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Beste lezer,
Deze schoolgids is allereerst een wegwijzer met allerlei praktische informatie zoals schooltijden,
weekplanningen, vakanties, schoolregels en ouderavonden. De gids beschrijft ook wie we zijn en
hoe we ons onderwijs gezamenlijk vormgeven. Leerlingen, ouders en personeel maken de
Notre Dame tot de lerende gemeenschap die zij is.
Ook dit schooljaar hebben wij te maken met coronamatregelen. De schoolgids is geschreven op
de normale situatie en beschrijft dan ook de reguliere procedures. Waar twijfel is of iets door kan
gaan vanwege corona geven we dat aan en zoeken we naar alternatieven. Zo hebben we besloten dat er dit schooljaar geen reizen naar het buitenland of internationale uitwisselingen zullen
plaatsvinden. Als gedurende het jaar actuele coronamaatregelen gevolgen hebben voor onze
school, dan houden we u daarvan op de hoogte.
Dit schooljaar werken we voor het laatste jaar met twee verschillende onderwijsconcepten.
Leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4 krijgen les volgens het onderwijsconcept ‘Eigenwijs Leren’.
In leerjaar 5 hanteren we nog één schooljaar het traditionele onderwijsconcept. We zullen
speciale aandacht geven aan een goede afsluiting voor alle leerlingen van leerjaar 5 en zorgen
voor een goede toeleiding naar het examen.
Ik verheug me op een inspirerend jaar. Een jaar waarin we niet kunnen uitsluiten dat we door
actuele coronamaatregelen ongetwijfeld voor uitdagingen komen te staan. Maar ik weet zeker
dat met het enthousiasme en de energie die onze school en alle betrokkenen zo kenmerkt, we er
samen toch een fantastisch jaar van gaan maken!
Marij van Deutekom
Directeur
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Visie
Notre Dame is een kleinschalige, lerende gemeenschap, waarin iedereen elkaar kent en wil
kennen. Ons uitgangspunt is vertrouwen in de mogelijkheden van onze leerlingen en van elkaar.
We geven iedereen de ruimte om zich op eigen wijze te ontplooien en te groeien.
Onze visie is gebaseerd op het gegeven dat ieder mens, ieder kind, anders is en dat we dus niet
voor iedereen verplicht hetzelfde willen aanbieden of doen. We ontwikkelen een werkwijze met
elkaar die uitgaat van het perspectief van de leerling. We gaan ervan uit dat een leerling op
Notre Dame leert om zelf keuzes te maken en de regie heeft over zijn eigen leerproces.
Daarbij baseren we ons op vier uitgangspunten:

