onderwijstijd te realiseren. Door de organisatie van tussenweken is het mogelijk om lesuitval als 

gevolg van scholing, excursies, toetsing en vergaderingen te beperken. Zo ontstaat een 

tussenweekperiode waarin met een aangepast rooster wordt gewerkt. 

 

Bij ziekte van een docent zal de roostermaker het rooster van de klassen aanpassen. De tussenuren 

worden opgevuld of de lessen worden waargenomen in  het opvanglokaal. Vanaf thuis, via de mobiele 

telefoon, kunnen de leerlingen inloggen op de Zermeloapp. Daarop vinden zij alle wijzigingen en 

roosters. Er wordt gewerkt met digitale huiswerkopgave in SOM. Voordeel hiervan is, dat leerlingen 

maar ook de ouders/verzorgers inzage hebben in het huiswerk. In SOM zijn ook alle behaalde cijfers 

in te zien.  

 

 

Onderwijsprogramma, het Willem in beeld en toelating 
 

 

1. Inrichting 

 

Plaatsing en advies 

Bij de plaatsing in type brugklassen volgt onze school het advies van de basisschool. Leerlingen die in 

aanmerking willen komen voor de Cambridge Class dienen een vwo-advies te hebben. 

Bij instroom in een hoger leerjaar vindt een intakegesprek plaats met ouder/verzorger, leerling en de 

school van herkomst. Plaatsing wordt gebaseerd op gegevens van de school van herkomst en op 

informatie uit het gesprek met ouder/verzorger en leerling. 

 

Om een beeld te geven van onze scholen en het onderwijs dat wordt geboden, wordt hieronder de 

locatie schematisch weergegeven en voorzien van een korte toelichting. 

 

 

 

http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Regeling_bijzonder_verlof
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Regeling_bijzonder_verlof
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Schoolstructuur 

 

 

 

  

Type brugklassen Wijk en Aalburg 

Op de locatie Wijk en Aalburg kennen we zes brugklassen: 

 

1. De havo/atheneum-klas: een brugklas met toekomstige havo- en atheneumleerlingen. 

2. De vmbo T-klas: een brugklas met vmbo-leerlingen die de theoretische leerweg zullen gaan 

volgen. 

3. De vmbo KB-klas: een brugklas met vmbo-leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg 

zullen gaan volgen. 

4. De vmbo BB-klas:een brugklas met vmbo-leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg 

zullen gaan volgen. 

5. Het vmbo Vakcollege Techniek KB-klas: een brugklas met vmbo-leerlingen die de 

kaderberoepsgerichte leerweg zullen gaan volgen uitsluitend in de techniekprofielen. 

6. Het vmbo Vakcollege Techniek BB-klas: een brugklas met vmbo-leerlingen die de 

basisberoepsgerichte leerweg zullen gaan volgen uitsluitend in de techniekprofielen. 
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Het Vakcollege techniek, een opleiding voor leerlingen met 'gouden' handen 

 

Het Vakcollege is een onderwijskundig programma binnen het vmbo voor zowel de basis- als de 

kaderberoepsgerichte leerweg. Technisch talent wordt opgeleid tot gekwalificeerd vakman of 

vakvrouw. De totale verblijfsduur is 6 jaar, dat betekent dat als na 4 jaar het vmbo-diploma behaald 

is, de leerlingen binnen het Vakcollege doorleren op het MBO. Het bedrijfsleven is intensief betrokken 

bij het Vakcollege, waardoor praktijk en school elkaar overlappen. Dit programma is bedoeld voor 

leerlingen die al vroeg weten dat ze een baan ambiëren in deze technische beroepssector. Elke 

leerling heeft een intakegesprek alvorens hij/zij wordt toegelaten tot het Vakcollege. Het programma 

voorziet in minimaal 10 uur 'techniek en vakmanschap' (praktijkonderwijs) per week, waaraan de 

theoretische vakken gekoppeld zijn. Er wordt projectmatig gewerkt. Wie kiest voor het Vakcollege 

Techniek, kiest voor vakmanschap! 

 

Verdeling van de leerlingen over de afdelingen 

 

Beide locaties bieden onderwijs op verschillende afdelingen aan. De verdeling van de leerlingen over 

de afdelingen is als volgt: 

 

 

Brugklasleerlingen 2017-2018 Wijk en Aalburg  

 

 
 

  

BK-niveau

Vakcollege

TL-niveau

HA-niveau
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2. Onderwijsprogramma 

 

2017-2018 leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4  

leerweg --> BB KB VC TL HA BB VC KB VC TL HA BB KB TL bs H BB KB TL bs  
Nederlands 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 

 

Engels 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
 

Frans       2 2          3         2         
 

Duits   0,5 0,5             3 3     3 3 2     4 3 
 

wiskunde 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 
 

techniek 4 2   2   1   1                         
 

godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

muziek 2 2   1 3           1                   
 

beeldende vorming 2 2   2 3 2   2   2 2     3 3 2     3 3 
 

aardrijkskunde       2 2         2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 
 

geschiedenis       2 2         2 2     3 3 2     4 4 
 

biologie       2 2         2   3 3 3 3 2 2 3 4 4 
 

economie                   2       3 2 2     4 3 
 

natuurkunde                   2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 
 

m & m 2 2 2     2 2 2 2                       
 

maatschappijleer                       1 1 1 1           
 

mens & natuur 2 2 2     3 3 3 3                       
 

rekenen 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 
 

lo  4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
 

pso/praktijkvak 4 4       6   6    2   15 12   5   13 11   5 
 

techn. & 
vakm./KV1 

    11       11   11     0,3 0,3 0,3 0,3           
 

begeleiding 0,2 0,2 0,2 0,2   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   0,4 0,4 0,3 0,3   0,4 0,4 0,3 0,3 
 

mentorles/ICT 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Totaal 32,7 32,2 32,2 31,7 30,5 29,2 31,2 28,2 30,2 30,2 31,0 31,7 32,7 29,6 33,6 31,0 27,4 27,4 27,3 28,3 
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3. Vakoverstijgende zaken 

 

Activiteiten dag 

Elk jaar wordt een activiteiten dag georganiseerd voor alle onderbouwleerlingen van de school. Door 

in te tekenen voor een workshop naar keuze kunnen leerlingen nieuwe talenten ontdekken of 

talenten verder ontplooien.  

 

Reisweek 

In de periode voor de herfstvakantie is er voor leerlingen uit leerjaar 3 de mogelijkheid om mee te 

gaan met één van onze buitenlandreizen. Een alternatief voor leerlingen die niet naar het buitenland 

willen reizen is de Nederlandreis. Dat zijn 4 excursiedagen naar steden uit de regio. Samenwerken, 

uitdagingen aangaan, etc. staan hierin centraal. De reisweek is onderwijskundig verantwoord en 

verplicht voor alle leerlingen. 

 

Brugklaskamp 

In de periode voor de herfstvakantie gaan de brugklassers drie dagen op kamp naar een locatie in de 

regio. Ontmoeting, kennismaking, groepsvorming, samenwerken etc. staan hierin centraal. Het 

brugklaskamp is onderwijskundig verantwoord en verplicht voor alle leerlingen. 

 

Burgerschapskunde 

Vanuit onze pedagogische opdracht willen wij een kritisch-democratische burger ontwikkelen met een 

sociale betrokkenheid. De toenemende individualisering tast de sociale cohesie van ons samenleven 

aan en dat vraagt om actief en creatief vormgeven van onze waarden. Het Willem wil leerlingen als 

individu en maatschappij samenbrengen, ze leren zich te “empoweren”, tot zingeving komen en 

keuzes leren verantwoorden. Ethiek is daarbij belangrijk. Ook inzicht in de politieke stromingen en 

hun kenmerken is essentieel voor positiebepaling. 

