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Beste lezer,
Deze schoolgids is bedoeld als wegwijzer met informatie over praktische zaken en een korte
inleiding op wie we zijn en waar we in geloven en aan werken. De gids is bedoeld voor iedereen
die aan Notre Dame verbonden is of geïnteresseerd is onze school en graag meer wil weten.
Wij zijn een open, lerende gemeenschap, waarin leerlingen, ouders en personeel, samen de
school maken tot wat zij is. Ons uitgangspunt is vertrouwen in de mogelijkheden van onze leerlingen en van elkaar. We handelen vanuit positieve verwachtingen en eigen verantwoordelijkheid.
Dit schooljaar staat vooral in het teken van de start van ons nieuwe onderwijsconcept Eigenwijs
Leren in leerjaar 1 en 2 waarin eigenaarschap van leerlingen en van alle medewerkers voor het
eigen leren centraal staat. Gedurende het schooljaar zullen we hierover regelmatig communiceren en feedback vragen aan alle geledingen. Tegelijkertijd telt voor ons elke leerling op onze
school en krijgt elke leerling, ook dit schooljaar, de aandacht die hij of zij verdient.
Ik wens iedereen een heel inspirerend jaar toe, waarin we met enthousiasme en energie zullen
leren van elkaar. Waarin iedereen actief participeert en onze leerlingen en medewerkers zich
gezien en gehoord voelen. Met ruimte om zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als samen.
Marij van Deutekom
Directeur
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Visie
Notre Dame des Anges wil een school zijn waar leerlingen én docenten gekend zijn en zich in
een stimulerende leeromgeving zowel als individu als samen met anderen kunnen ontwikkelen,
passend bij hun eigen mogelijkheden en persoonlijke talenten. Daarvoor hebben wij een nieuw
schoolconcept geïntroduceerd: Eigenwijs Leren. Basis vormt de visie op leren waarbij eigenaarschap voor het leerproces bij de leerling zelf ligt.
De kernwaarden die bij onze visie en missie horen zijn: vertrouwen, respect en ontplooiing. Uitgangspunt daarbij is onze aanname dat eigenaarschap, een goede interactie tussen de docent
en de leerling en het geven van doelgerichte feedback vanuit wederzijds vertrouwen en respect,
de leermotivatie van leerlingen versterkt. Dit leidt dan weer tot betere prestaties en een optimale
ontplooiing. We werken vanuit het geloof dat ieder kind, ieder mens zich kan ontwikkelen.

Visie op leren
1. je bent uniek
2. je neemt de regie
3. je leert voor het leven
4. je werkt vanuit een groeimindset
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1. Dagelijkse gang van zaken
Hoe ziet de dagelijkse praktijk op Havo Notre Dame des Anges eruit? Wat is belangrijk om te
weten als het gaat om bijvoorbeeld lesroosters, ziekmelden of te laat komen? En hoe zit het met
vakanties, vrije dagen of het gebruik van telefoons? In dit hoofdstuk zetten we deze informatie
voor u op een rij.
Schoolleiding en managementteam
Mevr. Marij van Deutekom (directeur) en dhr. Ed van Loon (adjunct-directeur) vormen de leiding
van de school. Samen met de twee afdelingsleiders zijn zij het managementteam. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor een of meerdere leerjaren.
Mevr. Kiki Goessens is afdelingsleider van de leerjaren 1 en 2 en klas 3A en 3B.
Mevr. Jeanine Petronilia is afdelingsleider van klas 3C en 3D en de leerjaren 4 en 5.
Schooltijden
In leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt met het concept Eigenwijs Leren.
De lestijden in deze leerjaren zijn als volgt:
Basisgroep

08.45

- 09.15 uur

1e blok

09.15

- 10.45 uur

Pauze

10.45

- 11.15 uur

2e blok

11.15

- 12.45 uur

Pauze

12.45

- 13.15 uur

3e blok

13.15

- 14.45 uur

Basisgroep

14.45

- 15.00 uur

Elk blok is opgedeeld in 3 eenheden van 30 minuten waarin leerlingen kunnen kiezen voor
instructielessen, workshops of werken op het leerplein.
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In leerjaar 3, 4 en 5 zijn er lessen van 45 minuten. De lestijden voor deze leerjaren zijn als volgt:
1e lesuur

08.30

- 09.15 uur

2e lesuur

09.15

- 10.00 uur

3e lesuur

10.00

- 10.45 uur

Pauze

10.45

- 11.15 uur

4e lesuur

11.15

- 12.00 uur

5e lesuur

12.00

- 12.45uur

Pauze

12.45

- 13.15 uur

6e lesuur

13.15

- 14.00 uur

7e lesuur

14.00

- 14.45 uur

Pauze

14.45

- 15.00 uur

8e lesuur

15.00

- 15.45 uur

9e lesuur

15.45

- 16.30 uur

Lesuitval onderbouw
Voor leerlingen van de leerjaren 1 en 2 is er geen lesuitval. In leerjaar 3 worden lessen die
uitvallen zoveel mogelijk opgevangen.
Zelfstudie-uren bovenbouw
In de bovenbouw kunnen leerlingen zelfstudie-uren in hun rooster hebben. Deze zelfstudie-uren
brengen zij door in de studieruimte voor de bovenbouw.
Sportdagen
Ieder jaar zijn er sportdagen, zowel voor de hele school als voor de afzonderlijke leerjaren. En
als het in de winter een beetje meezit met de temperatuur, kunnen leerlingen en medewerkers
schaatsen op onze eigen ijsbaan.
Feest met de hele school
School- en klassenfeesten mogen natuurlijk niet ontbreken in het rijtje bijzondere activiteiten.
We houden een paar keer per jaar een feest voor alle leerjaren. Dat kan goed omdat we een
kleine school zijn. Leerlingen vinden het erg leuk om samen met de hele school feest te vieren.
Ook oud-leerlingen zijn van harte welkom op deze feesten.
Daarnaast worden er soms ook klassenfeesten of bijzondere feesten per leerjaar gehouden.
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Vakanties en vrije dagen
De vakanties hebben wij in overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio
als volgt vastgesteld:

Herfstvakantie

15 oktober t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december t/m 4 januari 2019

Carnavalsvakantie

4 t/m 8 maart 2019

Meivakantie

22 t/m 26 april 2019

Koningsdag

27 april 2019

Meivakantie

29 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2019

Verlof buiten vakanties
De school kan geen toestemming geven voor het nemen van verlof buiten de vakanties en vaste
vrije dagen om, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Wij vragen u dan ook om hier rekening
mee te houden bij het plannen van uw vakanties. Op de website vindt u een formulier voor het
aanvragen van verlof. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij de afdelingsleider(s).
Ziekte
Als uw kind ziek is, geeft u dit zo snel mogelijk telefonisch door aan de school. Is een leerling
zonder bericht afwezig, dan nemen we zo mogelijk nog dezelfde dag contact op. Ook als een
leerling op school ziek wordt, nemen wij telefonisch contact op met thuis.
Zijn de ouders/verzorgers telefonisch niet bereikbaar, dan sturen we per e-mail een bericht waarin we melden dat de leerling ziek naar huis is gegaan. Als uw kind weer beter is, downloadt u het
absentieformulier dat u vindt op de website van de school. Uw kind levert het ingevulde absentieformulier in bij de receptie wanneer hij/zij weer op school komt.
Schoolverzuim
Via het absentieformulier dat u kunt downloaden van onze website kunt u ook melden dat uw
kind een bezoek aan bijvoorbeeld dokter of tandarts gaat brengen.
Voor het krijgen van toestemming voor andere soorten van verzuim, bijvoorbeeld omdat er
familieomstandigheden zijn, vragen wij u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de afdelingsleider van uw kind. Het formulier hiervoor is te vinden op de onze website onder Informatie voor
Ouders. Als leerlingen uit de leerjaren 4 en 5 tijdens een schoolexamen absent zijn, moet dit
altijd aan het begin van de dag bij hun afdelingsleider worden gemeld.
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Huiswerk
In leerjaar 3, 4 en 5 kunnen leerlingen huiswerk hebben. Heeft uw kind zijn of haar huiswerk niet
kunnen maken omdat er iets bijzonders is voorgevallen waardoor dit in alle redelijkheid niet is
gelukt? Geef uw kind dan een briefje mee naar school waarop u duidelijk de reden vermeldt.
Heeft uw kind geen briefje, dan gaan wij ervan uit dat er geen geldige reden is waarom hij of zij
het huiswerk niet heeft gemaakt.
Verzuim van lessen lichamelijke opvoeding of dans
Kan uw kind vanwege lichamelijke ongemakken niet mee doen aan de lessen lichamelijke
opvoeding of dans? Geef uw kind dan een briefje mee waarin u dit duidelijk vermeldt.
Uw kind volgt dan wel de les maar zal ontzien worden bij de lichamelijk inspannende activiteiten.
Is een leerling langere tijd niet in staat om deze lessen te volgen, dan kan de school ter compensatie een theoretische opdracht geven over lichamelijke opvoeding of dans.
Te laat komen
Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de receptie. Als een leerling zonder geldige reden
vaker te laat komt, moet hij of zij zich de volgende schooldag om 08.00 uur melden bij de
receptie. Aan het begin van het schooljaar informeert de mentor/coach de leerlingen over de
afspraken hierover.
Communicatie
U kunt alle medewerkers van de school per e-mail bereiken. Bij dringende zaken kunt u ook
direct contact met school opnemen. Als het gaat om algemene zaken, nemen we via e-mail
contact met op met ouders/verzorgers.
Ouderavonden
Op de ouderavond aan het begin van het schooljaar maakt u kennis met de medewerkers van de
school waar u tijdens het schooljaar mee te maken krijgt. Daarnaast worden onderwerpen belicht
die in dat jaar een belangrijke rol gaan spelen voor u en uw kind. We zien u graag op deze avond,
De ouderavonden dit schooljaar zijn op:
leerjaar 1

