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IN L E I DI NG

Het Elzendaalcollege heeft twee vestigingen, een in Boxmeer en een in Gennep.
BOXMEER
Adres		
			
Telefoon
Email		
Website

Bilderbeekstraat 27, 5831 CW Boxmeer
Stationsweg 38, 5831 CR Boxmeer
0485 – 57 20 32
info@elzendaalcollege.nl
www.elzendaalcollege.nl

De school biedt de volgende onderwijssoorten aan:
• mavo
• havo
• vwo (atheneum en gymnasium)
GENNEP
Adres		
Telefoon
Email		
Website

Stiemensweg 40, 6591 MD Gennep
0485 – 51 18 13
info@elzendaalcollege.nl
www.elzendaalcollege.nl

De school biedt de volgende onderwijssoorten:
• basisberoepsgerichte leerweg vmbo
• kaderberoepsgerichte leerweg vmbo
• mavo
• havo/vwo (eerste t/m derde leerjaar)
Binnen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen
vanaf het derde leerjaar onderwijs kiezen binnen één van de volgende beroepsgerichte afdelingen:
• Zorg en Welzijn
• Dienstverlening en Producten
• Produceren, Installeren en Energie
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1

OR GANI SATI E

1.1

DE PLAATS VAN DE SCHOOL BINNEN ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Het Elzendaalcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school.
Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De school heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn.
De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbod voor de rector.
De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter)
en Yvonne Kops (lid). U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl

1.2

VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de
ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist
onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de Raad van Toezicht.
Daarnaast stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de
Raden van Advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van
de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid
worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

1.3

MISSIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een Vereniging van scholen voor
voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met
praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden
geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor
vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van de vereniging
Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennis
deling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het
benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch
kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.
Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de
ambities en het handelen van de vereniging.
‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als
je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken
en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te
leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit
de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’
Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023?
U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

1.4

BELEID INZAKE SPONSORING
Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor gelden een aantal richtlijnen. Deze richt
lijnen staan in het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.
Dit convenant ligt ter inzage op de schooladministratie of is te downloaden van www.omo.nl.
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1.5

INSPECTIE
Het Elzendaalcollege valt onder Inspectiekantoor Eindhoven.
Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis). Voor informatie over en contact met de inspectie kan
men terecht bij info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl.
Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld zoals
grove pesterijen, discriminatie en extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 1113111
(lokaal tarief).

1.6

SCHOOLLEIDING
De schoolleiding bestaat uit een rector, 2 locatiedirecteuren, 3 conrectoren en 6 teamleiders.
De rector is de eindverantwoordelijke schoolleider voor beide vestigingen.
De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor de aansturing van de vestigingen met
ondersteuning van de conrectoren.
Zij zorgen ervoor dat de ontwikkelingen in de onderwijskundige sectoren binnen de beide
vestigingen op elkaar zijn afgestemd.
De conrector bedrijf is verantwoordelijk voor de aansturing van de bedrijfsmatige onderdelen van
de school, die het onderwijs ondersteunen.
Rector Boxmeer/Gennep		
			
Mevr. L.C.M.M. Verstegen (waarnemend rector)

1.7

Locatiedirecteuren
Boxmeer
Gennep

Mevr. LC.M.M. Verstegen
Dhr. J.T.M. Simons

Conrector Bedrijf
Boxmeer/Gennep

Dhr. E.A.A. Basten

Conrectoren
Boxmeer
Gennep

Mevr. N.R. Nagelmaeker
Mevr. M.L.P. Grutters

TEAMLEIDERS BOXMEER
Brugklas
Mevr. K. Vercoulen
2-3 havo
Dhr. R.H. Versteegen
2-3 vwo
Dhr. D. van Wijk
2-3-4 mavo
Dhr. N.M.M. Veekens
4-5 havo
Mevr. L.J.M. Keulen
4-5-6 vwo
Dhr. W.F.C. van Alphen
De teamleiders zijn verantwoordelijk voor een team.

1.8

COÖRDINATOREN
leerjaar 1
leerjaar 2
leerjaar 3
leerjaar 4

GENNEP
Dhr. G. Spikmans
Mevr. S. Pauptit
Dhr. T. Loeffen
Mevr. M.J.G.G.M. Vullings
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1.9

ONDERSTEUNINGSTEAM
BOXMEER
Ondersteuningscoördinator
• Dhr. F. Smits
Intern ondersteuners
• Mevr. C.A. Raams
• Dhr. Y.C.M. Yacoubi
• Mevr. E.J.M. van de Kamp
• Mevr. J.A.M. Verhagen
• Mevr. S.A.M. Derks
Vertrouwenspersonen
• Mevr. E.J.M. van de Kamp
• Mevr. J.A.M. Verhagen
Orthopedagoog
• Mevr. E. Laumen
GENNEP
Ondersteuningscoördinator
• Mevr. L. Vergunst
Intern ondersteuners
• Mevr. K. Klaassen
• Mevr. Y. Maas
• Mevr. M. Bernards
• Dhr. D. van Vliet
Vertrouwenspersonen
• Mevr. M. Bernards
• Mevr. M. Vullings
Schoolpsycholoog
• Mevr. J.J.M. Moors
Orthopedagogen
• Mevr. M. Lambregts
• Mevr. J. Moors