Onderwijs moet dus enerzijds bij leerlingen competenties ontwikkelen om verantwoord in de 

samenleving te participeren, anderzijds hun gedrag te verantwoorden op basis van hun persoonlijke 

overtuiging. Daarbij moeten ze ook kritisch staan tegenover zichzelf en eigen meningsvorming. In dat 

laatste oefenen bevordert hun zelfstandigheid en relativeringsvermogen. 

 

Leerlingparticipatie 

In de medezeggenschapsraad zijn ook de leerlingen van de locaties vertegenwoordigd. Tevens is voor 

de leerlingen een leerlingenstatuut dat in samenwerking met leerlingen is opgesteld. 

 

Vakexcursies 

De theorie in de vakken kan goed ondersteund worden met praktijkervaringen. Daarom gaan de 

leerlingen ook op vakexcursies en stages. De meeste vakexcursies duren één of twee dagdelen. Deze 

excursies worden uitvoerig in de lessen voorbereid zodat er optimaal geprofiteerd wordt van een dag 

buiten de school. Voorbeelden van excursies zijn: bezoek aan het Rotterdamse Havengebied, 

Libertyparc Overloon, bedrijvenbezoeken, diverse musea en steden. 

 

Activiteiten voor goede doelen 

Jaarlijks worden er op het Willem activiteiten gehouden voor één of meerdere doelen. De laatste 

jaren ligt de organisatie in handen van een commissie; die bestaat uit een groep docenten en 

leerlingen. Met diverse activiteiten proberen we aan leerlingen te laten zien dat we als school ook 

onze verantwoordelijkheid willen nemen voor onze minderbedeelde medemens. We proberen doelen 

te zoeken waardoor de leefomstandigheden en onderwijs van leeftijdsgenoten in de derde wereld 

verbeteren. Ook streven we ernaar om leerlingen die ambassadeur worden voor het project een 

bezoek te laten brengen aan het land waarop het project gericht is. 

 

Verkeersveiligheid 

De school moet veilig bereikbaar zijn. Dit betekent dat we binnen en buiten de school aandacht 

besteden aan verbeteringen van onveilige verkeerssituaties, een fietsverlichtingsactie en een school-

thuisroute project. Onze school heeft het Brabants verkeersveiligheidslabel en een Veco 

(verkeersveiligheidscoördinator). Zijn/haar taak is het aansturen en coördineren van allerlei 
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verkeersveiligheidsacties in samenwerking met de gemeente Aalburg en de politie Midden en West 

Brabant. 

 

Stage vmbo 

Een stage is binnen het vmbo-onderwijs een onmisbaar onderdeel geworden van de 

beroepsopleiding. In die stage ziet de leerling hoe het er in het bedrijfsleven of een zorginstelling aan 

toe gaat. Het geleerde op school wordt toegepast in de reële beroepswereld of nieuwe vaardigheden 

worden aangeleerd. De stage vindt plaats op basis van een stageovereenkomst tussen school en het 

stagebedrijf of de stage-instelling. Ouders zijn bij die overeenkomst betrokken. 

Er zijn in het derde leerjaar twee stages: een stage van acht dagen in april en een negendaagse 

stage in juni. Voor sommige afdelingen staat in het vierde leerjaar een lintstage gepland. Dit houdt in 

dat gedurende een aantal maanden een dagdeel per week stage wordt gelopen, dit is een vervolg van 

de beroepsstage. De leerling wordt zowel vanuit school, als vanuit het bedrijf begeleid. Een evaluatie 

moet zicht geven op wat de leerling ervan heeft geleerd en waar hij aan moet gaan werken. 

Als een onderdeel van het onderwijsprogramma tijdens de stage wordt afgerond, bijvoorbeeld in de 

vorm van een proeve van bekwaamheid, onder verantwoordelijkheid van de school, dan is dat 

vastgelegd in het PTA van de leerling. 

 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. In het vmbo (BB en KB) zijn nieuwe 

beroepsgerichte profielen ingevoerd. Per 1 augustus 2016 moet elke school verplicht aandacht gaan 

besteden aan loopbaanoriëntatie en begeleiding. 

Het LOB wordt afgesloten met een ‘loopbaandossier’. LOB wordt ook verantwoord in het PTA van de 

vier profielen. 

 

Vanaf klas 1 worden in bepaalde vakken de beroepscomponenten ingebouwd en is de toepassing van 

de stof bij een beroep onderwerp van gesprek. Naast het aanleren van de technische of verzorgende 

vaardigheden zullen ook de beroepsvaardigheden geoefend worden. Hoe geven we dat vorm? Door 

praktijkopdrachten te laten uitvoeren, door bedrijfsbezoeken, door gesprekken met vakmensen, door 

stagen en meeloopdagen te organiseren. 

 

Opgedane ervaringen moet de leerling reflecteren, dat doen we in loopbaangesprekken. 

Bovenstaande heeft tot doel dat de leerling en de school samen in kaart brengen welke loopbaan- of 

beroepscompetenties ontwikkeld zijn of nog ontwikkeld moeten worden. De ervaringen en 

competenties (profiel) worden opgenomen in het loopbaandossier.  

 

LOB wordt ook verantwoord in ons PTA Plan voor Toetsing en Afsluiting. 

 

Vanaf klas 1 worden in bepaalde vakken de beroepscomponenten ingebouwd en is de toepassing van 

de stof bij een beroep onderwerp van gesprek. Naast het aanleren van de technische of verzorgende 

vaardigheden zullen ook de beroepsvaardigheden geoefend worden. Hoe geven we dat vorm? Door 

praktijkopdrachten te laten uitvoeren, door bedrijfsbezoeken, door gesprekken met vakmensen, door 

stagen en meeloopdagen te organiseren. 

 

Opgedane ervaringen moet de leerling reflecteren, dat doen we in loopbaangesprekken. 

Bovenstaande heeft tot doel dat de leerling en de school samen in kaart brengen welke loopbaan- of 

beroepscompetenties ontwikkeld zijn of nog ontwikkeld moeten worden. De ervaringen en 

competenties (profiel) worden opgenomen in het loopbaandossier.  

 

Klankbordgroep leerlingen 

Een groep van 8 leerlingen praat 6x per jaar een uurtje met het management van de school over 

allerlei zaken die door leerlingen worden ingebracht.  
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Bevorderingsnormen 2017-2018 

 
Algemeen 
 

Aan het einde van iedere periode krijgen de leerlingen een cijferrapportage. Deze cijferrapportage 

geeft een overzicht van alle behaalde cijfers en het rapportcijfer per vak. Aan het eind van het 

schooljaar wordt een overgangsrapportage uitgereikt. Hierop staan de eindcijfers per vak. Op basis 

van deze eindcijfers wordt de bevordering bepaald. 

 

De methode waarop het eindcijfer wordt berekend: 

 

1e rapportage   1x 

2e rapportage   1x 

3e rapportage   1x 

    _____ 

                                        ... /3   

 

De onderstaande berekeningswijze geldt: 

a.  telkens wordt het op één decimaal afgeronde rapportagecijfer gebruikt; 

b.  de afronding van het overgangsrapportcijfer vindt plaats zoals de  examencijferafronding 

gebeurt; dit is ..,5 of hoger wordt afgerond omhoog. 

 

Vakken onderbouw: de volgende vakken kunnen worden becijferd:  

Nederlands, Frans, Duits (alleen in HA en TL), Engels, muziek, Lichamelijke Opvoeding, godsdienst, 

techniek, beeldende vorming, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde, biologie, economie, 

aardrijkskunde, mens & maatschappij, mens & natuur, techniek & vakmanschap en praktijk(pso). 