• Je bent uniek
• Je neemt de regie
• Je leert voor het leven
• Je werkt vanuit een groeimindset
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1. Onderwijs
Twee onderwijsconcepten
In het schooljaar 2020-2021 werken we voor het laatste jaar met twee verschillende
onderwijsconcepten.
In leerjaar 1, 2, 3 en 4 hanteren we het onderwijsconcept ‘Eigenwijs Leren’. In augustus 2018 zijn
we met dit concept gestart en vanaf augustus 2022 zullen alle leerjaren ‘eigenwijs leren’.
In leerjaar 5 hanteren we nog één schooljaar het traditionele onderwijsconcept. Dat betekent dat
we speciale aandacht zullen geven aan een goede afsluiting voor alle leerlingen van leerjaar 5 en
een goede toeleiding naar het examen.
Hieronder volgt een korte toelichting op de diverse leerjaren, omdat de werkwijze van Eigenwijs
Leren in leerjaar 1, 2, 3 en 4 anders is dan de werkwijze van het onderwijsconcept in leerjaar 5.
Bovendien verschilt de uitvoering van Eigenwijs Leren in leerjaar 1, 2 en 3 met die in leerjaar 4.
Leerjaar 1, 2, en 3: Eigenwijs Leren
Eigenwijs Leren betekent gepersonaliseerd leren. De leerling staat centraal en de school volgt.
Het onderwijs sluit aan bij wat de leerling nodig heeft en wat de leerling wil bereiken. In
Eigenwijs Leren leert de leerling doelen te stellen, keuzes te maken en overzicht te houden over
de stappen die naar het doel leiden. Elke leerling zit in een basisgroep van ongeveer twintig
leerlingen en heeft een vaste coach. In leerjaar 1, 2 en 3 begint en eindigt elke dag in die
basisgroep. De rest van de dag kiest iedere leerling zijn eigen pad.
De coach speelt een centrale rol in de begeleiding van de leerling. Een coach begeleidt
plusminus vijftien leerlingen. Elke leerling heeft wekelijks een individueel gesprek van vijftien
minuten met zijn coach. In dat coachgesprek wordt gesproken over de voortgang, de doelen
en de planning van de leerling. Uiteraard is er ook ruimte om te praten over motivatie, inzet en
persoonlijk welbevinden. Als ouder/verzorger mag u te allen tijde als toehoorder aansluiten bij
dit gesprek.
Leerlingen werken op school aan hun doelen. Zij kunnen veel doen op school. Voor veel leerlingen geldt dat ze thuis weinig hoeven te doen als ze goed werken op school. Maar soms is het
nodig dat ze thuis iets afmaken, omdat ze minder hard hebben gewerkt op school. Dat is onderdeel van het eigen leerproces. Soms ook vinden leerlingen het juist fijn om thuis extra te werken
aan hun doelen. Dit soort punten komen regelmatig terug in coachgesprekken.
Elke dag heeft een vaste opzet. De leerlingen beginnen het eerste half uur van de dag in de
basisgroep van ongeveer twintig leerlingen. Daar wordt de planning voor die dag doorgenomen
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en kan ook de actualiteit besproken worden, bijvoorbeeld door het gezamenlijk bekijken van het
(jeugd) journaal. Vervolgens volgen de leerlingen in drie blokken van anderhalf uur het
onderwijsprogramma dat zij deels zelf hebben ingepland. Daarbij hebben ze de keuze uit drie
werkvormen:
• Instructielessen
De vakdocent geeft instructie aan een groep leerlingen over een specifiek vakonderdeel of
thema vanuit zijn of haar eigen vak. Alle leerlingen zijn verplicht van alle vakken minimaal één
instructie per week te volgen, soms twee als het kernvakken betreft.
• Workshop
Wanneer de leerling specifieke vragen heeft of behoefte heeft aan extra ondersteuning of verdieping voor een specifiek vak, dan schrijft hij zich in bij een workshop van het betreffende vak.
Leerlingen zijn verplicht zich voor minimaal zes workshops in te schrijven per week. Afhankelijk
van de gemaakte afspraken met de coach kunnen dat er ook meer zijn.
• Leerplein
Een leerplein is een apart leergebied per leerjaar waarin leerlingen zelfstandig of in groepjes
kunnen werken en waar altijd bevoegde docenten en andere begeleiders aanwezig zijn om te
helpen en te ondersteunen. Het leerplein is ruimer en opener dan lesruimtes voor instructie of
workshop, zodat leerlingen onder deskundig toezicht en begeleiding kunnen leren zelfstandig(er)
te werken aan vakken die zij zelf kiezen. Daarbij leren ze ook omgaan met de relatieve vrijheid op
het leerplein, zodat een goede werksfeer ontstaat. De lesruimtes voor het betreffende leerjaar en
de teamruimtes van de coaches grenzen per leerjaar direct aan de drie leerpleinen.
De kunstvakken dans, drama, muziek en beeldend worden in blokken van anderhalf uur gegeven.
Net als lichamelijke opvoeding en de practicumlessen bij de vakken biologie en nastech.
Leerlingen volgen deze vakken met een vaste lesgroep van ongeveer dertig leerlingen.
Elke dag wordt afgesloten met een bijeenkomst van vijftien minuten in de basisgroep waarin
teruggekeken wordt op de afgelopen dag en eventueel belangrijke zaken voor de volgende dag
nog even worden doorgenomen.
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 de 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. 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 zijn alle andere vakken. Bij een themavak wordt een bepaalde
periode aan een thema gewerkt. Daarna kan een heel ander onderwerp aan de orde zijn.
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.
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Leerjaar 4: Eigenwijs Leren
Met ingang van schooljaar 2020-2021 starten we in leerjaar 4 ook met onderwijsconcept ‘Eigenwijs Leren’. Dat betekent dat de wijze waarop het onderwijs is ingericht veel overeenkomsten
vertoont met de werkwijze in leerjaar 1, 2 en 3. Tegelijkertijd zijn er ook verschillen. Hieronder
volgt daarop een korte toelichting.
Leerlingen in leerjaar 4 hebben evenals in de onderbouw een coach waar zij wekelijks een individueel gesprek mee hebben. Ook hier ligt de nadruk op de voortgang, de doelen die de leerling
zich gesteld heeft en de planning. De leerlingen zijn ook ingedeeld in basisgroepen. In tegenstelling tot de onderbouw, waar elke dag wordt gestart en beëindigd met een basisgroep, hebben
leerlingen in leerjaar 4 twee basisgroep-momenten per week, aan het begin van de dag. Behalve
de planning en actuele zaken wordt op deze momenten ook aandacht besteed aan het LOBprogramma (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).
Het onderwijsprogramma bestaat uit dezelfde elementen als in de onderbouw: instructielessen,
workshops en leerplein. Omdat de leerlingen gekozen hebben voor een vakkenpakket betekent
dit dat de lesprogramma’s per leerling verschillend zijn. Tegelijkertijd zijn de leerlingen verplicht
om van elk vak dat deel uitmaakt van hun vakkenpakket minimaal één keer per week een instructieles te volgen. Daarnaast bepalen zij zelf naar welke workshops zij gaan of wanneer zij op het
leerplein werken.
Ook in leerjaar 4 wordt gewerkt met lesblokken van 1,5 uur. In tegenstelling tot de onderbouw,
waar we werken met eenheden van 30 minuten, is dit blok verdeeld in twee eenheden van 45
min. Uitzondering vormen de lessen van LO, CKV, de kunstvakken en de practica bij de exacte
vakken die allemaal 1,5 uur duren.
In leerjaar 4 start het examenprogramma. Dat betekent dat de leerlingen gedurende het schooljaar naast formatieve toetsen ook voor elk vak een aantal summatieve toetsen krijgen. Dit houdt
in dat er een cijfer wordt toegekend aan de toets. Enerzijds doen we dit om leerlingen als voorbereiding op het eindexamen te laten wennen aan cijfers voor toetsen. Anderzijds maken een
beperkt aantal toetsen in leerjaar 4 deel uit van het PTA (programma van toetsing en afsluiting),
waarmee ze onderdeel zijn van het schoolexamencijfer. Dit cijfer is weer onderdeel van het examencijfer. Alle toetsen die in leerjaar 4 worden afgenomen zijn opgenomen in het PTV (programma van toetsing en voortgang) dat in september met de leerlingen wordt besproken en op de
site van de school wordt gepubliceerd.
Leerjaar 5: Traditioneel onderwijsconcept
In leerjaar 5 volgen leerlingen lessen van 45 minuten volgens het traditionele onderwijsconcept.
De lesdag start voor de meeste leerlingen om 9.15 uur. De leerlingen van leerjaar 5 in schooljaar
2020-2021 hebben gedurende de laatste maanden van schooljaar 2019-2020 gewerkt met een
vanwege corona aangepast programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze leerlingen krijgen
speciale aandacht bij mogelijk noodzakelijke herstelopdrachten of extra ondersteuningsbehoefte.
Dit omdat zij het kortst voor het eindexamen zitten en wij hen een zo optimaal mogelijke voorbereiding willen bieden. De leerlingen van leerjaar 5 krijgen de beschikking over de mediatheek als
exclusieve werkruimte voor hen.
De noodzakelijke herstelprogramma’s voor leerjaar 5 worden aangeboden bovenop het normale
lesrooster, net als in de overige leerjaren. In de loop van september wordt bepaald wie welke
herstelprogramma’s zullen doorlopen. Hiervoor dienen de assessments die eind vorig jaar in leerjaar 4 zijn afgenomen mede als basis.
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Weekplanning leerjaar 1, 2 en 3
De leerlingen maken zelf hun weekplanning. In onderstaande schema’s is het onderwijsaanbod in
leerjaar 1, 2 en 3 te zien. Het volgen van de instructielessen, practica en lessen LO en twee kunstvakken is verplicht in leerjaar 1, 2, en 3. De leerlingen bepalen zelf naar welke workshops ze gaan
en hoe vaak ze op het leerplein werken.
Contacttijd leerjaar 1

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

subtotaal

5,5

totaal (onderwijs)

1,5

4,5

4,5

21,0

begeleiding (basisgroep + coaching)
totaal (contacttijd)

Contacttijd leerjaar 2

5,0

leerplein / afsluiting

4,0
25,0

Instructie

workshop WS/PR

NE

0,5

1,0

EN

0,5

1,0

WI

0,5

1,0

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

0,0

LO/KU

leerplein / afsluiting

1,5

LO

1,5

KU
subtotaal

4,5

totaal (onderwijs)
begeleiding (basisgroep + coaching)
totaal (contacttijd)
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Contacttijd leerjaar 3

Instructie workshop

WS/PR

NE

0,5

1,0

EN

0,5

1,0

WI

0,5

1,0

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

NA

0,5

0,5

SK

0,5

0,5

EC

0,5

0,5

LO

1,5

KU
subtotaal

3,0
5,5

totaal (onderwijs)
begeleiding (basisgroep + coaching)
totaal (contacttijd)