dinsdag 21 augustus 19.30 uur.

leerjaar 2:

donderdag 30 augustus 19.30 uur

leerjaar 3:

dinsdag 4 september 19.30 uur

leerjaar 4:

dinsdag 28 augustus 19.30 uur

leerjaar 5:

woensdag 29 augustus 19.30 uur

Driehoeksgesprekken
Twee tot drie keer per jaar vinden er gesprekken plaats tussen de leerling, de ouder en de
mentor/coach. In dit gesprek staan de door de leerling en ouder geformuleerde doelen en de
voortgang centraal.
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Eigendommen
We vinden het belangrijk dat iedereen zorgvuldig omgaat met spullen van zichzelf, de school en
anderen. Zo horen (brom)fietsen op slot te staan in de fietsenstalling en horen portemonnees,
telefoons, muziekspelers etc. veilig opgeborgen te zijn in tas of kluisje. Bij eventueel verlies zijn
leerlingen zelf verantwoordelijk; de school kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wel
kunnen we elkaar scherp houden door elkaar vriendelijk te wijzen op mogelijke risico’s. Als een
leerling iets kwijt is, is het goed om dit bij de receptie te melden. Gevonden voorwerpen kunnen
ook bij de receptie worden ingeleverd.
Verder is het verstandig om eigendommen zoals boeken, tassen en gymspullen duidelijk te
voorzien van een naam. Zo kunnen gevonden spullen makkelijker weer bij hun eigenaar terechtkomen.
Kluisjes
De school beschikt over kluisjes, die u voor €10 per jaar kunt huren. Hier komt een eenmalige
borg van €10 bij voor de sleutels. De school int de huur en borg via de ouderbijdrage. Als de
huur eindigt en de leerling de sleutels heeft ingeleverd, geeft de school de borg terug.
Schade
Een prettige en respectvolle omgang met elkaar én met het schoolgebouw, het meubilair en al
het andere materiaal in de school vinden we erg belangrijk. Als schoolmedewerkers iets zien wat
niet strookt met deze opvatting, dan spreken zij leerlingen hierop aan. Een ongelukje kan echter
altijd gebeuren. In dat geval roepen we op om de eventuele schade meteen te melden, zodat wij
die kunnen herstellen. Bij moedwillige vernieling of schade door onbezonnen gedrag verhalen we
de kosten op de (ouders/verzorgers van de) leerlingen.
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Duurzame school
Al een aantal jaren is er op Notre Dame veel aandacht voor duurzaamheid. Op allerlei manieren
proberen we om binnen en buiten Notre Dame op een steeds meer verantwoorde manier met
het gebouw, elkaar, jezelf en de omgeving om te gaan. Samen met leerlingen wordt elk jaar
besproken wat er nog beter kan en waar de behoefte ligt op het gebied van duurzaamheid.
Notre Dame is een Gezonde School.
In mei 2018 heeft Notre Dame met het behalen van het Themacertificaat Bewegen en Sport wederom voor drie jaar de erkenning Gezonde School voor 2018-2021! gekregen. Daar zijn we trots
op! We vinden we het heel belangrijk dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op onze school
en dat er veel mogelijkheden zijn om te kunnen bewegen.
Daarnaast zijn we een alcohol- en rookvrije school, is er op school een watertappunt aanwezig
met vers drinkwater en zijn we bezig om producten uit de schoolkantine steeds gezonder te
maken. Er is een gezonde snoepautomaat en de schoolpas is tevens betaalpas voor kantine,
mediatheek en automaat.
Met het verbruik van energie gaat Notre Dame ook zo duurzaam mogelijk om. Circa 20 procent
van ons stroomverbruik wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak. De opgewekte
energie is zichtbaar voor iedereen aan de hand van een display in de hal. Verder is er een
WKO-installatie in het gebouw voor de luchtbehandeling en de vloerverwarming. Notre Dame
stelt ook eisen aan haar leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Bij de aanbesteding van
een nieuw schoonmaakcontract worden potentiele dienstverleners expliciet gevraagd naar hun
visie op en uitvoering van duurzaamheid. Komend schooljaar willen we ons nog verder ontwikkelen op de genoemde punten en gaan we naast scheiden van papier en restafval, nog verder met
afvalscheiding.
Alcohol- en drugsbeleid
Het bezit en/of gebruik van drugs en/of alcohol op onze school is verboden. Als we constateren
dat een leerling tijdens schooltijd alcohol en/of drugs bij zich heeft of gebruikt, gaan we in
gesprek met de leerling en nemen we contact op met zijn of haar ouders/verzorgers. Dit doen
we ook als we een gegrond vermoeden hebben dat een leerling alcohol of drugs gebruikt.
Daarnaast treffen we dezelfde maatregelen als het gaat om gebruik van alcohol en/of drugs
aansluitend op de schooltijden, in de directe omgeving van de school en bij de Ubburch.
Inspecties en controles
De schoolleiding kan op elk moment beslissen om over te gaan tot een grondige inspectie van
kluisjes en tassen van leerlingen van wie zij vermoedt dat zij alcohol en/of drugs gebruiken of in
het bezit zijn van alcohol, drugs of andere goederen die onrechtmatig in bezit zijn. Zijn er serieuze
aanwijzingen dat een leerling alcohol of drugs in zijn of haar kleding draagt, dan vragen we de
ouders/verzorgers om naar school te komen om hun kind te controleren.
Voorlichting en informatie
De school besteedt op diverse manieren aandacht aan gebruik en misbruik van alcohol en drugs:
in lessen, in persoonlijke gesprekken en op ouderavonden. Dit doen we niet alleen preventief,
door leerlingen goed voor te lichten, maar ook naar aanleiding van geconstateerd gebruik.
We trekken hierin graag op met ouders/verzorgers: samen met hen willen we onze leerlingen zo
goed mogelijk voorlichten en informeren, zodat leerlingen leren om zelf verantwoorde keuzes te
maken als het gaat om alcohol en drugs.
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Rookvrije school
Notre Dame is een rookvrije school. De afgelopen jaren zijn we met leerlingen in gesprek gegaan
en blijven dat ook doen. Dat doen we ook met buurtgenoten om met elkaar de kans van slagen
zo groot mogelijk te maken en eventuele signalen zo snel mogelijk op te vangen.
Verkeer en veiligheid
De school roept ouders/verzorgers en leerlingen op om goed uit te kijken en voorzichtig te zijn
bij hun deelname aan het verkeer van en naar de school. Zorg dat (brom)fietsen in orde zijn. Om
het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken, vragen we ouders/ verzorgers die hun kinderen
met de auto brengen of halen om géén gebruik te maken van de fietsstraat. Bij de Ubburch vindt
u voldoende parkeerruimte. Verder is de school goed bereikbaar met het openbaar vervoer via
BRENG buslijn 80. De dienstregeling kunt u raadplegen via het algemene OV-informatienummer
0900-9292 of via de website www.9292OV.nl.
Persoonsregistratie
De school ordent uitsluitend systematisch de persoonsgegevens die vrijgesteld zijn van meldingsplicht. U kunt als u dat wilt via de directeur inzage in de eigen gegevens krijgen.
Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
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Notre Dame op internet
De website van de school is: www.notredame.nl
Hier vindt u formulieren, roosters, roosterwijzigingen, nieuws over de school en nog veel meer
informatie. De website heeft een besloten gedeelte. Voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 is dit de
Learning Portal van Eigenwijs Leren. Voor leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 is dit Magister.
Hiervoor krijgen leerlingen en ouders een persoonlijke inlogcode. De Learning Portal en Magister
geven u inzage in onder meer de vorderingen van uw kind, resultaten en absentie.
Via onze website kunt u ook naar de Decanensite: deze site biedt veel informatie over vervolgstudies en -mogelijkheden voor leerlingen in de bovenbouw.
Social media
Als school hebben we oog voor de positieve mogelijkheden van social media en ICT in het
algemeen en maken we er ook graag gebruik van. Toch kunnen bij een verkeerd gebruik van
social media zoals Facebook en Instagram de negatieve gevolgen groot zijn. Daarom besteden
we extra aandacht aan voorlichting over de goede én minder goede kanten van social media. We
vinden dat niemand mag worden geschaad of gekwetst door verkeerd gebruik van social media.
Dat is de basis voor onze integriteitscode. We nemen bewuste schending van deze gedragscode
-of dit nu door leerlingen, medewerkers of anderen buiten de school gebeurt- dan ook zeer
serieus, met bijbehorende consequenties.
Muziekspelers, telefoons, foto-, video- en geluidsopnamen
We willen dat leerlingen alle technologische mogelijkheden zoveel mogelijk kunnen gebruiken
voor hun leerproces. Dat kan denken we prima met behulp van laptops.
De leerlingen mogen daarom tijdens onderwijsactiviteiten geen telefoons bij zich hebben.
Tijdens tussenuren mogen zij hun telefoon uitsluitend gebruiken in de aula en in de hal beneden. In pauzes is gebruik overal waar ze pauzeren in het gebouw toegestaan. Er mogen geen
foto’s, film- en/of geluidsopnamen op school worden gemaakt en verspreid, behalve wanneer dit
gebeurt met toestemming van een medewerker van de school. Ook het hoorbaar afspelen van
muziek via mobiele geluidsdragers is niet toegestaan.
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3. Onderwijskundige zaken
Onderwijsaanbod in leerjaar 1 en 2
In leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt met het onderwijsconcept Eigenwijs Leren. Elke dag start en eindigt in de basisgroep. Daarnaast heeft elke leerling elke week een gesprek met zijn/haar coach.
De leerlingen maken zelf hun weekplanning. Daarbij hebben zij de keuze uit instructielessen,
workshops en werken op het leerplein. In de schema’s is het onderwijsaanbod in leerjaar 1 en 2
te zien. Het volgen van de instructielessen, practica en lessen LO en 2 kunstvakken is verplicht.
De leerlingen bepalen zelf naar welke workshops ze gaan en hoe vaak ze op het leerplein
werken.
contacttijd leerjaar 1