 

Uitgangspunten voor de bevordering zijn: 

•  Op basis van drie rapportagecijfers wordt een jaarcijfer samengesteld;  

•  Er wordt gewerkt met onvoldoende punten en met compensatiepunten;  

•  Bij de overstap naar een ander schooltype/leerweg wordt afgeweken van de 

 bevorderingsnorm. 

 

Onderbouw klas 1 en 2 BB/KB 
 

cijfer aantal onvoldoende punten aantal compensatiepunten 

5 1  

4 2  

7  1 

8,9,10  2 

De vakken godsdienst, lichamelijke opvoeding, muziek en techniek 

kunnen in totaal maximaal 2 compensatiepunten opleveren. 
 

 

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1. 0 – 2 onvoldoendepunten; 

2. 3 onvoldoende punten + 1 compensatiepunt; 

3. 4 onvoldoende punten + 3 compensatiepunten; 

4. Geen enkel cijfer lager is dan een 4. 

 

N.B.:  

-  Bij het Vakcollege leerjaar 1 geldt dat voor het vak techniek & vakmanschap het  cijfer 5 

telt als twee onvoldoende punten, het cijfer 4 als vier onvoldoende punten. 

- In leerjaar 2 geldt dat het eindcijfer techniek onderbouw wordt gemiddeld met het  eindcijfer 

praktijk- pso van de gekozen afdeling.  
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- Bij het vakcollege leerjaar 2 geldt dat het eindcijfer Techniek en vakmanschap  wordt 

 gemiddeld  met het eindpraktijk-pso cijfer van de gekozen afdeling. 

 

Onderbouw klas 1 en 2 TL   
 

cijfer aantal onvoldoende punten aantal compensatiepunten 

5 1  

4 2  

7  1 

8,9,10  2 

De vakken godsdienst, lichamelijke opvoeding, muziek en techniek 

kunnen in totaal maximaal 2 compensatiepunten opleveren. 
 

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1. Maximaal drie onvoldoende punten in niet meer dan 3 vakken; mits de onvoldoende punten 

gecompenseerd worden door minstens een even groot aantal compensatiepunten; 

2. Geen enkel cijfer lager is dan een 4. 

 

Onderbouw klas 1, 2 en 3 H(A) 

  
cijfer aantal onvoldoende punten aantal compensatiepunten 

5 1  

4 2  

7  1 

8,9,10  2 

De vakken godsdienst, lichamelijke opvoeding, muziek en techniek 

kunnen in totaal maximaal 2 compensatiepunten opleveren 
 

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1. Maximaal drie onvoldoende punten in niet meer dan 3 vakken; mits de onvoldoende punten 

gecompenseerd worden door minstens een even groot aantal compensatiepunten; 

2. Er voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal 1 onvoldoende punt is behaald; 

(kernvakkenregel) 

3. Geen enkel cijfer lager is dan een 4. 

 
 

Bovenbouw klas 3BB/KB  

 

- Godsdienst, lichamelijke opvoeding en CKV zijn handelingsdelen. Voor deze vakken wordt 

geen eindcijfer gegeven. Deze vakken dienen met voldoende of goed afgesloten te worden.  

- Het vak maatschappijleer en het beroepsgerichte profielvak waarbij inbegrepen het CSPE, 

worden in leerjaar 3 afgerond. De cijfers van deze vakken tellen niet mee voor de overgang.  

 

Een leerling is bevorderd naar leerjaar 4 als voldaan is aan de volgende voorwaarde: 

 

- Voor de AVO-vakken ( Ne, En, wi of ak, bio of nask ) zijn opgeteld tenminste  

22.0 punten behaald.  

 

- Het eindcijfer van een AVO-vak mag afgerond niet lager dan een 4 zijn. 
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Bovenbouw klas 3TL  

 

  cijfer aantal onvoldoendepunten aantal compensatiepunten  

5 1  

4 2  

7,8,9,10  1 
 

 

- Godsdienst, Lichamelijke opvoeding en CKV zijn handelingsdelen. Dit betekent dat voor deze 

vakken geen eindcijfer wordt gegeven. Deze vakken dienen met voldoende of goed afgesloten 

te worden en tellen niet mee als compensatiepunten.  

- Alle vakken tellen even zwaar. 

 

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1. 0 – 1 onvoldoendepunten; 

2. 2 onvoldoendepunten + 1 of meer compensatiepunten;  

3. 3 onvoldoendepunten + 3 of meer compensatiepunten; 

4. voor het vak Nederlands maximaal 1 onvoldoende punt; 

5. geen enkel cijfer mag lager zijn dan 4. 

 

Vervolgens is bij de bevordering is ook de slaag-zak regeling van toepassing.  

Een leerling is bevorderd als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

1. 0 – 1 onvoldoendepunten in de examenvakken; 

2. 2 onvoldoendepunten in de examenvakken + 1 of meer compensatiepunten in de 

examenvakken; 

3. Voor het vak Nederlands maximaal 1 onvoldoende punt. 

 

  
 

 

 

Beleid doorstroming vmbo 4 naar havo 4 

 

Een leerling kan doorstromen van het vmbo naar de havo als een positief advies geformuleerd is. Bij 

een negatief advies is doorstroming op het Willem van Oranje College niet mogelijk. 

 

Het advies wordt gebaseerd op de volgende punten: 

1. Cijfergemiddelde in leerjaar 4 

2. Cijfergemiddelde overgangsrapport 3TL 

3. Motivatie 

4. Advies vakdocenten vak- en persoonsgerichte inschatting 

5. Aansluiting vakkenpakket op gekozen profiel 

Voor doorstroming is het noodzakelijk dat op 4 of meer van bovenstaande punten een positief 

resultaat gescoord wordt. 

 

Ad 1 Cijfergemiddelde in leerjaar 4 

Het hanteren bij de doorstroom van de eindexamencijfers is niet haalbaar en wenselijk. De cijfers 

komen te laat beschikbaar, waardoor de prognose in het gedrang komt en een afgewezen leerling 

kan dan met de keuze van een geschikte vervolgopleiding in het gedrang komen. In plaats van de 

eindexamencijfers wordt het voortschrijdend gemiddelde gebruikt van de leerling na het 2e 

schoolexamen in januari. 
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Er worden in de procedure 3 criteria gehanteerd: 

1. De leerling die op dat moment een 6,8 of hoger gemiddeld staat krijgt op cijfergemiddelde 

automatisch een positief advies. Alleen op grond van gebleken gedragsproblemen in LVS kan 

de schoolleiding hiervan afwijken. 

2. De leerlingen die een gemiddeld cijfer halen tussen 6,4 en 6,8 moeten positief scoren op hun 

aansluitingspakket en op hun cijfergemiddelde in 3TL. Is dit niet het geval, dan wordt de 

leerling afgewezen. 

3. Bij een gemiddelde lager dan 6,4 wordt de leerling afgewezen, onafhankelijk van de andere 

adviezen. 

 

Ad 2 Cijfergemiddelde overgangsrapport 3TL 

Voor een positieve score is een cijfergemiddelde van 7,0 of hoger noodzakelijk. Meegenomen worden 

de cijfers van het gekozen profiel. Daarbij dienen de leerlingen een voldoende te hebben voor de 

kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 

Ad 3 Motivatie 

Een leerling die door wil stromen schrijft een motivatie. Deze motivatie wordt toegelicht tijdens een 

intakegesprek met de decaan. De decaan beoordeelt of de vmbo-opleiding bij het 

toekomstperspectief van de leerling past. Doorstroomrelevantie en persoonsontwikkeling spelen 

daarbij een belangrijke rol. 