LO/KU leerplein / afsluiting

6,0

1,5

4,5

3,5

21,0
4,0
25,0

Dinsdagmiddag: overleg en ontwikkelmiddag
De dinsdagmiddag is een vaste overleg- en ontwikkelmiddag voor medewerkers, waarop geen
lesactiviteiten worden ingepland voor de leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4. Er zijn enkele lessen
voor leerjaar 5.
Leerjaar 1, 2 en 3: programma ‘Niks is te gek’
Op dinsdagmiddag is er onder normale omstandigheden een bijzonder aanbod voor de leerlingen van leerjaar 1, 2, en 3. Vanwege corona is niet duidelijk wat dit schooljaar werkelijk kan worden aangeboden. Leerlingen zijn tot nu toe enthousiast over de activiteiten van ‘Niks is te gek’.
Soms betreft het een activiteit waarvoor leerlingen zich individueel kunnen inschrijven, soms is er
deelname met de hele basis- of lesgroep. Het aanbod is deels facultatief, deels verplicht. Dit betekent dat leerlingen soms vrij zijn van activiteiten op dinsdagmiddag. Leerlingen kunnen deelnemen aan een zeer gevarieerd, verrijkend aanbod op allerlei gebied. Het aanbod bestaat uit een mix
van educatieve, leuke, niet-reguliere activiteiten. Indien de activiteiten buiten school plaatsvinden,
is er begeleiding vanuit school naar de betreffende locatie. Aanwezigheid wordt geregistreerd, net
als een eerlijke verdeling van deelnamemogelijkheden over een langere periode.
Herstelprogramma’s
Vanaf september 2020 plannen we op dinsdagmiddag herstelprogramma’s voor mogelijke hiaten
die zijn ontstaan vanwege corona. Deze programma’s starten nadat in de loop van september via
een tussenmeting de stand van zaken is vastgesteld voor alle vakken. Mocht herstel nodig zijn,
dan heeft het herstelprogramma voorrang op andere activiteiten die mogelijk worden gepland.
Indien nodig volgen leerlingen ook op andere middagen dan de dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur
extra herstelprogramma’s.
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In leerjaar 2 zijn praktisch alle leerlingen bij met hun vakken. Waar wenselijk geven de eigen
docenten inhaalmogelijkheden.
In leerjaar 3, 4 en 5 worden de herstelprogramma’s uitgevoerd door externe krachten vanuit
Lyceo, bureau voor onderwijsondersteuning. De inventarisatie van herstelnoodzaak en de
organisatie en monitoring van de herstelprogramma’s op school doen onze eigen schoolleiders
van de onder- en bovenbouw.
Leerjaar 3: profielkeuze
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 en daar beginnen we tijdig mee. Vanaf september doorlopen leerlingen tijdens de dagstart
samen met hun coaches een gepersonaliseerd LOB-programma (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Dit doen we onder andere door online te werken met de methode ‘Qompas’,
ongeveer veertien keer per jaar. Ouders/verzorgers kunnen via het leerlingaccount meekijken in
Qompas. Daarna volgen nog een informatiedag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en
individuele keuzegesprekken:
Donderdag 21 januari

Informatie profielkeuze voor leerlingen en ouders (‘s avonds).

September-maart 	Samen met coaches werken met het online programma Qompas. De
leerlingen doorlopen zeven stappen waardoor ze een onderbouwde
profielkeuze kunnen maken.
Maart-april		

Profielkeuzegesprekken met de coach; driehoeksgesprek profielkeuze.

Vrijdag 16 april		

Definitieve profielkeuze maken in Qompas.

Profielen
Elk profiel is als volgt opgebouwd:
A: Een gemeenschappelijk deel
Deze vakken moet iedereen in elk profiel volgen: Nederlands, Engels, Maatschappijleer,
Lichamelijke Opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming.
B: Profielvakken
Binnen het gekozen profiel zijn er één of meer vakken verplicht. Zie het overzicht hieronder.
C: Een profielkeuzevak
Binnen het gekozen profiel kiest de leerling één vak uit het aanbod van dat profiel.
Zie het overzicht hieronder.
D: Het vrije deel
De leerling kiest één vak uit het aanbod van het vrije deel. Zie het overzicht hieronder.
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Cultuur en
Maatschappij

Economie en
Maatschappij

Natuur en
Gezondheid

Natuur en Techniek

Verplichte
profielvakken

Verplichte
profielvakken

Verplichte
profielvakken

Verplichte
profielvakken

Geschiedenis

Geschiedenis
Economie

Biologie
Scheikunde

Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde

Kies één van de
vakken:

Kies één van de
vakken:

Kies één van de
vakken:

Duits
Frans

Wiskunde A
Wiskunde B

Wiskunde A
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
Maatschappijwetenschappen
Economie

Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Bedrijfseconomie
Duits
Frans

Natuurkunde
Natuur, Leven en
Technologie
Aardrijkskunde

Biologie
Natuur, Leven en
Technologie
Informatica

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
Frans
Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Wiskunde A
Wiskunde B
Biologie

Duits
Frans
Aardrijkskunde
Maatschappijwetenschappen
Bedrijfseconomie
Wiskunde A
Wiskunde B
Natuurkunde
Biologie
Beeldende Vorming
Dans
Drama
Muziek

Duits
Frans
Economie
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
Aardrijkskunde
Bedrijfseconomie
Wiskunde A
Wiskunde B
Natuurkunde
Natuur, Leven en
Technologie
Beeldende Vorming
Dans
Drama
Muziek

Duits
Frans
Economie
Geschiedenis
Maatschappijwetenschappen
Aardrijkskunde
Bedrijfseconomie
Wiskunde A
Biologie
Natuur, Leven en
Technologie
Beeldende Vorming
Dans
Drama
Muziek

Kies een van de vakken:
Beeldende Vorming
Dans
Drama
Muziek
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Weekplanning leerjaar 4 en 5
In deze leerjaren 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.

Contacttijd leerjaar 4

Instructie

workshop WS/PR

NE

1,0

1,0

EN

1,0

1,0

FA

1,0

1,0

DU

1,0

1,0

GS

1,0

1,0

AK

1,0

1,0

WA

1,0

1,0

WB

1,0

1,0

NA

1,0

1,0

SK

1,0

1,0

BI

1,0

1,0

NLT

0,5

EC

1,0

1,0

BO

1,0

1,0

MW

1,0

1,0

LO/KU

1,0

LO

1,5

CKV

1,5

BE

1,5

DA

1,5

DR

1,5

MU

1,5
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Lessentabel leerjaar 5
Vak

Lesuren

Nederlands

3

Frans

3

Duits

3

Engels

3

Geschiedenis

3

Aardrijkskunde

3

Natuurkunde

3

Scheikunde

3

Biologie

3

Informatiekunde

3

Economie

3

Bedrijfseconomie

3

Lichamelijke opvoeding

2

Beeldvorming

1

Dans

1

Drama

1

Muziek

1

Kunst (algemeen)