subtotaal

instructie

workshop

WS/PR

NE

1,0

1,0

EN

1,0

1,0

WI

1,0

1,0

FA

0,5

1,0

GS

0,5

0,5

AK

0,5

0,5

BI

0,5

0,5

NT

0,5

1,0

LO/KU

LO

1,5

KU

3,0
5,5

5,0

1,5

4,5

leerplein/
afsluiting

6,0

totaal (onderwijs in
klokuren)

22,5

begeleiding
(basisgroep + coaching)

4,0

totaal (contacttijd)

26,5
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contacttijd leerjaar 2

subtotaal

instructie

workshop

WS/PR

NE

0,5

0,1

EN

0,5

0,1

WI

0,5

0,1

FA

0,5

0,5

DU

0,5

1,0

GS

0,5

0,5

AK

0,5

0,5

BI

0,5

0,5

NT

0,5

1,0

LB

0,5

LO/KU

0,5

LO

1,5

KU

1,5
5,0

leerplein/
afsluiting

6,0

1,5

3,0

7,0

totaal (onderwijs in
klokuren)

22,5

begeleiding
(basisgroep + coaching)

4,0

totaal (contacttijd)

26,5
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Lessentabel leerjaar 3, 4 en 5

Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Vak

NE

3

4

3

Nederlands

FA

2

4

3

Frans

DU

3

4

3

Duits

EN

3

3

3

Engels

GS

2

3

3

Geschiedenis

AK

2

3

3

Aardrijkskunde

WI

3

Wiskunde

WA

3

3

Wiskunde A

WB

3

3

Wiskunde B

NA

2

4

3

Natuurkunde

SK

2

3

3

Scheikunde

BI

2

4

3

Biologie

IN

-

2

Informatiekunde

NLT

3

3

Natuur, Leven en Technologie

4

3

Economie

3

3

Management en Organisatie

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

0

Culturele en Kunstzinnige Vorming

EC

2

MO
LO

2

CKV
BE

1,5*

3

1

Beeldende Vorming

DA

1,5*

3

1

Dans

DR

1,5*

3

1

Drama

MU

1,5*

3

1

Muziek

AV

1,5*

Audio-visueel

KU

-

2

Kunst (algemeen)