 

Ad 4 Advies vakdocenten vak- en persoonsgerichte inschatting 

Alle examinatoren geven een doorstroomadvies. Daarbij wordt ingeschat of het vak op de havo door 

de leerling succesvol kan worden gevolgd. Het advies is gebaseerd op capaciteiten, leerstijl, motivatie 

voor het vak, werkhouding en doorzettingsvermogen. Een positieve score wordt gegeven als 

minimaal 4 vakdocenten een positief advies geven. 

 

Ad 5 Aansluiting vakkenpakket op gekozen profiel 

Leerlingen die van het vmbo naar de havo door willen stromen zullen niet in alle vakken examen 

gedaan hebben. Een positieve score wordt gegeven als maximaal 1 vak op het vmbo niet gevolgd is, 

én waarvoor een aansluitingspakket noodzakelijk is. 

 

 

Doorstromen vanuit een andere school 

 

Voor leerlingen die vanuit een andere school doorstromen geldt dezelfde procedure. De decaan neemt 

voor de diverse onderdelen contact op met de toeleverende school. Als de toeleverende school geen 

medewerking verleent, kan besloten worden om de leerling niet te plaatsen. 

 

 

Begeleiding leerlingen die doorstromen 

 

Leerlingen die doorstromen van het vmbo naar de havo hebben in de overgangsperiode extra 

begeleiding noodzakelijk. Deze begeleiding bestaat uit: 

a. Het volgen van een aansluitingsprogramma 

b. Evaluatiegesprekken met de mentor 

c. Per vak geformuleerd ondersteuningsprogramma dat begeleid wordt door de vakdocent. 

 

Ad a. Aansluitingsprogramma 

Bij doorstroming is het noodzakelijk dat een aansluitingsprogramma gevolgd wordt voor vakken 

waarin geen examen is gedaan. Voor ieder vak is geformuleerd wat het aansluitingsprogramma is. 

Een aansluitingsprogramma kan ook noodzakelijk zijn als het vak gevolgd is, maar de verschillen met 

de leerlingen uit de havo-stroom te groot zijn. 

 

Het aansluitingsprogramma wordt zelfstandig door de leerlingen in de periode tussen vmbo 4 en havo 

4 doorgenomen. Direct na de zomervakantie worden de vorderingen getoetst. De wijze van toetsing 
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wordt geformuleerd bij uitreiken van het aansluitingsprogramma. Mogelijke vormen zijn: schriftelijke 

toetsing/mondelinge toetsing/beoordeling van gemaakte opdrachten. 

 

Wanneer het aansluitingsprogramma niet met een voldoende wordt beoordeeld moet de leerlingen 

tijdens de eerste week van het cursusjaar herstellen en kan een studieplicht op school worden 

gegeven voor een bepaalde tijd. 

 

Ad b. Evaluatiegesprekken met de mentor 

Tijdens het eerste halve jaar vinden twee evaluatiegesprekken met de mentor plaats. Tijdens dit 

gesprek wordt besproken: resultaten/aansluitingsproblemen/leerstijlen/persoonlijke zaken. 

 

Ad c. Ondersteuningsprogramma 

Voor enkele vakken wordt tijdens periode 1 en periode 2 een ondersteuningsprogramma aangeboden. 

De leerling wordt hierin begeleid door de vakdocent. De leerling is verplicht om de opdrachten uit het 

ondersteuningsprogramma te maken. 

 

Doubleerverbod 

Er geldt voor de instromers geen doubleerverbod. Zij hebben dezelfde rechten als een reguliere 4 

havo-leerling. 
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Digitalisering 
 

Onze strategische documenten geven richting aan de inzet van digitale leer- en hulpmiddelen op onze 

scholen: ‘Leerlingen worden versterkt in hun zelfstandig opereren. Ze leren eigenaarschap te 

ontwikkelen, waardoor ze in staat zijn de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Volwaardig 

participeren in de samenleving vergt een juist gebruik van digitale hulpmiddelen en een goed gevoel 

voor de implicaties van het gebruik van sociale media’. Bron: Vision Eye 

 

Ons onderwijs moet uitdagend zijn, aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en het moet 

maatwerk en keuzes bieden.  Digitalisering is één van onze instrumenten om  deze doelstellingen te 

realiseren. De komende schooljaren breiden we het aantal devices uit en zetten secties de stap om 

gebruik te gaan maken van digitaal lesmateriaal. In de komende jaren zullen alle leerlingen 

beschikken over een eigen device en zal de digitalisering een regulier onderdeel zijn van het 

lesprogramma. 

 

Daarnaast beschikt de school over een moderne mediatheek en een goed uitgerust computerlokaal. 

De mediatheek en het computerlokaal bieden voldoende plaats aan leerlingen die gebruik willen 

maken van een digitaal hulpmiddel. De mediatheek is toegankelijk voor iedere leerling met een 

gerichte lestaak en indien nodig kan daar ondersteuning geboden worden door de permanent 

aanwezige mediathecaris. 

 

Naast deze ruimten staan er ook computers in de vaklokalen en de verschillende afdelingen. In de 

vakgerichte afdelingen is ICT geïntegreerd in de lesprogramma’s. Veelal worden de computers 

gebruikt om het zelfstandig leren te bevorderen of om een presentatie in de les te houden in 

combinatie met een beamer. Al deze ruimten hebben toegang tot internet. 

 

Op school wordt er gewerkt met het Microsoft Office pakket vanwege het grote maatschappelijke 

draagvlak. Gedurende de schooltijd worden verschillende ICT-vaardigheden aangeleerd. Hierbij valt 

te denken aan: het leren zoeken en beoordelen van internetpagina’s, het werken met digitale 

presentaties, typen in een tekstverwerker of juist voorraadbeheer in een database. De meeste ICT-

vaardigheden zitten verweven in de afzonderlijke lesprogramma’s. 
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Invulling en hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen en 

schoolkosten 
 

De ouderbijdrage is opgesplitst in: 

a. een vrijwillige ouderbijdrage à € 50,-; 

b. afdelingspecifieke kosten per leerjaar; 

c. locatiespecifieke kosten. 

 

Als school wordt de besteding en de hoogte van deze bijdrage altijd besproken met de 

medezeggenschapsraad. Aanpassing of wijziging van de (vrijwillige) ouderbijdrage heeft altijd de 

instemming nodig van de raad. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 50,- voor het eerste kind en € 30,- voor het tweede 

en volgende kind. 

 

Sommige vakken behoeven een extra bijdrage in verband met vakexcursies of materialen om 

opdrachten uit te kunnen voeren. Deze schoolkosten worden per leerjaar berekend. Voor de betaling 

is een betalingsritme afgesproken. U ontvangt de betalingsopdrachten digitaal. Voor de vrijwillige 

ouderbijdrage en de schoolkosten is in samenspraak en met instemming van de MR een reglement  

opgesteld.  

 

 

Rechten en plichten van ouders/verzorgers 
 

De meest bekende plicht voor ouders met betrekking tot onderwijs is de leerplicht. Als school houden 

wij per leerling een verzuimregistratie bij waarbij verlof door de leerling altijd vooraf schriftelijk moet 

worden aangevraagd via de zgn. blauwe verlofkaart. Bij terugkomst op school na ziekte wordt een 

groene kaart ingeleverd, waarbij de ziekte telefonisch bij school is gemeld door ouders/verzorgers. 

Op deze wijze houden wij zicht op de lengte van de afwezigheid. De verzuimcoördinator verwerkt per 

dag de afwezigheid en de meldingen, ook naar reden van verzuim. 

 

Bij langdurig verzuim en/of ongeoorloofd verzuim (spijbelen) of meer dan 16 uur in vier weken 

ongeoorloofd verzuim, doen wij melding bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. Wij hanteren regels 

die gelden voor verzuim en die gelden voor de zgn. thuiszittersregistratie. 