2

Maatschappijleer

3

Maatschappijwetenschappen

3

Mentories

1
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Loopbaanoriëntatie
In de bovenbouw besteden we ook aandacht aan wat er ná het eindexamen komt: een vervolgstudie en deelname aan de maatschappij. We begeleiden leerlingen bij het maken van een
goede studie- en beroepskeuze. Dit doen we onder meer met loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Zo maken leerlingen hun eigen loopbaanportfolio als voorbereiding voor de
studiekeuzecheck op het hbo en volgen zij een aantal (deels verplichte) LOB-activiteiten die de
school organiseert.
In leerjaar 4 en 5 praten leerlingen regelmatig met hun coach of mentor en eventueel de decaan
over hun vervolgkeuzes. Ouders/verzorgers kunnen op verzoek bij deze gesprekken aanwezig
zijn.
In leerjaar 4 nemen de leerlingen deel aan een regionale beroepenavond, wonen ze een regionale voorlichtingsavond bij over mbo- en hbo-opleidingen en lopen ze een werkdag mee met
iemand in een beroep waar zij interesse in hebben. Of dit fysiek of online zal zijn is nu nog niet
duidelijk. Bovendien volgen de leerlingen tijdens de mentorlessen en basisgroepbijeenkomsten
een klassikaal en een gepersonaliseerd traject om tot een bewuste (studie)loopbaankeuze te
komen. De verwerking van deze opdrachten vindt plaats via de methode ‘Qompas’. Uiteindelijk
ontstaat na twee jaar een digitaal loopbaandossier, dat leerlingen kunnen gebruiken bij de aanmelding op het hoger onderwijs.
In leerjaar 4 en 5 komen voorlichters van hogescholen en vwo uit de regio samen met oud-leerlingen een dagdeel vertellen over de inhoud van hbo-opleidingen binnen een profiel, doorstroom
naar vwo en welke capaciteiten en studievaardigheden daarvoor nodig zijn.
In leerjaar 5 verzorgen we ‘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,
arbeidsmarktperspectief, studiekeuzecheck en aanmelding. Daarnaast bezoeken alle leerlingen
in leerjaar 5 verplicht een open dag en een meeloop- of proefstudeerdag van een opleiding naar
keuze.
Vanuit havo 5 kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, mbo-sprint, hbo of vwo. De uiterste
aanmelddatum voor studiejaar 2021-2022 voor het hbo is voor opleidingen met een numerus
fixus 15 januari 2021 en voor de andere opleidingen 1 mei 2021. Voor het mbo moeten
aankomende studenten zich vóór 1 april 2021 aanmelden. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de decaan.
Het eindexamen
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 voor het overgrote deel in leerjaar 5 afgenomen. Voor de leerlingen van leerjaar 4 zijn er
twee momenten in het schooljaar waarop zij maximaal twee schoolexamentoetsen kunnen

Schoolgids 2020-2021

Onderwijs

16

herkansen. In leerjaar 5 kan een leerling per periode één schoolexamentoets 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.
Internationalisering
Onze wereld verandert steeds sneller en wordt steeds internationaler. Internationalisering is dan
ook een vanzelfsprekend onderdeel van ons onderwijs en dat begint al in leerjaar 1. In de eerste
plaats stimuleren we onze leerlingen in het spreken van de levende talen Frans, Engels en Duits.
Dit gebeurt zowel in het curriculum in alle leerjaren als via de moderne communicatiemiddelen.
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. Inzicht in het verleden, heden en de toekomst vanuit het perspectief van de Europese eenwording is een belangrijk thema.
Wezenlijk onderdeel van ons internationaliseringsprogramma zijn de buitenlandse reizen die
we onze leerlingen aanbieden naar Keulen, Luik, Berlijn en Straatsburg. En ook onze docenten
nemen deel aan bijeenkomsten binnen Europees verband. Vanwege de coronamaatregelen zijn
buitenlandse reizen vooralsnog niet mogelijk en zullen we moeten zoeken naar alternatieven. Dat
geldt ook voor het uitwisselingsprogramma van leerlingen in leerjaar 3 met leeftijdgenoten uit
andere Europese landen.
Voortgang
Leerjaar 1, 2 en 3
Bij Eigenwijs Leren bepalen leerlingen zelf het tempo waarin en de manier 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 bijvoorbeeld met een presentatie, een werkstuk of een toets.
Er zijn dus geen toetsweken en leerlingen krijgen geen cijfers. Uitgangspunt is het behalen van
de gestelde doelen. Leerlingen krijgen altijd meerdere kansen om doelen te behalen. Leerlingen
krijgen feedback op het werk dat ze doen. Wanneer het doel bereikt is, kan een leerling bij de
tredevakken starten met de volgende trede en bij de themavakken kan het thema worden afgerond. Wanneer het doel nog niet is bereikt, geeft de docent aan wat de leerling nog moet doen
om het doel alsnog te bereiken en de trede of het thema te kunnen afsluiten.
Leerjaar 4
De werkwijze in leerjaar 4 is in grote lijnen in overeenstemming met de werkwijze in leerjaar 1, 2
en 3. Het belangrijkste verschil is dat er in leerjaar 4 behalve formatieve toetsen ook summatieve
toetsen worden afgenomen. Voor deze laatste toetsen krijgen de leerlingen cijfers. De reden is
dat een deel van deze summatieve toetsen onderdeel zijn van het schoolexamen en daarnaast
willen we leerlingen ook laten wennen aan het krijgen van een cijfermatige beoordeling van een
toets. Alle toetsen die in leerjaar 4 worden afgenomen staan vermeld in het Programma voor
Toetsing en Voortgang (PTV). Dit document wordt aan het begin van het schooljaar gepubliceerd
op de site van de school. De coaches bespreken met hun leerlingen het doel en de inhoud van
het PTV.
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De school streeft ernaar om niet meer dan strikt noodzakelijk te toetsen. De belangrijkste toetsen
worden afgenomen in vier toetsweken verspreid over het schooljaar.
Voortgangsoverzicht
De vorderingen van de leerling in leerjaar 1, 2, 3 en 4 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 ervoor staat. In leerjaar 1, 2,
3 en 4 kun je niet doubleren. Aan het eind van het schooljaar wordt bekeken hoe elke leerling
ervoor staat en wat voor hem of haar het goede vervolg is. We gaan ervan uit 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. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers een overzicht van de stand van zaken
per vakgebied. Dan worden ook afspraken gemaakt over de startsituatie per vak in het nieuwe
schooljaar. In de loop van het schooljaar wordt periodiek de stand van zaken bij alle vakken
zichtbaar gemaakt in een totaaloverzicht per leerling. De stand van zaken wordt door de coach
besproken met de leerling in het wekelijkse coachgesprek en met de leerling en ouders/verzorgers als een van de vaste onderwerpen tijdens de driehoeksgesprekken. Versnelling of vertraging
in de leerroute bij de diverse vakken kunnen onderwerp van gesprek zijn.
Resultaten schooljaar 2019-2020
Leerlingen stromen binnen Eigenwijs Leren normaal gesproken door naar een volgend leerjaar,
tenzij het beter is te vertragen of soms te versnellen. In een enkel geval kan het hele jaar overdoen voor de leerling een betere keuze zijn.
Afspraken over vertraging of versnelling over langere periodes worden gemaakt in overleg met
de ouders en de leerling. Dit kan zijn op initiatief van de school of van de ouders.
De doorstroomgegevens van leerjaar 1, 2, 3 en 4 en het percentage geslaagden in leerjaar 5:
Leerjaar 1:
100,0 %
Leerjaar 2:
97,5 %
Leerjaar 3:
98,0 %
Leerjaar 4:
86,0 %
Geslaagd in leerjaar 5: 98,3 %
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2. Begeleiding
Coaches leerjaar 1, 2, 3 en 4
Coaching is een kernelement binnen het concept Eigenwijs Leren. Iedere leerling heeft een
persoonlijke coach, die gedurende een aantal jaren de spil is tussen de leerling, de ouders/
verzorgers en de school. Elke week praat de coach een kwartier met de leerling. Dat gesprek is
vooral gericht op leerontwikkeling. Leerling en coach spreken door wat de leerling afgelopen
week gedaan heeft en wat de planning is voor komende week. Wat gaat goed, waar stokt het,
wat ga je daaraan doen en wat heb je daarvoor nodig? Op deze wijze heeft de coach altijd een
actueel en overall beeld van hoe het gaat. Overigens mogen ouders/verzorgers altijd aansluiten
bij het gesprek. Elke coach begeleidt ongeveer vijftien leerlingen. Er zijn minimaal acht coaches
per leerjaar. Zij begeleiden ook de basisgroepen aan het begin en eind van de dag.
De coaches van leerjaar 1
Mischa Boom, Anneke van Bronswijk, Willemijn Burgers, Wesley Engelhart, Maud Koenen,
Sylvia Sanders, Michiel Verstappen en Bart Vullings.
De coaches van leerjaar 2
Jeroen Degen, Daniëlle Geenen, Jop Grasveld, Katie van Maren, Ilse Meijerink, Geerte Nijman,
Mireille Sleutjes en Jennifer Vermaesen.
De coaches van leerjaar 3
Manon Goosen, Bob van Helden, Rob Hendriks, Jeroen van Heijst, Elisabeth Leenders,
Ploni Stoop, Han Verhoeven en Ron Wellens.
De coaches van leerjaar 4
Amber van Altena, Charel van Deursen, Corrie van Dongen, Marjan van de Goor,
Maarten Hebinck, Luna Heider, Wilma Lamers en Marlies Schoonen.
Begeleiding in leerjaar 5
In leerjaar 5 werken we nog met het traditionele onderwijsconcept. Elke leerling wordt in het examenjaar begeleid door een mentor die de leervorderingen van de examenleerlingen nauw volgt.
De mentoren van leerjaar 5
Milou Blankenheijm, Tim Gijsberts, Elmera Hooft, Koen Laurijs, Gina Lootsma, Mariken Mallon,
Frank Tarenskeen en Marloes van der Wal.
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Schoolleiders
Juliet Wijngaards is schoolleider voor de leerjaren 1, 2 en 3.
Dennis Peek is schoolleider voor de leerjaren 4 en 5.
Decanaat
De decaan geeft voorlichting en informatie over de profiel- en beroepskeuze. Leerlingen en/of
ouders/verzorgers kunnen na afspraak op korte termijn bij de decaan terecht. Het decanaat is in
handen van Marloes van der Wal en Tim Gijsberts.
Ondersteuning/passend onderwijs
De school streeft ernaar alle leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Notre
Dame wil een school zijn waar alle leerlingen welkom zijn, ook leerlingen met een bijzondere
ondersteuningsbehoefte. Binnen de mogelijkheden die de school en de medewerkers hebben.
Intern Zorgteam
Het interne zorgteam adviseert en ondersteunt coaches/mentoren, schoolleiders en directie bij
de zorg voor en ondersteuning aan leerlingen. Als coaches/mentoren in de omgang met leerlingen zaken tegenkomen waar ze zelf geen oplossing voor hebben, schakelen ze via de schoolleider van het betreffende leerjaar het zorgteam in.
Het zorgteam coördineert de ondersteuning van leerlingen die meer nodig hebben dan de
basisondersteuning vanuit de coach of mentor en de vakdocenten. Informatie over de hulpbronnen waar het zorgteam naar verwijst of gebruik van maakt, is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dat geldt ook voor informatie over ondersteuning op het gebied van dyslexie,
dyscalculie, autisme spectrum stoornis (ASS), faalangst of examenvrees.
Het interne zorgteam 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 zorgteam een beroep op een of meerdere van deze
instanties voor de juiste ondersteuning.
Verantwoordelijk voor het interne zorgteam is zorgcoördinator Kiki Goessens. Het interne zorgteam bestaat dit jaar uit zorgcoördinator Kiki Goessens; specialist op het gebied van ASS Marjan
van de Goor; begeleider passend onderwijs Lieke Verriet en counseler Gerard Jansma.
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 Jordi Kipping
schoolverpleegkundige Rianne Bunt
Voor vragen over activiteiten van de GGD Gelderland-Zuid kunt u contact opnemen met:
GGD Gelderland-Zuid, afdeling Jeugdgezondheidszorg, tel. 088-1447111,
e-mail: info@ggdgelderlandzuid.nl.
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3. Organisatie
Bestuur en toezicht
Op Notre Dame zijn bestuur en toezicht van elkaar gescheiden, zoals wettelijk voorgeschreven.
Het bestuur vervult de toezichthoudende rol en heeft de bestuurlijke taken gedelegeerd aan de
directeur. De directeur functioneert op grond daarvan ook als gevolmachtigd uitvoerend
bestuurder.
In het najaar van 2020 wijzigt deze structuur. Het toezichthoudend bestuur gaat dan over in een
raad van toezicht en de directeur krijgt dan volgens de statuten de functie van uitvoerend
bestuurder.
Daarmee zijn de taken en rollen van toezichthoudend en uitvoerend bestuur nog beter van
elkaar gescheiden.
Samenstelling bestuur
Dhr. Erik van Aalzum, voorzitter (tot december 2020)
Mevr. Sylvie Deenen, penningmeester
Mevr. Femke Geijsel, lid (voorzitter vanaf december 2020)
Dhr. Vincent van Waterschoot, lid (tot december 2020)
Dhr. Harmen Neidig, lid
Mevr. Jetske Goudsmit, lid
Dhr. Hansko Broeksteeg, lid
Dagelijkse organisatie en afspraken
Hoe ziet de dagelijkse praktijk op Notre Dame 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 (MT)
Marij van Deutekom (directeur) en Ed van Loon (adjunct-directeur) vormen de directie van de
school en zijn eindverantwoordelijk. Samen met de twee schoolleiders zijn zij het managementteam. De schoolleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van onderwijs en begeleiding en een goede dagelijkse gang van zaken in de verschillende leerjaren. Juliet
Wijngaards is schoolleider van de leerjaren 1, 2 en 3. Dennis Peek is schoolleider van de leerjaren
4 en 5.
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Schooltijden
In leerjaar 1, 2, 3 en 4 wordt gewerkt met het concept ‘Eigenwijs Leren’. De lestijden in deze
leerjaren zijn als volgt:
Basisgroep
1e blok
Pauze
2e blok
Pauze
3e blok
Basisgroep