MA

-

3

Maatschappijleer

MW

3

3

Maatschappijwetenschappen

1

1

Mentorles

ML

1

* In leerjaar 3 kiest men voor twee van de vijf kunstvakken (MU-BE-DA-DR-AV)
* In leerjaar 4 en 5 moet een profiel gevolgd worden; zie ook onder ‘Profielkeuze’
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Eigenwijs Leren in leerjaar 1 en 2
In Leerjaar 1 en 2 zijn we dit schooljaar gestart met een nieuw onderwijsconcept: Eigenwijs Leren.
Een vorm van gepersonaliseerd onderwijs die aansluit bij wat de leerling nodig heeft en wat de
leerling wil bereiken. In dit concept leert elke leerling overzicht te krijgen en te behouden op zijn/
haar einddoel op school en welke stappen hij/zij moet zetten om daar te komen. Samen met de
coach en de docenten kiest de leerling de leerdoelen, het niveau, in welk tempo en op welke
manier hij of zij die wil behalen. Dit noemen we eigenaarschap.
Begeleiding bij Eigenwijs Leren
Waar we voorheen spraken over mentoren, spreken we bij Eigenwijs Leren over coaches. Een
coach begeleidt ongeveer 15 leerlingen. Een leerling heeft wekelijks een individueel gesprek van
15 minuten met zijn of haar coach. In een coachgesprek wordt gesproken over de voortgang en
de strategieën die een leerling heeft toegepast om het leerdoel te behalen. Uiteraard is er tijdens dit gesprek ook ruimte om te spreken over persoonlijke zaken als de leerling daar behoefte
aan heeft. Als ouder/verzorger mag u te allen tijde als toehoorder aansluiten bij dit gesprek.
De leerdoelen van de dag worden dagelijks in de basisgroep bepaald door de leerlingen met
behulp van de aanwezige coach. Weekdoelen worden in het wekelijkse coachgesprek bepaald.
Tijdens de beginperiode liggen veel zaken vast in het rooster zodat de leerling langzaam toe kan
groeien naar meer verantwoordelijkheid.
Het onderwijsprogramma
Elke dag heeft een vaste opzet. De leerlingen beginnen het eerste half uur van de dag in de
basisgroep van ongeveer 20 leerlingen. Daar wordt de planning voor die dag doorgenomen en
kan ook de actualiteit van binnen maar ook van buiten school besproken worden, bijvoorbeeld
door het gezamenlijk bekijken van het (jeugd)journaal. Vervolgens volgen de leerlingen in drie
blokken van een half uur het onderwijsprogramma dat zij zelf of eventueel met behulp van hun
coach hebben ingepland. De meeste blokken zijn opgedeeld in drie subblokken van een half uur
waarin instructielessen, workshops en leerpleinmomenten worden aangeboden. De instructielessen worden gegeven door vakdocenten. Er wordt vooral ingegaan op de inhoud van de stof.
Bij de workshops kan de leerling onder begeleiding van een vakdocent werken aan zijn of haar
leertaken, alleen of samen met andere leerlingen. Er wordt een beperkt aantal leerlingen toegelaten tot de workshop zodat het niet te vol raakt en er goed begeleid kan worden. Er zijn altijd
meerdere workshops om uit te kiezen. Op het leerplein werkt de leerling zelfstandig of samen
met andere leerlingen aan een zelfgekozen leertaak passend bij de leerdoelen die zijn gesteld.
Op het leerplein zijn altijd docenten aanwezig plus onderwijsondersteunend personeel.
De kunstvakken dans, drama, muziek en beeldend worden net als lichamelijke opvoeding in
blokken van anderhalf uur gegeven. Dat geldt ook voor de practicumlessen bij de vakken
biologie en nastech.
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Elke dag wordt weer afgesloten met een bijeenkomst van 15 min in de basisgroep waarin
teruggekeken wordt op de afgelopen dag en eventueel belangrijke zaken voor de volgende dag
nog eens worden aangestipt.
Het kan voorkomen dat een leerling het in het begin lastig vindt om eigen keuzes te maken en
daardoor zijn of haar vrienden zal volgen. Dit komt natuurlijk ook omdat voor een aantal
leerlingen het concept nog helemaal nieuw is. We houden de leerlingen goed in beeld door
middel van de wekelijkse coachgesprekken en het dagelijkse overleg dat er is met het team dat
verantwoordelijk is voor de groep leerlingen. Er zijn overdag altijd teamdocenten aanwezig bij de
leeractiviteiten van de leerling. Dagelijks is er een gezamenlijke start en afsluiting met de coach
in de basisgroep. De zelfstandigheid in het maken van keuzes neemt toe naarmate leerlingen het
concept beter kennen.
De leerstof
De leerstof is verdeeld in een aantal stappen om tot een eindniveau te komen. De leerlijnen van
de vakken zijn gebaseerd op de leerdoelen van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Om een
bepaald niveau te bereiken, bijvoorbeeld havo dienen minimaal een aantal tredes of thema’s van
een vak te worden afgesloten in een aantal jaren. Coaches hebben steeds zicht op het wel of
niet behalen van de leerdoelen en bespreken dat met de leerling. Niet om druk uit te oefenen,
maar om de leerling door middel van de juiste vragen zich bewust te laten worden welke keuzes
hij maakt en welke consequenties keuzes hebben. Zeker in het eerste leerjaar is er veel structuur
en sturing. Bij het tonen van meer eigenaarschap neemt de sturing van de coach af. Ervaring op
andere scholen leert dat leerlingen in de eerste periode zich het leren meer eigen maken en het
leren plannen en een tamelijk vlakke leercurve laten zien wat de vakken betreft, maar daarna juist
een heel sterke leercurve laten zien.
Trede- en Themavakken
De tredevakken zijn wiskunde, Nederlands en de moderne vreemde talen. Deze kennis is
cumulatief, je kunt pas verder als je de voorgaande trede beheerst. De themavakken omvatten
alle andere vakken. Bij een themavak wordt een bepaalde periode aan een thema gewerkt.
Daarna kan een heel ander onderwerp aan de orde zijn.
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Leerjaren 3, 4 en 5
Leerjaar 3
In leerjaar 3 zijn de leerlingen verdeeld in 4 klassen en hebben zij een mentor. Een keer per week
is er een mentoruur. Daarnaast is er elke week (aan het begin of einde van de lessen) een uur
ingeroosterd waarin leerlingen een individueel mentorgesprek kunnen hebben.
Als leerjaar 3 vordert en de bovenbouw in zicht is, komt ook de profielkeuze dichterbij. We
begeleiden leerlingen en ouders/verzorgers graag optimaal bij het maken van een goede keuze.
Leerlingen doorlopen hiervoor tijdens de mentorlessen een klassikaal en een gepersonaliseerd
traject dat u hieronder kunt zien.

September

25 september: Profielkeuzecarrousel

September-mei

Tijdens de mentorlessen wordt gewerkt aan de profielkeuze.
De mentor bespreekt de profielkeuze met de leerling, de ouders/ verzorgers
en indien gewenst de decaan.

November

9 november: profielkeuzedag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

December

18 december: voorlopige profielkeuze. De leerlingen maken, in overleg
met hun ouders/verzorgers, een keuze uit de vier profielen en uit de
vakken in de vrije ruimte.

Maart

Profielkeuzegesprekken met de mentor; driehoeksgesprek profielkeuze

April

15 april: definitieve profielkeuze.

Profielen
De profielen waaruit leerlingen kunnen kiezen, zijn als volgt opgebouwd:
A: Gemeenschappelijk deel:

Deze vakken moet iedereen verplicht volgen.

B: De profielvakken:

Bij elk profiel hoort een aantal verplichte vakken.

C: Een profielkeuzevak:

Naast de profielvakken wordt één profielkeuzevak
gekozen.

D: Het vrije deel:

Uit het aanbod wordt één vak gekozen.
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Profielkeuze
Gemeenschappelijk deel: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding,
Culturele en Kunstzinnige Vorming, Rekenen
Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Natuur en Gezondheid

Natuur en Techniek

Verplichte profielvakken

Verplichte profielvakken

Verplichte profielvakken

Verplichte profielvakken

• Geschiedenis

• Geschiedenis

• Biologie

• Wiskunde B

• Economie

• Scheikunde

• Natuurkunde
• Scheikunde

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

• Duits

• Wiskunde A

• Wiskunde A

• Frans

• Wiskunde B

• Wiskunde B

Profielvakken

Profielvakken

Profielvakken

Profielvakken

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

• Aardrijkskunde

• Aardrijkskunde

• Natuurkunde

• Biologie

• Maatschappijweten-

• Maatschappijweten-

• Natuur, Leven en

• Natuur, Leven en

Kies één van de vakken:
• Beeldende Vorming
• Dans
• Drama
• Muziek

schappen
• Economie

schappen
• Management en

Technologie

Technologie

• Aardrijkskunde

• Informatica

Organisatie
• Duits
• Frans
Het vrije deel

Het vrije deel

Het vrije deel

Het vrije deel

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

Kies één van de vakken:

• Duits

• Duits

• Duits

• Duits

• Frans

• Frans

• Frans

• Frans

• Aardrijkskunde

• Aardrijkskunde

• Economie

• Economie

• Maatschappijweten-

• Maatschappijweten-

• Geschiedenis

• Geschiedenis

• Maatschappijweten-

• Maatschappijweten-

schappen
• Wiskunde A
• Biologie

schappen
• Management en
Organisatie
• Natuurkunde
• Biologie

schappen
• Aardrijkskunde

• Management en

• Management en

Organisatie

Organisatie

• Beeldende Vorming

• Natuurkunde

• Biologie

• Dans

• Natuur, Leven en

• Natuur, Leven en

• Drama
• Muziek
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Technologie