 

In de dagelijkse praktijk neemt de school op de dag zelf op het bij ons bekende telefoonnummer 

contact op als een leerling ongemeld afwezig is. 

 

De ouders/verzorgers hebben het recht om zich bij vacatures voor de MR kandidaat te stellen voor 

verkiezing. 

 

De ouders/verzorgers hebben bij conflicten recht op hoor en wederhoor. Daarbij geldt de regel van 

wederzijds respect en goed gedrag. Wij verwijzen hierbij naar onze klachtenprocedure.  

 

De ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden voor deelname aan ouderplatforms die per locatie of 

leerjaar zijn samengesteld. 

 

Om de rechten concreet te maken, vragen wij bij aanmelding om respect voor onze identiteit van 

onderwijs. Op de website treft u het aanmeldingsformulier aan. 

Ook hanteren wij een integriteitsprotocol en een privacy protocol.  

Tevens is een gedragscode opgesteld voor leerlingen, medewerkers en ouders.  

 

 

 

http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/MR-reglement
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Klachtenprocedure
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Klachtenprocedure
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Aanmeldingsformulier
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Integriteitscode
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Privacyprotocol
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Rechten en plichten voor de leerlingen 
 

Leerling hebben een leerrecht d.w.z. dat zij recht op onderwijs hebben. 

 

De school heeft met betrekking tot leerlingen ook een zorgplicht: bij aanmelding vindt, indien nodig, 

een onderzoek plaats of de leerling met de nodige ondersteuning bij ons op school een diploma kan 

behalen. Is dat niet zo, dan zullen wij met de ouders/verzorgers en de leerling naar een meer 

passende school op zoek gaan. 

 

Leerlingen van onze school hebben zitting in de leerling-raad en in de medezeggenschapsraad en 

hebben daar hun inbreng op beleid van de school. Zij vormen de leerling-geleding van de 

medezeggenschapsraad. 

 

Leerlingen hebben net als ouders recht op hoor en wederhoor, daarbij is wederzijds respect de 

leidraad voor communicatie. 

 

 

Leerlingen kunnen via hun mentor of ouder gebruik maken van de klachtenprocedure wanneer zij 

naar aanleiding van een behandeling of gebeurtenis van mening zijn dat er een officiële klacht moet 

worden ingediend. Wanneer zij dat in vertrouwen willen doen, dan kan dat bij de 

vertrouwenspersonen van de school: 

Mevrouw H.M. Bouman (tel.040-2541301) 

De heer H. van der Steen (tel.0183-403493) 

 

Wil de leerling of ouder de klacht buiten school neerleggen en behandeld zien, dan kan er contact 

worden opgenomen met de externe vertrouwenspersoon:  

 Vertrouwenswerk, mevrouw I. van Hezewijk (vertrouwenspersoon, mediator,  

 orthopedagoge en gz-psychologe) 

 Telefoon: 06 – 5464 7212 

 Mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

 Website: www.vertrouwenswerk.nl 

 

Verder verwijzen wij naar de klachtenprocedure.   

 

 

Huiselijk geweld 

Om het voor beroepskrachten, directie, OP en OOP mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat 

huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en actie daarop te kunnen ondernemen, heeft 

het Willem van Oranje College een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De volledige 

meldcode is te vinden op onze website, u kunt deze hier lezen.  

 

 

Plichten van leerlingen 

De leerplicht is al genoemd. Het ongeoorloofd afwezig zijn (spijbelen) zal worden bestraft. Spijbelt de 

leerling doordat er problemen zijn met naar school gaan of de thuissituatie, dan neemt de leerling 

contact op met de mentor om de situatie te bespreken. Samen kan er dan naar een oplossing worden 

gezocht. 

 

De schoolregels van de school moeten worden opgevolgd.  

Deze schoolregels zijn er om met elkaar goed overweg te kunnen en om fatsoen, respect en goed 

samenwerken te bevorderen. 

 

Een speciale regel hebben we voor pesten. Dat noemen we het pestprotocol. Laten we maar meteen 

duidelijk zijn: voor pesters is op onze school geen plaats. Meld pesten direct bij je mentor of 

medeleerling want zonder signaal kunnen we niets doen. Ook buiten school geldt dat we elkaar niet 

pesten. Ook buiten school zijn we Willemers, want we komen elkaar op school altijd weer tegen. 

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Klachtenprocedure
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Meldcode_huishoudelijk_geweld
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Meldcode_huishoudelijk_geweld
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Schoolregels
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Iedere leerling en iedere medewerker moet zich op onze school veilig voelen en gewaardeerd. Je leest 

het goed: ook richting docenten en andere medewerkers wordt er niet gepest. Met z’n allen vormen 

we één schoolgemeenschap! 

Wij verwijzen hierbij naar het pestprotocol.  

 

 

Klachtenregeling 
 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Ouders kunnen ontevreden zijn over het rooster, 

de lesmethoden, de wijze waarop hun kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt. De meeste klachten 

over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, 

personeel en schoolleiding weggenomen kunnen worden. 

Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik 

raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne vertrouwenspersonen van 

school. 

Mevrouw H.M. Bouman (tel.040-2541301) 

De heer H. van der Steen (tel.0183-403493) 

 

Bij een redelijk vermoeden van een seksueel misdrijf is overleg met de vertrouwensinspecteur verplicht, 

waarna wordt vastgesteld of aangifte door het bestuur noodzakelijk is. 

 

U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe 

vertrouwenspersoon. Dit is: 

Mevr. Irma van Hezewijk, orthopedagoge/gz-psychologe 

Telefoon: 06 54647212 

Mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

Website: www.vertrouwenswerk.nl 

 

Klachten die naar de mening van ouders/leerling niet naar behoren zijn opgelost, kunnen worden 

onderworpen aan het objectieve onderzoek van de externe klachtencommissie. Voor de volledige 

procedure verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure. Deze treft u aan op de site www.het-

willem.nl onder het kopje “downloads”.  

 

Om te laten zien met welke klacht u waar terecht kunt, volgt hieronder een schema. 

 
Klachten over 
schoolorganisatorische 
maatregelen/nalatigheid 
bijvoorbeeld roosters, 
schoolgebouw….. 

Klachten over 
onheuse bejegening 
bijvoorbeeld 
toetsing, 
beoordeling, 
bestraffing 

Klachten over 
ongewenst gedrag op 
school bijvoorbeeld 
pesten, agressie, 
geweld, discriminatie, 
racisme, seksuele 
intimidatie, 
homoseksuele 
intimidatie, leerlingen 
en personeel *) 

Persoonlijke problemen 
of problemen in 
thuissituatie 
bijvoorbeeld 
depressiviteit, 
eetstoornissen, 
misbruik*), 
mishandeling*) 

 Docent Interne 
vertrouwenspersoon 

Docent 

Mentor Mentor Externe 
vertrouwenspersoon 

Mentor 

Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider/Schoolleiding 

Schoolleiding Schoolleiding Schoolleiding Leerlingbegeleider 

Bestuur Bestuur **) Bestuur **) Schoolmaatschappelijk 
werk/Gemeenteloket *) 

Interne klachtencommissie Interne 
klachtencommissie 

 Hulpverlening: Jeugdzorg, 
Veilig Thuis 

Externe klachtencommissie Externe 
klachtencommissie 

  

  Externe 
klachtencommissie bij 
strafbare feiten: 
politie/justitie 

 

http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Pestprotocol
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Klachtenprocedure
http://www.het-willem.nl/
http://www.het-willem.nl/
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Bij iedere klacht volgt mediation en zal worden bezien hoe redelijk en billijk de zaak is. 