08.45
09.15
10.45
11.15
12.45
13.15
14.45

-

09.15 uur
10.45 uur
11.15 uur
12.45 uur
13.15 uur
14.45 uur
15.00 uur

Elk blok in leerjaar 1, 2 en 3 is opgedeeld in drie eenheden van 30 minuten waarin leerlingen
kunnen kiezen voor instructielessen, workshops of werken op het leerplein.
In leerjaar 4 is ieder blok van anderhalf uur opgedeeld in twee eenheden van 45 minuten.
In leerjaar 5 zijn er lessen van 45 minuten. De lestijden voor dit leerjaar zijn als volgt:
1e lesuur
2e lesuur
3e lesuur
Pauze
4e lesuur
5e lesuur
Pauze
6e lesuur
7e lesuur
Pauze
8e lesuur
9e lesuur

08.30
09.15
10.00
10.45
11.15
12.00
12.45
13.15
14.00
14.45
15.00
15.45

-

09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
11.15 uur
12.00 uur
12.45 uur
13.15 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.00 uur
15.45 uur
16.30 uur

Lesuitval en zelfstudie
Voor leerlingen van de leerjaren 1, 2, 3 en 4 is er geen lesuitval. In leerjaar 5 kunnen leerlingen
zelfstudie-uren in hun rooster hebben. Tijdens deze uren kunnen zij gebruik maken van een
aparte werkruimte voor leerjaar 5.