Technologie

• Beeldende Vorming
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• Muziek
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Leerjaren 4 en 5
In deze jaren volgen de leerlingen naast een aantal algemene vakken ook de vakken van hun
zelfgekozen profiel. Verder bereiden zij zich voor op het centraal eindexamen dat in leerjaar 5
plaatsvindt.
Loopbaanoriëntatie
Daarnaast besteden we in de bovenbouw aandacht aan wat er ná het eindexamen komt:
We begeleiden leerlingen bij het maken van een goede studie- en beroepskeuze. Dit doen we
onder meer met loopbaanoriëntatie. Zo maken leerlingen hun eigen loopbaanportfolio en volgen
zij in dit kader ook een aantal (deels verplichte) activiteiten die de school organiseert:
• Voorlichters van hogescholen en vwo uit de regio komen samen met oud-leerlingen een
dagdeel vertellen over de inhoud van hbo-opleidingen, doorstroom naar VWO en welke
capaciteiten en studievaardigheden daarvoor nodig zijn (leerjaren 4 en 5).
• Leerlingen nemen deel aan een regionale beroepenavond (leerjaar 4).
• Leerlingen wonen een regionale voorlichtingsavond bij over mbo- en hbo-opleidingen (leerjaar 4).
• Tijdens de mentorlessen volgen leerlingen een klassikaal en een gepersonaliseerd traject om
tot een bewuste (studie)loopbaankeuze te komen (leerjaar 4).
• Leerlingen lopen een werkdag mee met iemand in een beroep waar zij interesse in hebben
(leerjaar 4).
• We verzorgen ‘toekomstlessen’ waarin we samen met leerlingen onderzoeken welke competenties nodig zijn voor een succesvolle start op het hbo en hoe een leerling deze competenties
verder kan ontwikkelen. We besteden ook aandacht aan studiekeuze, studiefinanciering,
studiekeuzecheck en aanmelding (leerjaar 5).
• Leerlingen bezoeken verplicht een open dag en een meeloop- of proefstudeerdag van een
opleiding naar keuze (leerjaar 5).
• In leerjaar 4 en 5 praten leerlingen regelmatig met hun mentor en eventueel de decaan over
hun vervolgkeuzes. Ouders/verzorgers kunnen op verzoek bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Vanuit havo 5 kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, hbo of vwo. Aankomende studenten
moeten zich vóór 15 januari aanmelden voor een studie met decentrale selectie.
Het eindexamen in leerjaren 4 en 5
Het eindexamen havo bestaat uit twee delen, het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk
eindexamen (CSE).
Schoolexamen
Het schoolexamen bestaat uit meerdere schriftelijke, mondelinge en/of praktische toetsen. Deze
worden in de loop van de leerjaren 4 en 5 afgenomen. Per periode mag een leerling maximaal
een toets herkansen. De school organiseert het schoolexamen en is hier ook verantwoordelijk
voor. Aan het begin van leerjaren 4 en 5 ontvangen de leerlingen het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA). Daarin staan de organisatie en inhoud van het schoolexamen beschreven.
Centraal schriftelijk eindexamen
Leerlingen sluiten de bovenbouw af met het CSE. Dit landelijke examen wordt in mei afgenomen.
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Vorderingen en normering
Leerjaar 1 en 2
Bij Eigenwijs Leren in leerjaar 1 en 2 bepalen leerlingen zelf het tempo waarin en het niveau
waarop ze werken. De leerlingen geven ook zelf aan wanneer ze willen laten zien dat ze de door
hen gestelde doelen denken bereikt te hebben. Dit kan bijv. door een presentatie, een werkstuk
of een toets. Er zijn dus geen toetsweken en leerlingen krijgen ook geen cijfers meer. Uitgangspunt is het behalen van de gestelde doelen. De leerlingen krijgen in alle gevallen feedback. Wanneer het doel bereikt is kan een leerling bij de tredevakken starten met de volgende trede en
kan bij de themavakken het thema worden afgesloten. Wanneer het doel nog niet is bereikt geeft
de docent aan wat de leerling nog moet doen of aanpassen om het doel alsnog te bereiken en de
trede of het thema te kunnen afsluiten. De vorderingen van de leerling zijn voor alle
afzonderlijke vakken te zien in de Learning Portal. Deze is toegankelijk voor de leerling, ouder/
verzorger, de coach en alle docenten. Zo heeft iedereen een actueel beeld van hoe de leerling
er voor staat. In leerjaar 1 en 2 kun je niet blijven zitten. Aan het eind van het schooljaar wordt
bekeken hoe elke leerling er voor staat en wat voor hem of haar het goede vervolg is. We gaan
er vanuit dat de meeste leerlingen, binnen marges, op schema liggen. Is dat niet het geval, dan
zullen we gezamenlijk bekijken hoe de leerroute er voor de betreffende leerling uit zal zien.
Leerjaar 3, 4 en 5
Toetsweken en schoolexamens
In leerjaar 3 zijn er vier lesperiodes die allen worden afgesloten met een toetsweek. In leerjaar
4 en 5 zijn er schoolexamens. Deze vinden plaats volgens een rooster dat aan het begin van het
jaar wordt uitgereikt aan leerlingen. Dit heet het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In
leerjaar 4 kunnen leerlingen naast schoolexamens ook andere toetsen krijgen. Op de website van
de school staan de actuele roosters van de toetsweken en schoolexamens.
Rapportage
In leerjaar 3 krijgen de leerlingen na elke periode een cijferrapport uitgereikt. De data van de
rapportuitreikingen staan in de jaarplanning. De cijfers geven de gemiddelde stand van een vak
weer voor dat gedeelte van het leerjaar dat al is geweest. Het laatste rapport laat het totaalcijfer
van het schooljaar zien. Leerlingen en ouders /verzorgers van deze leerjaren kunnen gedurende
het hele schooljaar de cijfers bekijken in Magister.
Bevordering
In deze schoolgids vindt u de normen waaraan het eindrapport van een leerling van leerjaar 3 en
4 moet voldoen zodat deze bevorderd kan worden naar een hoger leerjaar. Leerlingen die al een
keer zijn blijven zitten en voor de tweede keer niet bevorderd worden, moeten helaas van school
af. Dit geldt ook voor leerlingen die in twee achtereenvolgende leerjaren blijven zitten.
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Leerhouding
Bij elk rapportcijfer krijgen leerlingen een beoordeling over hun leerhouding:
g = goed
m = matig
v = voldoende o = onvoldoende
De waardering voor de leerhouding speelt onder meer een rol bij de besluitvorming over
leerlingen die niet op grond van hun cijfers kunnen worden bevorderd.
Bevordering van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Een leerling wordt bevorderd op basis van de resultaten van al zijn of haar vakken.
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 4 als:
• voor alle vakken de eindcijfers 6,0 of hoger zijn;
• in de vakken 1x een 5 voorkomt;
• in de vakken 1x een 4 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of hoger is;
• in de vakken 2x een 5 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of hoger is;
• in de vakken 1x een 5 en 1x een 4 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of
hoger is.
Het cijfer voor LO telt niet mee in de berekening van het gemiddelde cijfer.
Aanvullende voorwaarden voor bevordering:
• In de vakken Engels, Nederlands en wiskunde mag niet meer dan 1x een 5 voorkomen, met uitzondering van de leerlingen die het profiel C&M kiezen zonder wiskunde. Voor deze leerlingen
geldt dat in de vakken Nederlands en Engels niet meer dan 1x een 5 mag voorkomen.
• De maatschappelijke stage moet naar behoren zijn afgerond.
• Het vak LO moet voldoende zijn afgerond.
• Het vak LOB moet voldoende zijn afgerond.
Als een leerling niet voldoet aan een (of meer) van bovenstaande voorwaarden, dan bespreken
wij hem of haar en neemt de overgangsvergadering een besluit.
Aanvullende voorwaarden voor profiel- en pakketkeuze:
• Wiskunde B mag alleen gekozen worden, als het eindcijfer voor wiskunde 7 (afgerond) of hoger
is.
• Een vak mag alleen in het profieldeel en/of in de vrije ruimte gekozen worden, als het eindcijfer
5 (afgerond) of hoger is.
Wanneer een leerling niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden voor de profiel- en pakketkeuze, dan bespreken wij hem of haar en neemt de overgangsvergadering een besluit. Dit kan
leiden tot een andere profiel- en pakketkeuze.
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Bevordering van leerjaar 4 naar leerjaar 5
Een leerling wordt bevorderd op basis van de resultaten van al zijn of haar vakken.
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 5 als:
• voor alle vakken de eindcijfers 6,0 of hoger zijn;
• in de vakken 1x een 5 voorkomt;
• in de vakken 1x een 4 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of hoger is;
• in de vakken 2x een 5 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of hoger is;
• in de vakken 1x een 5 en 1x een 4 voorkomt en het gemiddelde cijfer van de vakken 6,0 of
hoger is.
Aanvullende voorwaarden voor bevordering:
• In de profielen E&M, N&G en N&T mag in de vakken Engels, Nederlands en wiskunde niet
meer dan 1x een 5 voorkomen.
• In het profiel C&M zonder wiskunde mag in de vakken Engels en Nederlands niet meer dan
1x een 5 voorkomen.