 
*) Bij vermoeden of aanwijzing van een strafbaar feit wordt bevoegd gezag onmiddellijk ingelicht, betreft dit leden van het 

College van Bestuur, dan wordt de voorzitter Raad van Toezicht onmiddellijk ingelicht. 
**) Ingeval van een klacht lid bestuur, geldt de voorzitter Raad van Toezicht als adres van melding. 

 

Veiligheidsbeleid 
 

Het gaat altijd over fysieke en sociale veiligheid. 

 

Een belangrijke taak van de school is het creëren of handhaven van een (sociaal en fysiek) veilige 

schoolomgeving voor leerlingen en personeel. Verschijnselen als (digitaal) pesten, discriminatie, 

radicalisering of grof taalgebruik stoppen niet bij de schooldeur of ingang van het schoolplein. Toch 

ligt daar wel voor ons als school de grens. 

 

Het Willem van Oranje College wil een veilige school zijn. Een school waar leerlingen en docenten in 

een sfeer van vertrouwen en respect met elkaar omgaan. We zijn ervan overtuigd dat veel onveilige 

situaties met preventie te voorkomen zijn. De school beschikt over een veiligheidsplan dat in de 

praktijk functioneert. Hierin worden preventieve maatregelen beschreven betreffende de sociale en 

fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en materiaal. Ook bevat het veiligheidsplan diverse 

protocollen waarin beschreven staat hoe gehandeld wordt als het toch mis is gegaan.  

 

In de omgang met elkaar moeten we rekening houden met elkaar. Om dit mogelijk te maken zijn 

regels nodig. Aan het begin van ieder cursusjaar worden de schoolregels aan de leerlingen verstrekt. 

De regels zijn ook te vinden via het leerlingenweb.  

 

Voorbeelden van preventieve maatregelen op het terrein van de sociale veiligheid zijn ons beleid 

aangaande plagen en pesten en onderwijsprogramma’s gericht op het voorkomen van riskant gedrag 

(alcohol, drugs, gokken, seksualiteit, verkeer, …) 

Voor de registratie van incidenten maakt de school gebruik van IRIS. Dit systeem wordt landelijk 

gebruikt en staat voor Incident Registratie In Scholen. 

 

Verschillende protocollen geven aan welk gedrag we verwachten en welk gedrag we niet tolereren en 

we zullen dit tegengaan met passende maatregelen. Zie ook de rechten en plichten van ouders en 

leerlingen. 

 

Bij sommige zaken hebben wij als school ook meldingsplicht en zal er aangifte gedaan worden bij de 

politie. In ons veiligheidsplan is dat aangegeven. We noemen een aantal zaken. We melden bij 

politie: 

 Wapenbezit en bezit van drugs 

 Seksuele intimidatie 

 Sexting en ander strafbaar online gedrag 

 Diefstal 

 Openlijke geweldpleging tegen medeleerlingen of personeelsleden 

 Discriminatie 

 Radicalisering 

 

Bij dit alles gaat het er ook om dat behalve straf er ook een poging wordt gedaan om goed gedrag 

aan te leren. Leren van fouten is ook een onderdeel van onze school, daarbij wordt de fout niet onder 

het tapijt geveegd. 

 

Eén van onze merkbeloften is: Wij zien een wereld waar de vrijheid van de één de vrijheid van de 

ander beperkt (bovenstaande voorbeelden zijn bedreigingen van die vrijheid) maar we zien ook een 

wereld die behoefte heeft aan naastenliefde en tolerantie. 

 

http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Veiligheidsplan
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Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik 

raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne contactpersonen van 

school. Voor de locatie Wijk en Aalburg zijn dit: 

Mevrouw H.M. Bouman (tel.040-2541301) 

De heer H. van der Steen (tel.0183-403493) 

 

Bij een redelijk vermoeden van een seksueel misdrijf is overleg met de vertrouwensinspecteur verplicht, 

waarna wordt vastgesteld of aangifte door het bestuur noodzakelijk is. 

 

U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe 

vertrouwenspersoon. Dit is: 

Mevrouw Irma van Hezewijk, orthopedagoge/gz-psychologe 

Telefoon: 06 54647212 

Mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

Website: www.vertrouwenswerk.nl 

 

 

Anti-Pestprotocol 

 

Op het Willem van Oranje College willen wij dat respect naar waarde wordt geschat. Dat willen we 

omdat omgaan met elkaar met respect (jonge) mensen in hun waarde laat, mensen heel laat, mensen 

ruimte geeft om te zijn wie en hoe ze willen zijn. Allen die betrokken zijn bij het Willem van Oranje 

College, leerlingen, ouders en medewerkers, kunnen daar hun eigen, unieke bijdrage aan leveren. 

Signalen over pestgedrag worden daarom serieus genomen. Wanneer er sprake is van pesten, doen wij 

er ook iets aan. Meer informatie daarover vindt u in het pestprotocol.  

 

 

GGD 

 

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg 

De GGD Jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van 13-14 jarigen tijdens een 

contactmoment in klas 2. Doel is eventuele gezondheidsproblemen op te sporen en 

gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. 

 

Wat gebeurt er tijdens het contactmoment? 

Als onderdeel van het contactmoment vult uw kind op school een digitale vragenlijst in. De 

antwoorden op deze vragen geven ons inzicht in de gezondheidssituatie van uw kind. Het invullen 

van de vragenlijst gebeurt klassikaal onder begeleiding van de mentor of docent van school en een 

medewerker van de GGD Jeugdgezondheidszorg. Deze GGD-medewerker meet ook de lengte en het 

gewicht van uw kind. 

 

De GGD doet meer! 

De school en de GGD werken nauw samen in de aanpak van problematisch (ziekte)verzuim volgens 

de beproefde M@ZL-aanpak. M@ZL staat voor: Medische Advisering van Ziekgemelde Leerlingen. 

De GGD ondersteunt de school bij het zoeken naar (externe) passende hulp voor leerlingen die dat 

nodig hebben. De GGD voert in overleg met school projecten uit rondom een gezonde leefstijl en 

biedt docenten en mentoren advies en ondersteuning rondom veiligheid op school en bij ingrijpende 

gebeurtenissen.  

 

 

  

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Schoolregels
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Verzuimbeleid 
 

Verlof of vakantie onder schooltijd 

 

Op vakantie onder schooltijd 

Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie 

kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de 

locatiedirecteur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat u toch met uw gezin op vakantie 

kunt gaan. 

Bij uw (schriftelijke) aanvraag moet uw werkgever de werkgeversklaring invullen op het formulier. 

Verder moet u met de volgende voorwaarden rekening houden: 

 de aanvraag moet tenminste acht weken van tevoren bij de teamleider worden ingediend, 

tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was; 

 de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen duren; 

 de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 

Dikwijls ontstaat er een probleem als er verschil van inzicht is tussen de aanvrager en de verlener 

over de interpretatie van het begrip ‘specifieke aard van het beroep’. Het hebben van een eigen zaak 

of eenmansbedrijf valt niet onder het begrip specifieke aard. Van directeuren/eigenaars van bedrijven 

wordt verwacht dat zij hun vakanties plannen in de wettelijk vastgestelde vakantieperiodes en hun 

bedrijfsvoering daarop instellen.  

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, 

waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. U moet dan een doktersverklaring uit het 

vakantieland meenemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt. 

 

Verlof bij “andere gewichtige omstandigheden” 

Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de 

leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan verlof worden gevraagd.  

“Andere gewichtige omstandigheden” zijn: 

 een verhuizing van het gezin; 

 het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten; 

 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg 

met de locatiedirecteur en/of de leerplichtambtenaar); 

 overlijden van bloed- of aanverwanten; 

 viering van 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig 

(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten. 

 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 

bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven. 

Als uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, moet u dit minimaal twee dagen van 

tevoren bij de teamleider melden. 

 

Individuele beoordeling 

Vakantie- en verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.   