Schoolgids 2020-2021

Organisatie en afspraken

24

Vakanties en vrije dagen
De vakanties hebben wij in overleg met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio
als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie			
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie			
21 december t/m 1 januari
Krokusvakantie			
15 februari t/m 19 februari
Tweede paasdag 		
5 april
Extra vrije dag Notre Dame
26 april
Koningsdag			27 april
Meivakantie			
3 mei t/m 14 mei
Tweede pinksterdag		
24 mei
Zomervakantie			
19 juli tot en met 27 augustus
Sport- en feestdagen
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.
School- en leerjaarfeesten 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 feesten
van een speciale groep of bijzondere feesten per leerjaar gehouden.
Persoonsregistratie
De school ordent uitsluitend systematisch de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn en
toegestaan uit het oogpunt van privacy. U kunt als u dat wilt via de directeur inzage in de eigen
gegevens krijgen. Notre Dame gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens en leeft de
wetgeving op het gebied van privacy na.
Website Notre Dame
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.
Administratieve- en leerlingvolgsystemen
Algemene administratieve gegevens en gegevens over extra ondersteuningsbehoeften in het
kader van passend onderwijs registreert de school in Magister voor de leerlingen van alle leerjaren. Gegevens over planning, voortgang en de leervorderingen per vakgebied zijn voor leerjaar
1, 2, 3 en 4 te volgen in de Learning Portal. Voor leerjaar 5 staan de resultaten in Magister.
Duurzame school
Op Notre Dame gaan we zorgvuldig om met onze omgeving, het milieu en elkaar. Met alle
leerlingen en medewerkers voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezonde
leer- en leefomgeving. Samen met leerlingen bespreken we elk jaar wat er nog beter kan en waar
de behoefte ligt op het gebied van duurzaamheid.
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Notre Dame is een Gezonde School. In mei 2018 heeft Notre Dame het Themacertificaat Bewegen en Sport behaald. Daarmee hebben we wederom voor drie jaar (2018-2021) de erkenning
Gezonde School gekregen en daar zijn we trots op. We vinden 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 automaat en de schoolpas is tevens betaalpas voor kantine en automaat.
Met het verbruik van energie gaat Notre Dame ook zo duurzaam mogelijk om. Een deel van ons
stroomverbruik wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak. De hoeveelheid opgewekte
energie is voor iedereen zichtbaar op een display in de hal. Verder hebben we in ons gebouw een
WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) voor de luchtbehandeling en de vloerverwarming. Het
ventilatiesysteem voldoet aan alle vereisten. Lucht wordt niet gerecirculeerd. Twee keer per uur
komt verse lucht van buiten naar binnen.
Notre Dame stelt ook eisen aan haar leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Bij de
aanbesteding van een nieuw schoonmaakcontract worden potentiële 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 het 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. Dezelfde maatregelen treffen we als het gaat om gebruik van alcohol en/of drugs aansluitend op de
schooltijden, in de directe omgeving van de school en bij Theater de Kleine Dame.
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 in ouderbijeenkomsten live of online. 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. We voeren het gesprek hierover met leerlingen en medewerkers waar nodig en preventief om te voorkomen dat leerlingen gaan roken. Het aantal rokende
leerlingen en medewerkers is op deze manier de afgelopen jaren sterk afgenomen. We blijven dit
gesprek voeren en betrekken waar zinvol de buurtbewoners van de school bij het gesprek. Ook
zij kunnen ondersteuning bieden bij het realiseren van een rookvrije school.
Aanwezigheid op het schoolterrein
Leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 hebben een continurooster. Er is in deze leerjaren geen uitval
van lessen. Leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 mogen tijdens de pauzes het schoolterrein niet
verlaten. Van leerlingen van leerjaar 4 en 5 verwachten we dat zij in de pauzes op school blijven.
Leerlingen van leerjaar 5 mogen tijdens tussenuren het schoolterrein verlaten.
Activiteiten buiten school
Bij activiteiten voor leerlingen buiten school gaan we ervan uit dat leerlingen zich gedragen als
ambassadeurs van de school en respectvol omgaan met elkaar en anderen, en met andermans
spullen.
Winkelen, online bestellen
We vragen ieders medewerking om overlast in winkels of bij het benzinestation te voorkomen.
We gaan ervan uit dat leerlingen zich hier respectvol gedragen.
Het is verboden om online bestellingen te doen van welke aard dan ook en die op school te laten
bezorgen. Mocht dit toch gebeuren, dan nemen we strenge matregelen.
Verkeer en veiligheid
De school roept leerlingen en hun ouders/verzorgers op om goed uit te kijken en voorzichtig te
zijn bij hun deelname aan het verkeer van en naar de school. We vragen leerlingen nadrukkelijk
om met maximaal twee leerlingen naast elkaar te fietsen en bij het binnenkomen of verlaten van
het schoolterrein speciaal op te letten voor verkeer op het fietspad. Op school besteden we ieder jaar aandacht aan veilige deelname aan het verkeer. Zorg alstublieft 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 Theater
de Kleine Dame vindt u voldoende parkeerruimte. We vragen alle bezoekers van ouderavonden
of andere gelegenheden om bij het parkeren rekening te houden met buurtbewoners en geen
parkeeroverlast te geven. Parkeer auto’s in ieder geval nooit voor uitritten. Bij alle grotere
avondactiviteiten worden leerlingen als parkeerwachters ingezet. We vragen iedereen om hun
aanwijzingen op te volgen.
De school is 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.
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Ouderavonden en informatie
Ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een eerste kennismaking met
het team van het betreffende leerjaar. Afhankelijk van de omstandigheden gebeurt dat op school
of via webinars online. We streven ernaar in ieder geval nieuwe ouders van leerjaar 1 waar
mogelijk op school te ontvangen.
Op de ouderavond aan het begin van het schooljaar maakt u kennis met de medewerkers van de
school met wie u tijdens het schooljaar te maken krijgt. Daarnaast worden onderwerpen belicht
die in dat jaar een belangrijke rol gaan spelen voor u en uw kind. We ontmoeten u graag op deze
avond.
Gedurende het schooljaar worden ouderbijeenkomsten georganiseerd, zowel om informatie te
delen als om te kunnen klankborden. Indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft, worden
extra webinars georganiseerd per leerjaar.
Twee tot drie keer per jaar zijn er driehoeksgesprekken tussen de leerling, de ouder/verzorger
en de coach/mentor. In dit gesprek staan de door de leerling en ouder/verzorger geformuleerde
doelen en de voortgang centraal.
Behalve in de vakanties verschijnt iedere twee weken het Webazine met daarin nieuws en actuele
informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen.
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 op met ouders/verzorgers.
Verlof, ziekte en verzuim
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 schoolleider van het
betreffende leerjaar.
Als uw kind ziek is, geeft u dit dan 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.
Via hetzelfde 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 schoolleider van uw kind. Het formulier hiervoor is te vinden op onze website onder ‘Informatie voor Ouders’. Als leerlingen uit de
leerjaren 4 en 5 tijdens een schoolexamen afwezig zijn, moet dit altijd aan het begin van de dag
bij hun schoolleider worden gemeld.
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Kan uw kind vanwege lichamelijke ongemakken niet meedoen aan de lessen lichamelijke opvoeding of dans? Geef uw kind dan een bericht mee waarin u dit duidelijk vermeldt. Uw kind volgt
dan wel de les, maar wordt ontzien 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.
Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de receptie. Als een leerling zonder geldige reden 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 coach/mentor de leerlingen over de afspraken
hierover.
Zorgvuldig met eigendommen
De school beschikt over kluisjes, die u voor € 10,00 per jaar kunt huren. Hier komt een eenmalige
borg van € 10,00 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.
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 en dergelijke veilig opgeborgen te zijn in tas of kluisje. Bij eventueel
verlies zijn leerlingen zelf verantwoordelijk; de school kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wel houden we elkaar scherp 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.
Het is verstandig om eigendommen zoals boeken, laptop, tassen en gymspullen duidelijk te
voorzien van een naam. Zo kunnen gevonden spullen gemakkelijker weer bij hun eigenaar
terechtkomen.
Schade
Een prettige en respectvolle omgang met elkaar, 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.
Social media en devices
Social media en ICT bieden veel positieve mogelijkheden en daar maken we als school dan ook
graag gebruik van. Bij verkeerd gebruik van social media zoals Facebook en Instagram kunnen
de negatieve gevolgen echter 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. Onze sociale mediacode is onderdeel van de Integriteitscode die te vinden is op
de website van de school.
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We willen dat leerlingen ook technologische mogelijkheden leren gebruiken voor hun leerproces.
Dat kan prima met laptops en zonder mobiele telefoons of andere devices. Tijdens onderwijsactiviteiten mogen leerlingen geen mobiele telefoons gebruiken of zichtbaar aanwezig hebben,
tenzij met toestemming van de docent of begeleider. Tijdens vrije momenten mogen leerlingen
hun telefoon gebruiken in alle ruimtes behalve onderwijsruimtes. 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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4. Inspraak en overleg
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van onze leerlingen vastgelegd. Het statuut
kunt u vinden op onze website.
Als school willen wij goed samenwerken met ouders/verzorgers. De vorming van een kind is
immers het resultaat van de totale opvoeding. Als ouder/verzorger heeft u verschillende mogelijkheden om contact met de school te onderhouden en de belangen van uw kind te behartigen.
Bijvoorbeeld door zitting te nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad.
Ouderraad (OR)
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.
De ouderraad bestaat uit tien tot vijftien leden, onder wie een gekozen voorzitter en secretaris.
De raad streeft naar twee oudervertegenwoordigers van elk leerjaar. Vacatures voor de ouderraad worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt en opgevuld. Over de selectie
van kandidaatleden vindt overleg plaats tussen de directie en de voorzitter van de ouderraad.
Criteria zijn leerjaar, geografische herkomst en een evenwichtige man-vrouwverdeling.
Leden van de ouderraad 2020-2021
dhr. Erwin Basten
mevr. Sheila Boerakker
mevr. Marlies Kempers
mevr. Nadine Brouwer
mevr. Marlou Klaver
mevr. Susan Karam-Derksen
mevr. Germine Meuwissen
dhr. Rolf van Geel
dhr. Stefan Verkooijen
mevr. Heleen Graat
dhr. Rick Wagenaar
dhr. Mischa Wieland
mevr. Marjo van Kerkhof
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Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals elke school heeft Notre Dame een medezeggenschapsraad. De bevoegdheden van deze
raad staan beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Bepaalde beslissingen, zoals uitbreiding of inkrimping van de school of wijziging van het onderwijsbeleid, kan ons bestuur alleen
nemen met instemming van de raad. Daarnaast vraagt de schoolleiding in veel zaken om advies
van de verschillende geledingen van de MR. De raad speelt een belangrijke rol bij het open en
transparant houden van de besluitvorming op onze school. Bovendien bewaakt de raad dat er
voldoende overleg en draagvlak is voor beslissingen.
De medezeggenschapsraad bestaat uit twaalf leden: zes uit de medewerkersgeleding van de
Notre Dame (OOP-plek wordt door een of twee medewerkers ingevuld), drie uit de oudergeleding en drie uit de leerlingengeleding. Soms zijn er meer leden dan vereist voor een geleding. In
dat geval zijn ze gezamenlijk gerechtigd drie stemmen uit te brengen in geval van stemming. De
directeur is als adviseur bij de vergaderingen van de MR aanwezig. Informatie over kandidaatstelling, taken en werkwijze van de MR kunt u krijgen bij de voorzitter van de MR. Bij hem kunt u ook
een exemplaar van het reglement opvragen.
Leden van de MR
namens de ouders/verzorgers:
dhr. Hans-Peter Westerbeek (voorzitter)
mevr. Linda Knuiman
mevr. Petra de Bekker
mevr. Boukje Derix-Bakema
mevr. Martine Tjepkema-Van den Elzen
namens de docenten:
mevr. Kiki Goessens
dhr. Koen Laurijs
dhr. Frank Tarenskeen
dhr. Tim Gijsberts
dhr. Wesley Engelhart
namens de onderwijsondersteunende medewerkers:
dhr. Jo de Kleijn
namens de leerlingen:
Joep Leeverink (leerjaar 5)
Boas Eerden (leerjaar 5)
Vacature
Vacature