• CKV en LO moeten naar behoren (v of g) zijn afgerond.
• Het vak LOB moet met een voldoende zijn afgerond.
Als een leerling niet voldoet aan een (of meer) van bovenstaande voorwaarden, dan bespreken
wij hem of haar en beslist de overgangsvergadering. In uitzonderlijke gevallen kan de docentenvergadering afwijken van de normen.
Resultaten schooljaar 2017-2018
De resultaten van het overgaan per leerjaar en het percentage geslaagden voor het eindexamen:
Leerjaar 1:
99%
Leerjaar 2:
97%
Leerjaar 3:
93%
Leerjaar 4:
87%
Geslaagd in leerjaar 5:
88%
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4. Begeleiding
Begeleiding Eigenwijs Leren
Elke leerling heeft wekelijks een individueel gesprek van 15 minuten met zijn of haar coach. In
een coachgesprek wordt gesproken over de voortgang en de strategieën die een leerling heeft
toegepast om het leerdoel te behalen. Uiteraard is er tijdens dit gesprek ook ruimte om te
spreken over persoonlijke zaken als de leerling daar behoefte aan heeft. Als ouder/verzorger
mag u te allen tijde als toehoorder aansluiten bij dit gesprek.
Elke coach begeleidt ongeveer 15 leerlingen. In totaal zijn er 8 coaches per leerjaar.
Zij begeleiden ook de basisgroepen aan het begin en eind van de dag.
De coaches van leerjaar 1 zijn:
mevr. Anneke van Bronswijk, dhr. Bart Vullings, mevr. Sylvia Sanders, mevr. Willemijn Burgers,
mevr. Els Rots, mevr. Maud Koenen, mevr. Wilma Lamers en dhr. Michiel Verstappen
De coaches van leerjaar 2 zijn:
mevr. Daniëlle Geenen, dhr. Maarten Hebinck, dhr. Jeroen Degen, mevr. Geerte Nijman,
mevr. Ilse Meijerink, mevr. Mireille Sleutjes, dhr. Jop Grasveld en mevr. Katie van Maren
Leerjaar 3
In leerjaar 3 heeft elke leerling een mentor. Deze verzorgt de mentorlessen en is aanspreekpunt
voor leerlingen en ouders/verzorgers. De Loopbaan Oriëntatie Begeleiding vormt een belangrijk
aandachtspunt.
De mentoren in leerjaar 3 zijn:
3A mevr. Magda Brzezinska en dhr. Han Verhoeven
3B dhr. Ron Wellens en mevr. Jennifer Vermaesen
3C mevr. Yvonne Laurijs-Peters
3D mevr. Mariken Mallon en mevr. Lies Kulsdom
Mentoren leerjaar 4:
In dit leerjaar begeleiden acht mentoren ieder een aantal leerlingen. Dit zijn mevr. Amber van
Altena, dhr. Charel van Deursen, mevr. Corrie van Dongen, mevr. Marjan van de Goor,
dhr. Koen Laurijs, mevr. Gina Lootsma, mevr. Marlies Schoonen en dhr. Frank Tarenskeen.
De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar te horen wie hun mentor is.
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Mentoren leerjaar 5
In dit leerjaar begeleiden zeven mentoren ieder een aantal leerlingen. Dit zijn: dhr. Alfons Baak,
mevrouw Milou Blankenheim, dhr. Tim Gijsbers, mevr. Elmera Hooft, mevr. Elisabeth Leenders,
dhr. Michael Termeer en mevr. Marloes van der Wal. De leerlingen krijgen aan het begin van het
schooljaar te horen wie hun mentor is.
Afdelingsleiders
De afdelingsleiders zijn:
Leerjaren 1, 2, 3A, 3B
: mevr. Kiki Goessens
Leerjaren 3C, 3D, 4 en 5 : mevr. Jeanine Petronilia
Decanaat
De decaan geeft voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze. Leerlingen kunnen
iedere dag een afspraak maken met de decaan. Ook ouders/verzorgers kunnen na afspraak op
korte termijn bij de decaan terecht. De decaan is mevr. Marloes van der Wal.
Coördinatoren
Docenten die binnen onze school verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderwerp noemen we
coördinatoren. De onderwerpen en hun coördinatoren zijn:
• Zorgteam: zorgcoördinator mevr. Gerien Schieven
• ASS-leerlingen: coördinator mevr. Marjan van de Goor
Extra tijd
Dyslectische leerlingen krijgen bij alle toetsen extra tijd en de toetsen zijn gemaakt in aangepast
lettertype en lettergrootte. Leerlingen die volgens Notre Dame in aanmerking komen voor
auditieve ondersteuning kunnen hiervan gebruik maken bij grote toetsen en in toetsweken. Ook
voor de schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen krijgen leerlingen met dyslexie
extra tijd. De school vraagt vóór het eindexamen verlengde tijd aan bij de onderwijsinspectie.
Daarnaast hebben dyslectische leerlingen recht op de maatregelen die door een GZ-psycholoog
of orthopedagoog zijn voorgesteld in een persoonlijk testrapport, voor zover deze praktisch
uitvoerbaar zijn.
Dyslexiepas en -coaches
Elke leerling met dyslexie krijgt een ‘dyslexiepas’, die de hele schooltijd geldig blijft. Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met het zorgteam bij specifieke vragen. Onze school kent een
actieve ouderwerkgroep dyslexie.
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Leerlingen met een autisme spectrumstoornis ADD, ADHD, NLD
De begeleiding van leerlingen met een autisme spectrumstoornis (ASS) is een taak van de
mentor, die daarbij wordt ondersteund door de ASS-coördinator. In de begeleiding wordt
gebruik gemaakt van een zogeheten ‘bijsluiter’. Dit is een document dat leerling, ouders/
verzorgers, mentor, begeleider passend onderwijs en ASS-coördinator samen maken. Er staat
in beschreven hoe vakdocenten de leerling het beste kunnen begeleiden, bijvoorbeeld bij het
maken van open opdrachten.
De bijsluiter is aanvankelijk ontwikkeld voor kinderen met ASS, maar werkt ook goed bij kinderen
met een andere stoornis als ADD, ADHD, NLD etc. De bijsluiter is een dynamisch document en
blijft daarmee voortdurend in ontwikkeling.
Daarnaast hebben we richtlijnen opgesteld om de algemene lessen en de communicatie met
leerlingen zoveel mogelijk af te stemmen op deze doelgroep. (Nieuwe) docenten en het onderwijsondersteunend personeel worden geschoold door de ASS-coördinator. Ook kent onze school
een actieve ouderwerkgroep Passend Onderwijs.
Faalangst en examenvrees
Leerlingen die door toetsen of ander schoolwerk zo gespannen raken dat ze slechtere resultaten
behalen dan van hen verwacht mag worden, kunnen last hebben van faalangst. De school biedt
in leerjaar 1 een groepscursus voor leerlingen die hierdoor in hun presteren of functioneren op
school belemmerd worden. Daarnaast zijn er individuele trajecten mogelijk. Met het naderen van
het centraal schriftelijk eindexamen in leerjaar 5 neemt bij sommige leerlingen de spanning zo
toe dat dit hun presteren dreigt te belemmeren. Er kan dan sprake zijn van examenvrees. Daarom
verzorgen we in de bovenbouw een training waarin die leerlingen leren omgaan met examenvrees.
Intern Zorg Advies Team (IZAT)
Het IZAT adviseert en ondersteunt mentoren/coaches, teamleiders en schoolleiding bij de zorg
voor en ondersteuning aan leerlingen. Als mentoren in de omgang met leerlingen zaken tegenkomen waar ze zelf geen oplossing voor hebben, schakelen ze via de afdelingsleider het IZAT in.
Het IZAT bestaat uit de:
• zorgcoördinator: mevr. Gerien Schieven;
• ASS-coördinator: mevr. Marjan van de Goor;
• begeleider Passend Onderwijs: mevr. Judy Trouwborst
• counselor: dhr. Gerard Jansma.
Het IZAT onderhoudt ook nauwe contacten met externe instanties. Het team werkt samen met
schoolarts, schoolverpleegkundige, orthopedagoog, leerplichtambtenaar en maatschappelijk
werk. Als het nodig is, doet het IZAT een beroep op een of meerdere van deze instanties voor de
juiste ondersteuning.
De GGD Gelderland-Zuid ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij
leerlingen en probeert deze ook te voorkomen.
Het schoolgezondheidsteam op Notre Dame bestaat uit:
Jeugdarts:
mevr. Nicole van Wijk
Jeugdverpleegkundige: mevr. Wilma Selbach
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Extern Zorg Advies Team (EZAT)
Het EZAT komt vier keer per jaar bij elkaar om leerlingen met complexere zorg te bespreken.
Hierin participeren:
• leerplichtambtenaar
• jeugdarts
• maatschappelijk medewerker
• orthopedagoog
GGD schoolonderzoek
De verpleegkundige heeft met iedere leerling uit leerjaar 2 een gesprek. Dit gesprek wordt
gevoerd aan de hand van een vragenlijst. Deze gaat over leefstijl (bijvoorbeeld over voeding,
sport, slapen) en de omgang met anderen. Daarnaast vindt er een onderzoek plaats waarbij
onder meer naar lengte, groei en lichaamshouding wordt gekeken. Als de verpleegkundige het
nodig vindt, onderzoekt ook de jeugdarts de leerling.
Meer weten?
Voor vragen over activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid kunt u contact opnemen met:
GGD Gelderland-Zuid, afdeling Jeugdgezondheidszorg
088 -1447111
info@ggdgelderlandzuid.nl
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5. Internationalisering
In een wereld waarin veranderingen en vernieuwingen elkaar snel opvolgen, moeten wij ons,
als burgers, sterk bewust zijn van onze eigen achtergrond en kwaliteiten. Daarbij mogen we die
van onze (soms verre) buren niet uit het oog verliezen. Onze samenleving dwingt ons, door haar
internationale georiënteerdheid, om steeds vaker over de grens te kijken en dat kijken begint
al in leerjaar 1. Graag willen we onze leerlingen de kans geven om grensverleggende kennis en
vaardigheden op te doen zodat zij goed voorbereid zijn op de uitdaging die internationalisering
betekent.