Een aanvraag voor vakantie onder schooltijd de aanvraag moet tenminste acht weken van tevoren bij 

de teamleider worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was. 

Een aanvraag voor verlof wegens “andere gewichtige omstandigheden” moet u zo spoedig mogelijk 

bij de teamleider indienen (bij voorkeur en indien mogelijk minimaal acht weken van tevoren).  

De teamleider neemt zelf een besluit over een vakantie- of verlofaanvraag voor een periode van 

maximaal 10 schooldagen.  Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige 

omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de 

mening van de teamleider te hebben gehoord. 
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Hoe dient u een aanvraag in ? 

Ouders kunnen de regeling en de aanvraagformulieren via de ouderwebsite downloaden 

(Regelingen/bijzonder verlof). U levert de volledig ingevulde aanvraag met de relevante verklaringen 

in bij de teamleider.  

 

 

Oneens met het besluit ? 

Wanneer uw verzoek om extra vakantie of verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat 

besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit 

heeft genomen. Dat is dus de teamleider of de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten: 

 naam en adres van belanghebbende; 

 de dagtekening (datum); 

 een omschrijving van het besluit dat is genomen; 

 argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit; 

 wanneer het bezwaar net door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht 

ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Verlof zonder toestemming van de teamleider of de leerplichtambtenaar wordt gezien als 

ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De 

leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Ook wanneer een leerling vier uur 

of meer gespijbeld heeft ( vier uur achter elkaar of vier keer één uur of meer) doet de school aangifte 

bij de betreffende leerplichtambtenaar (dit laatste is een schoolregel). Er kan een proces-verbaal 

worden opgemaakt. Dit wordt dan naar de officier van justitie verstuurd en deze kan  tot 

strafvervolging overgaan. 

 

Meer informatie over leerplicht kunt u vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht  

 

De vakantieplanning staat gepubliceerd op de website.  

 

Kortdurend verlof 

 

Kortdurend verlof voor bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of huisarts vraag je aan  met de 

“blauwe kaart”. Deze kaart wordt volledig ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers en daarna 

ingeleverd bij het zorglokaal, waar je al dan niet toestemming krijgt. Vraag het verlof tijdig aan. 

 

 

Ziekte en ziekteverzuim 

 

Bij ziekte doet de ouder/verzorger een melding bij de administratie tussen 8.15 en 9.00 uur. Als de 

leerling beter is, neemt hij of zij een door de ouder volledig ingevulde gele kaart mee naar school en 

geeft deze af in het zorglokaal.  

De medewerker van het zorglokaal  kan in het opvanglokaal een ‘huiswerkvrijbriefje’ uitschrijven. Dit 

geldt alleen voor de eerste dag.  

Leerlingen die ziek worden gedurende de lesdag melden zich bij het zorglokaal. De medewerker van 

het zorglokaal neemt contact op met thuis en er worden afspraken gemaakt.  

 

  

http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Regeling_bijzonder_verlof
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/Ons_onderwijs/Algemeen/Vakantieplanning
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Verzuimbeleid 

 

Onze school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. 

Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (spreek uit ‘Mazzel’) in het 

schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. 

Door het structureel aandacht besteden aan de ziek gemelde leerling door de school zelf en het zo 

nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts, kan de kwaliteit van ondersteuning geoptimaliseerd 

worden. 

 

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie partijen nauw samen: 

Het Willem van Oranje College; 

Een jeugdarts van de GGD West-Brabant; 

De leerplichtambtenaar van de gemeente. 

 

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het ondersteuningsteam van onze school. 
 
 

Samenwerkingsverband (Passend Onderwijs) 
 

Onze school vormt samen met andere besturen van voortgezet onderwijsscholen en speciaal 

voortgezet onderwijsscholen in Tilburg en Den Bosch een samenwerkingsverband om alle leerlingen 

het samenwerkingsverband (SWV) een passende plek in het onderwijs te garanderen.  

Over het SWV en haar taken leest u meer op de site www.swvdelangstraat.nl. 

 

Ons SWV VO De Langstraat 30-09 wisselt waar nodig is leerlingen met elkaar uit die daardoor beter 

presteren in een andere omgeving. Dat doen we door middel van detachering of de leerling wisselt 

gewoon van school. 

 

Soms zijn de leer- en gedragsproblemen zo groot dat de school handelingsverlegen is en op zoek 

moet naar expertise. Het SWV levert dan de expertise. Is die niet voorhanden, dan wordt de Advies 

Commissie Toewijzing (ACT) gevraagd om een advies en wordt er gekeken naar een andere school, 

soms ook speciaal onderwijs. 

 

 

Passend Onderwijs 

 

Leerlingbegeleiding wordt door verschillende functionarissen ingevuld. Allereerst is de mentor een 

belangrijke functionaris. Vrijwel elke vakdocent is mentor van een klas of een groep. Hij/zij heeft het 

meest directe contact met de leerling. Hij/zij is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouder van de 

leerling. In de ‘eerste lijn’ zorgt hij voor de opvang van de leerling. 

 

De toekomstige leerlingen maken voor de zomervakantie al kennis met hun mentor. Hij/zij is in de 

introductieperiode intensief betrokken bij zijn/haar mentorklas, om de leerlingen te helpen de 

overgang van de basisschool naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

De docenten werken in een team samen. De teamleider stuurt deze groep docenten aan. Samen 

kennen zij de leerlingen en ze maken onderlinge afspraken over het onderwijs, het volgen van de 

leerlingen en alles wat daar mee te maken heeft. Bij moeilijkheden kunnen zij de hulp van 

specialisten inschakelen. Deze specialisten in school noemen we de ‘tweedelijns’ opvang. Dit zijn 

onder meer de decanen/leerlingbegeleiders. Decanen zijn gespecialiseerd in keuzeprocessen bij 

studie en beroep en leerlingbegeleiders zijn geschoold in het aanbieden en organiseren van zorg. Ook 

zijn zij in staat om te beoordelen welke hulp de leerling op een bepaald moment nodig heeft. Zij 

kunnen externe instanties inschakelen (de zogenoemde ‘derdelijns’ hulp). 

 

Leerlingen met een beperking kunnen een beroep doen op een aangepaste behandeling en 

beoordeling. Vooral dyslexie blijkt voor sommigen een forse beperking te zijn. Samen met de 

http://www.het-willem.nl/Wijk_en_Aalburg/De_school/Schoolgids/Verzuimbeleid
http://www.swvdelangstraat.nl/


 

38 
Schoolgids Wijk en Aalburg september 2017 

leerlingbegeleider/orthopedagoog en mentor kan een begeleidingsplan worden opgezet om te zorgen 

dat deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren. De leerlingen ontvangen een hulpkaart, 

waarmee ze aan de docent kunnen laten zien welke extra rechten zij hebben bij de toetsen. 

 

Op het Willem van Oranje College functioneert een ondersteuningsteam. Het OT bestaat uit een 

adjunct-directeur, de leerlingbegeleiders, de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijkwerker, de 

orthopedagoog en diverse externe deskundigen. U kunt dan denken aan de leerplichtambtenaar, 

iemand van de GGD/GGZ of opvoedkundige. Het OT probeert vanuit de verschillende invalshoeken 

van deskundigen adequate oplossingen te zoeken voor leerlingen die problemen hebben. 

 

 

Passend Onderwijs en Samenwerkingsverband 

 

De scholen voor voortgezet onderwijs werken samen in het Samenwerkingsverband De Langstraat. 

Zie ook www.swvdelangstraat.nl. Leerlingen die niet op school (binnen het samenwerkingsverband) 

te handhaven zijn kunnen verwezen worden naar het OPDC, waar ze maximaal 13 weken aangepast 

onderwijs krijgen. Er moet sprake zijn van een acute problematiek: een acuut veiligheidsrisico of 

plotseling optredend grensoverschrijdend gedrag. De leerling kan ook gedetacheerd worden op een 

andere school. 