Voor vragen of contact ten aanzien van de ouderraad, medezeggenschapsraad of het bestuur van
Notre Dame kunt u zich richten tot ons algemene e-mailadres: info@notredame.nl.
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Klachtenregeling
Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun
ouders/verzorgers, maar ook de medewerkers 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 gedrag of een beslissing waarvoor geen andere wettelijke mogelijkheden voor de klager openstaan. Bovendien helpt de regeling om de kwaliteit van
het onderwijs te verhogen en de communicatie tussen school, leerlingen en ouders/verzorgers te
verbeteren.
Interne klachtenregeling
In eerste instantie proberen we problemen op te lossen daar waar ze ontstaan. Liefst zo snel
mogelijk, met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid en de beschikbaarheid van degenen
die erbij betrokken zijn. Coaches en mentoren zijn degenen tot wie leerlingen en ouders zich als
eerste kunnen richten indien er sprake is van een situatie of aanleiding die tot een klacht leidt.
Vaak is contact tussen ouders/verzorgers en coach of mentor laagdrempelig, wat kan helpen om
snel contact op te nemen en iets bespreekbaar te maken indien er sprake is van onvrede. Mogelijk wordt op deze wijze een probleem snel opgelost.
Indien bespreking met de coach of mentor niet leidt tot een bevredigende oplossing of indien
het probleem of de klacht de coach of mentor zelf betreft, kan de leerling of ouder contact opnemen met de schoolleider van het leerjaar waarin de leerling zit om een afspraak te maken voor
verdere bespreking.
Indien ook dit niet leidt tot een goede oplossing of indien de klacht de betreffende schoolleider
betreft, kunnen leerling of ouders een gesprek aanvragen met een lid van de directie, zijnde de
adjunct-directeur of de directeur. Indien de klacht blijft bestaan en er niet tot een bevredigende
oplossing wordt gekomen, of indien de klacht (een lid van) de directie betreft, kan de klacht worden ingediend bij het bestuur van de school, het bestuur van de Sint Augustinus Stichting. Het
bestuur kan worden bereikt via de voorzitter.
Indien de interne procedure niet tot een oplossing heeft geleid, bestaat altijd de mogelijkheid
om een klacht in te dienen bij een van de externe klachtencommissies.
Vertrouwenspersonen
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.
Notre Dame heeft interne en externe vertrouwenspersonen en een externe
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.
Intern
mevr. Mischa Boom
dhr. Charel van Deursen
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Extern
mevr. Willemien de Mulder-Mertens, telefoon 06-45059522
De externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is bereikbaar in Utrecht:
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon 0900-111 31 11
Externe klachtencommissies
Uiteraard nemen wij alle klachten serieus en proberen wij ze snel en laagdrempelig op te lossen.
Mocht u toch een officiële klacht willen indienen, dan kan dat bij twee commissies: de bovenschoolse klachtencommissie en de Centrale Commissie voor Beroep voor Eindexamens. Hieronder leest u bij welke commissie u met welk type klacht terecht kunt. Ook staat daar beschreven
wat de rollen en bevoegdheden zijn van beide commissies.
Bovenschoolse klachtencommissie
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 samen niet uitkomen, dan kan de bovenschoolse klachtencommissie worden ingeschakeld. Deze regionale klachtencommissie is ingesteld door de gezamenlijke
schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen en omstreken (het Bestuurlijk overleg Voortgezet Onderwijs; BeVO) 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 advies van de commissie op te volgen. Wel wordt van het schoolbestuur in ieder
geval een reactie op het advies verwacht. De samenstelling en de werkwijze van de klachtencommissie is geregeld in de klachtenregeling. Ook staat in de regeling beschreven op welke wijze
een klacht moet worden ingediend en de termijnen waarbinnen de klachtencommissie tot een
uitspraak komt. De klachtenregeling is 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 rond 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, wanneer er sprake is van enige onregelmatigheid.
De maatregel die de directeur neemt, hangt af van de aard en de ernst van de onregelmatigheid waaraan de leerling zich schuldig heeft gemaakt. Wanneer een leerling het niet eens is met
zo’n maatregel, kan de leerling bij de school zelf, bijvoorbeeld bij de schoolberoepscommissie,
bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de directeur daarna blijft bij zijn beslissing, 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.
Op basis van de argumenten die de leerling en de school inbrengen, beoordeelt de commissie 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 beslissing. Het oordeel van de commissie is bindend, zodat
de school verplicht is om de beslissing na te leven.
Een beroep moet schriftelijk worden ingediend. De commissie stelt vervolgens de school in de
gelegenheid zich te verweren. Wanneer de commissie meer duidelijkheid wenst, kan een hoorzitting volgen. De commissie stelt de partijen vragen en de partijen kunnen hun standpunten 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 staat ook
waar, binnen welke termijn en op welke wijze een beroep moet worden ingesteld. Verder meldt
het reglement 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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5. Financiële zaken
Lesmateriaal
In leerjaar 1, 2, 3 en 4 krijgen de leerlingen geen boekenpakket. De content van de vakken die
zij volgen is terug te vinden in de Learning Portal die gebruikt wordt bij Eigenwijs Leren. Voor de
vakken die geen content in de portal hebben zoals CKV en Maatschappijwetenschappen wordt
het lesmateriaal door school geleverd. Dat geldt ook voor het Binasboek dat gebruikt wordt bij
de exacte vakken. Dit lesmateriaal en het Binasboek zijn eigendom van de school, de leerlingen
krijgen de leermiddelen in bruikleen. We vragen leerlingen hier zorgvuldig mee om te gaan. Bij
schade zullen de kosten in rekening worden gebracht.
Ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 5 bestellen boeken online op www.vandijk.nl. Deze
leerlingen krijgen hun boekenpakket aan het eind van de zomervakantie thuisbezorgd. De
boeken zijn eigendom van Van Dijk; de leerlingen krijgen de leermiddelen in bruikleen.
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 www.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, zoals bijvoorbeeld de organisatie rondom ouderavonden, culturele en extra sportactiviteiten, schoolfeesten, introductieactiviteiten, het gebruik van (les)materialen, kopieeraccount, kluisje
en netpay. Voor schooljaar 2020-2021 heeft de medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 95,00.
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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 het besteden van de gelden.
Leerjaar 1:
Eenmalige borg kluisje		