Internationalisering is dan ook in de afgelopen jaren steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel
geworden van ons onderwijs. In concrete zin betekent het dat we onze leerlingen stimuleren in
het spreken van en informatie verwerven over de levende talen: Frans, Engels en Duits. Dit
gebeurt zowel in het curriculum in alle leerjaren, als via de moderne communicatiemiddelen en
de buitenlandse reizen, waar deze talen actief door leerlingen gesproken moeten worden.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen begrip en inzicht krijgen in de betekenis
van Europa. Dit komt nadrukkelijk aan de orde in de gammavakken. Tevens bieden we onze leerlingen buitenlandse reizen aan naar Keulen, Luik, Berlijn en Parijs. Inzicht in het verleden, heden
en de toekomst vanuit het perspectief van de Europese eenwording is een thema. Daarnaast
krijgen onze leerlingen in leerjaar 3 de kans om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma
met leeftijdgenoten uit andere Europese landen. Voorafgaand aan én tijdens de uitwisseling
werken zij samen aan een project en het resultaat hiervan wordt via social media gepresenteerd
aan de medeleerlingen en medewerkers van onze school. Implementatie van internationalisering
is een proces dat zich pas kan ontwikkelen als de docenten ook betrokken worden. Het beleid
is er daarom ook op gericht docenten deel te laten nemen aan bijeenkomsten binnen Europees
verband. Ook in de komende jaren zal de schoolleiding zich richten op het verder aanbieden van
scholingstrajecten aan het onderwijzend personeel in het buitenland.
Hierdoor willen we onze leerlingen er blijvend aan herinneren dat ons dagelijks leven nauw
verbonden en afhankelijk is van allerlei ontwikkelingen in andere Europese landen. Dit kunnen we
doen door er zelf ooggetuige van te zijn en onze ervaringen bij andere Europese collega’s met
onze leerlingen te delen. We hopen dan ook dat ons brede aanbod onze leerlingen helpt zich
open te stellen voor de vaak onbekende wereld, soms best ver buiten hun eigen streek.
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6. Inspraak en overleg
Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van onze leerlingen vastgelegd. Het statuut
kunt u vinden op onze website. Ook ligt het ter inzage in de mediatheek.
Ouderraad
We willen als school goed samenwerken met ouders/verzorgers. De vorming van een kind is
immers het resultaat van de totale opvoeding; daarom zoeken we graag afstemming met de
ouders/verzorgers van onze leerlingen. Als ouder/verzorger heeft u verschillende mogelijkheden
om contact met de school te onderhouden en de belangen van uw kind te behartigen. De ouderraad behartigt het algemene belang van ouders/verzorgers en leerlingen in relatie tot de school.
Ieder jaar organiseert de ouderraad een avond over een actueel thema dat de school en de
ouders/verzorgers bezighoudt. De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per jaar en informeert
ouders/verzorgers via de website van de school over de besproken onderwerpen.
Samenstelling
De ouderraad bestaat uit tien tot vijftien leden, onder wie een gekozen voorzitter en secretaris.
De raad streeft naar twee oudervertegenwoordigers van elk leerjaar. Over de selectie van kandidaat-leden vindt overleg plaats tussen de schoolleiding en de voorzitter van de ouderraad.
Criteria zijn leerjaar, geografische herkomst en een evenwichtige man-vrouwverdeling.
Leden van de ouderraad:
• dhr. Erwin Basten