Als leerplichtige leerlingen door gedrag en houding in de knel dreigen te raken, kan dus een beroep 

worden gedaan op het OPDC De Langstraat. In het OPDC hanteert men een niet-schoolse werkvorm 

die onder de verantwoordelijkheid van de school wordt uitgevoerd in het jongerencentrum De Tavenu 

door docenten en medewerkers van Tavenu. Via de zorgcoördinatoren kan een leerling worden 

aangemeld bij de ACT (Advies Commissie Toewijzing). Het doel van het OPDC is het herstellen van de 

vertrouwensrelatie met de leerling, gebaseerd op wederzijds begrip, opdat de motivatie bij de leerling 

groeit om het onderwijstraject toch af te maken. 

 

Passend onderwijs gaat uit van de mogelijkheden van kinderen, in plaats van eventuele beperkingen. 

Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone 

school in hun buurt. Zo kunnen ze het beste meedoen in de samenleving. Voor kinderen die dat echt 

nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan. 

 

De scholen in de Langstraat werken nauw met elkaar samen om het passend onderwijs goed in te 

kunnen voeren. Samen zorgen ze ervoor dat er straks voor alle leerlingen in de Langstraat een 

passende onderwijsplek is. Meestal is dit in de regio de Langstraat, maar soms is er speciale 

ondersteuning buiten de regio nodig. 

 

Met ingang van het passend onderwijs gaat de zorgplicht in. Dat betekent dat scholen ervoor moeten 

zorgen dat iedere leerling die zich bij hun school aanmeldt een meest passende onderwijsplek krijgt. 

Nu moeten ouders vaak zelf op zoek naar de meest geschikte school als hun kind extra ondersteuning 

nodig heeft. Straks heeft de school de plicht om een passende onderwijsplek te vinden. Dat kan zijn 

op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere school zijn, een school voor speciaal 

(voortgezet) onderwijs of een school met praktijkonderwijs. 

 

De leerlingen (cluster 2, 3 en 4) die extra ondersteuning nodig hebben, worden begeleid door de 

leerlingbegeleiders in samenwerking met de onderwijsondersteuners. De begeleiding is beschreven in 

het ontwikkelingsperspectief. Er is frequent overleg over leerlingen, handelingsplannen en met 

leerlingen, ouders en docenten. 

 

Meer leerlingen zullen naar een reguliere school gaan om een diploma in het voortgezet onderwijs te 

halen. Dit geeft kinderen een betere aansluiting op vervolgopleidingen van het mbo en hbo en meer 

kansen op meedoen in de samenleving. Voor sommige kinderen blijft speciaal onderwijs de beste 

keuze, zij worden daar dan zo goed mogelijk voorbereid op de arbeidsmarkt of dagbesteding. 

 

Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op: www.passendonderwijs.nl, 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl, www.swvdelangstraat.nl. 

 

http://www.swvdelangstraat.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.swvdelangstraat.nl/
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Medezeggenschapsraad 
 

De school heeft een medezeggenschapsraad waarin personeel, ouders/verzorgers en leerlingen zitting 

hebben. Bij het tot stand komen van beleid heeft het bevoegd gezag het meedenken nodig van de MR. 

Dat meedenken vindt plaats doordat de MR het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseert en/of 

instemming verleent om beleid te wijzigen of te vernieuwen. Een goede relatie met de MR is essentieel, 

daarom is voor de vervulling van hun taak tijdige informatie nodig. 

Elk jaar moet het bestuur aan de MR bijvoorbeeld de begroting en bijkomende beleidsvoornemens op 

financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en arbeidsregelingen presenteren en bespreken. 

Goede informatie is dus van groot belang en zoals er op de site van WMS staat: “Inspraak zonder 

inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht”. Bij verkiezingen wordt u tijdig ingelicht. Over de activiteiten 

van de MR brengen wij u jaarlijks via het jaarverslag MR op de hoogte. 

 

De MR-leden voor 2017-2018 zijn: 

 

Ondersteunend personeel 

 Mevrouw T.E. Huibers- Remmers, locatie Waalwijk 

 Mevrouw N.H. de Boer- van Breugel, locatie Wijk en Aalburg 

Onderwijzend personeel locatie Waalwijk 

 De heer W.P. van der Aa 

 De heer drs. M.A. de Bie 

 De heer G.P.A. Hulsbos 

 De heer drs. N. van de Laar (voorzitter) 

 Mevrouw D.E. Milner- van Tilborg 

Onderwijzend personeel locatie Wijk en Aalburg 

 De heer P. van Dijk 

 De heer J. Scherff 

 De heer H. van der Steen 

 De heer M. van Weelden 

Onderwijzend personeel ISK 

 Mevrouw J.J.J.M. de Bruijn 

Oudergeleding 

 Mevrouw M. van As 

 Mevrouw D. Floris- Hofs 

 De heer P.A.J. van Harten 

 De heer R.J.M. Spohr 

 Mevrouw M. van de Werken- van Os 

Leerlinggeleding  

 Vacatures 
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Privacyreglement 
 

De school heeft een privacy reglement. In verband met de wet op de privacy vermelden wij hier 

enkele zaken: 

1. Jaarlijks bezoekt de schoolfotograaf de school. Adresgegevens worden aan de schoolfotograaf 

verstrekt voor de financiële afhandeling van het verstrekte fotopakket. Ouders/verzorgers die 

hier bezwaar tegen hebben kunnen dit voorafgaande aan de fotosessie schriftelijk kenbaar 

maken. 

2. Bij publicatie van foto's van onze leerlingen in de Willem-magazines wordt altijd toestemming 

gevraagd aan de betreffende leerling(en) en de ouder(s)/verzorger(s). 

3. Bij publicatie van foto's op Facebook wordt altijd toestemming gevraagd aan de betreffende 

leerling(en). 

4. De schoolleiding kan eenzijdig besluiten om in overleg of samen met de politie de kluisjes van 

leerlingen te onderzoeken. Dit onderzoek vindt, als veiligheidsmaatregel, plaats bij concrete 

signalen (bijvoorbeeld: vuurwerk, wapens, alcohol, drugs, diefstal). De schoolleiding besluit 

dan om één of meerdere kluisjes te openen en te onderzoeken. De leerling wordt (na afloop 

van dit onderzoek) hierover geïnformeerd. Ook kan de schoolleiding in verband met preventief 

onderzoek beslissen dat alle of een gedeelte van de kluisjes wordt onderzocht. 

 

Docentenbegeleiders maken soms filmopnames en gebruiken deze beelden tijdens de nabespreking 

van een les en alleen binnen onze school. De beelden worden ook alleen vertoond aan en besproken 

met de betreffende docent. Leraren in opleiding (stagiaires) maken soms ook filmopnames tijdens de 

les in het kader van hun studie. Deze beelden worden bij de lerarenopleiding vertoond en besproken 

en daarna vernietigd. Mocht er in de klas van uw zoon of dochter zijn gefilmd en u heeft bezwaar 

tegen vertoning, kunt u dit bij de betreffende docent aangeven. 

 

 

Tot slot 
 

Wanneer u meer wenst te weten over onze school, dan kunt u bijvoorbeeld deze twee bronnen 

raadplegen: 

1. Jaarverslag Stichting Willem van Oranje 2016 

een terugblik met een vooruitblik in de continuïteitsparagraaf.  

2. www.scholenopdekaart.nl  

 

 

http://www.het-willem.nl/Algemeen/Algemeen/Jaarverslag
http://www.scholenopdekaart.nl/