€ 10,00

Leerjaar 2:
Geen extra kosten
Leerjaar 3
Geen extra kosten
Leerjaar 4:
Loopbaanoriëntatie		
€ 15,00
Extra culturele activiteiten CKV € 15,00
Leerjaar 5:
Excursie Den Haag		
€ 20,00
LO activiteiten			
€ 20,00
Jaarboek			€ 10,00
Overige kosten
In verband met de maatregelen rond Covid-19 organiseren we dit schooljaar geen meerdaagse
buitenlandse reizen en uitwisselingsprogramma’s. Het doorgaan van uitstapjes of dagexcursies
naar Luik en Keulen zal afhangen van de situatie op dat moment. Dat geldt ook voor het
zeilkamp in leerjaar 2.
Mochten een of meerdere van de hierboven genoemde activiteiten doorgaan of vervangen
worden door alternatieve activiteiten, dan factureren we de kosten hiervoor apart.
De school maakt geen gebruik van sponsoring.
Tegemoetkoming in kosten
Als u volgens de gegevens van de IB-groep recht heeft op een kindgebonden budget, ontvangt
u daarvan automatisch bericht. 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.
Notre Dame vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om deel te nemen aan
alle schoolactiviteiten. Wij vinden het onwenselijk dat een kind vanwege financiële redenen niet
kan deelnemen aan een specifieke activiteit. Daarom vragen wij ouders/verzorgers contact met
ons op te nemen wanneer die situatie zich voordoet. Samen kunnen we kijken of er mogelijkheden voor financiële ondersteuning te vinden zijn, bijvoorbeeld via onderstaande fondsen.
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Doe Mee! Regeling
Als u een laag inkomen heeft, kan de gemeente Berg en Dal bijdragen aan onder andere de
ouderbijdrage en een bijdrage in de kosten van een schoolreis wanneer de ouderbijdrage deze
kosten niet dekt. U kunt een aanvraagformulier van de Doe Mee! Regeling opvragen bij de gemeente, of de aanvraag voor de Doe Mee! Regeling direct online indienen via de website van de
gemeente Berg en Dal.
Stichting Leergeld
Steeds meer ouders kunnen de activiteiten die scholen en clubs organiseren voor hun kinderen
niet betalen. Zoals sporten, zwemles en dansles. Ook de bijdrage die de school vraagt voor activiteiten en schoolreizen kunnen niet alle ouders betalen. Leergeld Nijmegen kan deze gezinnen
helpen. Deze kinderen kunnen dan gewoon meedoen. Leergeld helpt ouders met kinderen van
4 tot en met 17 jaar, die in Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben. Stichting Leergeld is
ook in andere gemeenten actief. Meer info staat op www.leergeld.nl. Daar vindt u ook alle informatie over de aanvraagprocedure.
Website: www.leergeld.nl
e-mail: info@leergeld.nl.
Theo Joosten Fonds
Als school hebben we ook een eigen fonds voor ondersteuning, wanneer de financiële situatie
thuis de deelname aan activiteiten belemmert. In april 2012 is hiervoor 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.
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 de St. Augustinus Stichting een warm hart toe? Dan kunt u een
eenmalige of periodieke bijdrage storten op rekeningnummer:
NL56 RABO 0161417426 t.n.v. St. Augustinus Stichting. Elke bijdrage is welkom!
Verzekering
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Alle leerlingen zijn verzekerd tijdens hun verblijf op school en bij alle activiteiten die we in schoolverband organiseren.
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