• mevr. Marlou Klaver

• mevr. Sheila Boerakker

• mevr. Marion Maassen

• dhr. Paul Braam

• mevr. Germine Meuwisse

• mevr. Janet van der Donk

• mevr. Gea Pasker

• dhr. Rolf van Geel

• mevr. Jolanda Theeuwes

• mevr. Heleen Graat

• dhr. Stefan Verkooijen

• mevr. Annalies Jansen

• dhr. Rick Wagenaar

• mevr. Susan Karam-Derksen

• dhr. Mischa Wieland

• mevr. Marlies Kempers

• dhr. Sjoerd Quint (voorzitter)

Vacatures voor de ouderraad worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en
opgevuld.
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Medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. De Wet medezeggenschap
op scholen regelt de bevoegdheden van de raad. Het bestuur van de school kan bepaalde beslissingen alleen nemen met instemming van de raad, bijvoorbeeld bij uitbreiding of inkrimping
van de school of bij wijziging van het onderwijsbeleid. Daarnaast vraagt de schoolleiding in veel
zaken om advies van de verschillende geledingen van de MR. De raad bevordert een open en
transparante besluitvorming en let op voldoende overleg en draagvlak.
Samenstelling
De medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes uit de personeelsgeleding van de Notre
Dame (OOP-plek wordt door een of twee personeelsleden ingevuld), drie uit de oudergeleding
en drie uit de leerlingengeleding. De leerlingengeleding wordt samengesteld uit vertegenwoordigers uit de leerjaarraden.
De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De directeur is als adviseur bij de
vergaderingen van de MR aanwezig. De voorzitter van de MR verstrekt inlichtingen over kandidaatstelling, verkiezing en verdere informatie over bevoegdheden, taken en werkwijze van de
MR. Desgewenst stuurt deze een exemplaar van het reglement toe.
Leden van de MR
namens de ouders:
• dhr. Hans-Peter Westerbeek (voorzitter)
• mevr. Martine Gijsbers
• mevr. Linda Knuiman
namens de docenten:
• mevr. Amber van Altena
• mevr. Willemijn Burgers
• dhr. Jeroen Degen
• mevr. Marlies Schoonen
• dhr. Michiel Verstappen
namens het onderwijsondersteunend personeel:
• dhr. Jo de Kleijn
namens de leerlingen:
• Ilyasse Ouanani (leerjaar 5)
• Marleen Janssen (leerjaar 4)
• Loïc Meijer (leerjaar 4)
Voor vragen of contact ten aanzien van de ouderraad, medezeggenschapsraad of het bestuur van
Notre Dame kunt u zich richten tot ons algemeen e-mailadres: info@notredame.nl.
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Klachtenregeling
Uiteraard nemen wij alle klachten serieus en proberen wij ze laagdrempelig op te lossen. Mocht u
toch een officiële klacht willen indien dan kan dat bij twee commissies: de bovenschoolse klachtencommissie en de Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens. In de paragrafen hierna
leest u bij welke commissie u met welk type klacht terecht kunt. Ook staat daarin beschreven wat
de rollen en bevoegdheden zijn van beide commissies. Als er sprake is van een mogelijk zedenmisdrijf dat door een leerling of medewerker van de school jegens een minderjarige leerling is
gepleegd, zijn medewerkers wettelijk verplicht om dit direct aan de directeur te melden. In
overleg met de vertrouwensinspecteur beoordeelt de directeur of er aangifte moet worden
gedaan bij politie of justitie.
Vertrouwenspersonen en -inspecteur
Er zijn twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon.
• Intern
mevr. Corrie van Dongen
dhr. Jan van der Kemp
• Extern
mevr. Willemien de Mulder-Mertens, telefoon 06-45059522
De vertrouwensinspecteur is bereikbaar in Utrecht:
Postbus 2730,
3500 GS Utrecht
Telefoon 0900 - 111 31 11
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Bovenschoolse klachtencommissie
Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen
worden verricht of juist nagelaten die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk
verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook
de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure wordt gevolgd bij het behandelen
van een klacht. De klachtenregeling biedt alle betrokkenen de mogelijkheid om een klacht in te
dienen over (het nalaten van) gedragingen en (het niet nemen van) beslissingen, waarvoor geen
andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Daarnaast heeft de regeling de
functie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school,
leerlingen en ouders te verbeteren.
Meestal kunnen klachten binnen de school worden opgelost door onderling overleg van de
direct betrokkenen, of door tussenkomst van de vertrouwenspersoon, de schoolleiding of het
bestuur. Als deze partijen er niet samen uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke
schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken (het Bestuurlijk overleg
Voortgezet Onderwijs) en bestaat uit onafhankelijke commissieleden. De commissie onderzoekt
of een klacht gegrond is, rapporteert hierover aan het betrokken schoolbestuur en geeft zo
nodig advies over te treffen maatregelen. Bij het onderzoek naar een klacht kunnen partijen
door de commissie gehoord worden in een hoorzitting. De klachtencommissie is geen beroepsinstantie en heeft geen bevoegdheid om bijvoorbeeld een beoordelingscijfer van een docent of
een bevorderingsbeslissing van een docentenvergadering terug te draaien.
Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, dat wil zeggen dat een schoolbestuur niet
verplicht is een eventueel advies op te volgen. Van het schoolbestuur wordt in ieder geval een
reactie op het advies verwacht. De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is
geregeld in de klachtenregeling. Ook vindt men in de regeling de wijze waarop een klacht moet
worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een uitspraak komt. De
klachtenregeling is voor belanghebbenden verkrijgbaar op school. Een klacht moet in beginsel
binnen een jaar na de gedragingen waarover wordt geklaagd, schriftelijk worden ingediend op
het postadres van de commissie:
Klachtencommissie BeVO - Postbus 40020 - 6504 AA Nijmegen
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Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens
Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel (zoals bijvoorbeeld het zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets van het schoolexamen), kan de school maatregelen treffen. In het Eindexamenbesluit (een wettelijke regeling)
staat dat de directeur van de school bijvoorbeeld het cijfer 1 kan toekennen of deelname aan
een toets kan ontzeggen, ingeval sprake is van enige onregelmatigheid. De te nemen maatregel
is afhankelijk van de aard en de ernst van de onregelmatigheid waaraan de leerling zich schuldig
heeft gemaakt. Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die op grond van het
voorgaande door de school is genomen, kan de leerling het handelen van de school ter discussie
stellen. In de eerste plaats kan dit door bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de schoolberoepscommissie, bezwaar te maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand wordt
gehouden door de directeur, kan de leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale
Commissie van Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. Deze commissie is, net als de
klachtencommissie, ingesteld door het Bestuurlijk overleg Voortgezet onderwijs en bestaat uit
onafhankelijke commissieleden.
De commissie beoordeelt naar aanleiding van de door de leerling en de school ingebrachte
argumenten of de beslissing van de directeur gerechtvaardigd is en in stand kan blijven. Wanneer
de commissie van mening is dat de beslissing niet gerechtvaardigd is, verklaart de commissie het
beroep gegrond en vernietigt de commissie de bestreden beslissing. Het oordeel van de
commissie is bindend, zodat de school verplicht is om de beslissing na te leven.
Een beroep moet worden ingediend door middel van een schriftelijk beroepschrift. De commissie stelt vervolgens de school in de gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer
duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting worden gehouden waarbij de commissie partijen vragen
kan stellen en de partijen over en weer de standpunten voor de commissie kunnen toelichten.
De samenstelling en de werkwijze van de commissie is geregeld in het reglement voor de Centrale
Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen. In het reglement is tevens terug te
vinden waar en binnen welke termijn een beroep moet worden ingesteld en op welke wijze en
binnen welke termijnen de beroepszaak door de commissie wordt behandeld. Het reglement is
te verkrijgen op school. Een beroepschrift moet in beginsel binnen zeven dagen nadat de
omstreden beslissing schriftelijk aan de leerling is medegedeeld, worden ingediend op het
postadres van de commissie:
Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens Regio Nijmegen
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
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7. Financiële zaken
Schoolboeken
In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen geen boekenpakket. De content van de vakken die zij volgen
is terug te vinden in de zogenaamde Learning Portal die gebruikt wordt bij Eigenwijs Leren.
Ouders van leerlingen van leerjaar 3, 4 en 5 bestellen boeken online op www.vandijk.nl.
Deze leerlingen krijgen hun boekenpakket aan het eind van de zomervakantie thuis bezorgd.
De boeken zijn eigendom van Van Dijk; de leerlingen krijgen de leermiddelen in bruikleen.
Wij vragen hen om zorgvuldig met de boeken om te gaan. Controleert u bij aflevering van de
boeken altijd aan de hand van de bijgevoegde paklijst of het pakket compleet en in goede staat
is. Mist u een boek of is een leermiddel ernstig beschadigd, dan dient u dit bij Van Dijk te melden. Dat kan telefonisch (088 2030303), via e-mail naar info@vandijk.nl of via uw persoonlijke
klantomgeving op vandijk.nl. Voor de leermiddelen van de verplichte boekenlijst ontvangt u geen
rekening. De school rekent geen borg. Kosten door verlies van of beschadigingen aan boeken
worden achteraf gefactureerd.
Meer weten?
Uitgebreide informatie over alle boekenzaken vindt u op de website van de school. Ook kunt u
bij leermiddelencoördinator mevr. Mignon Schoffelmeer terecht als u meer wilt weten of vragen
hebt over de leermiddelen.
Ouderbijdrage
Elk jaar stelt de medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar vast.
Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de rijksoverheid niet vergoedt.
Daarnaast vragen we per leerjaar bijdragen van ouders/verzorgers voor specifieke activiteiten.
De school vraagt geen verplichte ouderbijdrage(n). Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen om
(een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Dit heeft geen invloed op toelating, onderwijs
en examens. Wel kan een leerling van wie de ouders/verzorgers (een deel van) de ouderbijdragen
niet hebben betaald dan mogelijk niet meedoen aan die activiteiten die uit de bijdragen
gefinancierd worden. In dit onwenselijke geval wordt altijd voor een vervangende activiteit
gezorgd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad ziet toe op hoe de gelden besteed
worden.
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Besteding 2018-2019
De medezeggenschapsraad heeft de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018-2019
vastgesteld op € 95. Deze ouderbijdrage gebruiken we voor diensten en activiteiten die de
rijksoverheid niet vergoedt, zoals bijvoorbeeld de organisatie rondom ouderavonden, culturele
en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les)materialen,
kopieeraccount, kluisje, netpay etc.
Per leerjaar vragen we daarnaast voor de volgende activiteiten een (vrijwillige) ouderbijdrage
Leerjaar 1:
Eenmalige borg kluisje
Schoolreis

€ 10,00
€ 32,50

Leerjaar 2:
Excursie Keulen/Luik
Driedaags schoolkamp

€ 21,50
€ 75,00

Leerjaar 3:
Schoolreis

€ 32,50

Leerjaar 4:
Loopbaanoriëntatie
Extra culturele activiteiten CKV

€ 15,00
€ 15,00

Leerjaar 5:
Excursie Den Haag
Extra LO activiteiten
Jaarboek

€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00

Overige kosten
De school brengt kosten in rekening voor deelname aan het uitwisselingsprogramma in leerjaar 3
en de buitenlandse reis in leerjaar 4. Ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een aparte nota. Als
u niet betaalt, kan uw kind niet mee op reis of uitwisseling (zie ook Stichting Leergeld en Theo
Joosten Fonds). De school maakt geen gebruik van sponsoring.
Tegemoetkoming in de studiekosten
U ontvangt automatisch bericht als u volgens de gegevens van de IB-groep recht heeft op een
kindgebonden budget. Mocht u geen bericht hebben ontvangen terwijl u hier wel recht op heeft,
dan kunt u het kindgebonden budget zelf aanvragen. Meer informatie vindt u op de website
www.DUO.nl van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 die uit gezinnen met weinig financiële middelen komen. Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de
hulp van Stichting Leergeld wanneer zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun
kinderen niet kunnen betalen. Indien u wilt weten of uw gezin hiervoor in aanmerking komt kunt
u op de website van Stichting Leergeld zien welke stichting in uw woonplaats actief is.
Daar vindt u ook alle informatie over de aanvraagprocedure.
www.leergeld.nl
info@leergeld.nl
Theo Joosten Fonds
Als school zien we graag dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de extra activiteiten en
(huiswerk)begeleiding die we bieden, ook als de financiële situatie thuis dat niet toelaat.
Daarom hebben we in april 2012 het Theo Joosten Fonds opgericht. Naamgever van het fonds is
oud-conciërge Theo Joosten. Hij heeft bij zijn afscheid van de school hiertoe het initiatief
genomen.
Financiële ondersteuning
Wilt u een verzoek indienen voor financiële ondersteuning uit het fonds? Dan kunt u dit richten
aan het Theo Joosten Fonds, t.a.v. dhr. Ed van Loon via email naar e.vanloon@notredame.nl
Eenmalig of periodiek bijdragen
Draagt u de doelstelling van het Theo Joosten Fonds een warm hart toe?
Dan kunt u een eenmalige of periodieke bijdrage storten op rekeningnummer:
NL56 RABO 0161417426 t.n.v. het Theo Joosten Fonds. Elke bijdrage is welkom!
Verzekering
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Alle leerlingen zijn
verzekerd tijdens hun verblijf op school en bij alles wat we in schoolverband organiseren.
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