1.10

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
Leerlingen van beide locaties kunnen een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon:
Mevrouw T. Palmen, tel. 06 - 29233401. Mocht zij niet bereikbaar zijn dan graag een telefoon
nummer doorgeven, dan belt zij zo spoedig mogelijk terug. Een andere optie is de e-mail.
Leerlingen kunnen de vraag vermelden of vragen dat zij contact met hen opneemt.
tpalmen@hetnet.nl
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1.11

DECANEN & EXAMENCOMMISSIES
BOXMEER
Decanen
• Mevr. H.G.M. Berkvens, mavo
• Dhr. S. Nijenhuis havo/vwo
• Dhr. I.N.M. Alink, havo/vwo
Voorzitter examencommissie
• Mevr. H. Vonk
Leden examencommissie
• Mevr. I.M. Kolenbrander
• Mevr. L.J.A. den Brok
Examensecretarissen
• Mevr. M. Campschroer
• Mevr. L.L.M. Custers
GENNEP
Decanen
• Mevr. J.A.G. Noij, bovenbouw
• Dhr. R. Janssen, onderbouw
Voorzitter examencommissie
• Mevr. M.J.G.G.M. Vullings (voorzitter)
Leden examencommissie
• Dhr. R. Aalbers
• Mevr. S. Lemmers-Boots
Examensecretaris
• Mevr. A. van der Klugt

1.12

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Ouders en leerlingen zijn samen met het personeel vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft een formeel adviserende en controlerende functie ten aanzien van het door
het bevoegd gezag vastgestelde beleid.
Namens het personeel:
dhr. W. Norbruis (voorzitter), dhr. W. Gooren (vicevoorzitter), dhr. R. Thonen (secretaris), mevr. E.
Hermans, mevr. D. Kersten, mevr. E. Sengers
Namens de leerlingen:
mevr. S Arts, mevr. J. Diallo, dhr. S de Groot
Namens de ouders:
mevr. A. van der Arend, mevr. J. Gruntjes-Schel, mevr. K. de Wit
Het secretariaatadres van de MR is Bilderbeekstraat 27, 5831 CW Boxmeer.
Het e-mailadres is Roland.Thonen@elzendaalcollege.nl
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1.13

LEERLINGENRAAD
Zowel in Gennep als in Boxmeer is een leerlingenraad actief. In de leerlingenraad krijgen
leerlingen de kans hun mening te geven over allerlei zaken die met school te maken hebben,
zoals de inrichting van het gebouw, praktische organisatie en de dagelijkse gang van zaken.
De leerlingenraad is bevoegd om – gevraagd en ongevraagd – advies uit te brengen aan de
medezeggenschapsraad.

1.14

KLANKBORDGROEPEN OUDERS
Binnen beide vestigingen zijn klankbordgroepen van ouders actief. Deze hebben een niet formele
adviserende en controlerende taak ten aanzien van het door het bevoegd gezag vastgestelde
beleid en ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken.

1.15

ONDERWIJS IN CORONATIJD
Indien van toepassing: voor actuele informatie over het coronavirus en de maatregelen bij ons op
school, verwijzen wij naar www.elzendaalcollege.nl.
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2

ON D ERWI JS

2.1

DE ONDERWIJSKUNDIGE DOELSTELLING VAN HET ELZENDAALCOLLEGE

Het Elzendaalcollege wil elke leerling een optimale kans bieden om het
diploma te behalen dat het beste bij zijn of haar capaciteiten past.
DOELEN
• Kwaliteit
Het Elzendaalcollege streeft naar:
- een maximale ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen;
- goede doorstroomcijfers;
- goede examenresultaten;
- een meer dan gemiddelde kans van slagen in het vervolgonderwijs.
• Een goede voorbereiding op de maatschappij
Het Elzendaalcollege streeft naar:
- het ontwikkelen van een goede sociale attitude;
- oriëntatie op de samenleving.
• Een goede sociaal emotionele ontwikkeling
	Het Elzendaalcollege wil haar leerlingen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen de ruimte
bieden zich ook anders dan uitsluitend cognitief, te ontwikkelen.
• Verantwoordelijkheid en reflectie
	Het Elzendaalcollege leert haar leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen
leergedrag en voor hun keuzes. De school leert haar leerlingen te reflecteren op eigen gedrag.
Het Elzendaalcollege wil onderwijs realiseren, waarbinnen een goed evenwicht bestaat tussen
gedegenheid en vernieuwing.
Het onderwijs wordt voor het grootste deel in klaslokalen gegeven door vakdocenten. Binnen die
lokalen vindt de docent ruimte voor activerende didactiek en motiverend onderwijs.
Daarnaast biedt de school vakoverstijgende projecten aan, stages en maatschappelijke stages.
2.2

SLAGINGSPERCENTAGES
GENNEP:
basisberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg
mavo
BOXMEER:
mavo
havo
vwo

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
100%
100%
90%

100%
98%
97%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
89%

99%
91%
90%

92%
91%
91%

100%
98%
99%

94%
90%
96%

88%
87%
97%
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2.3

VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD
Het Elzendaalcollege spant zich in om te voldoen aan de eisen van de verplichte onderwijstijd.
Dat doet zij op de onderstaande manier:
• een voldoende aantal lessen per week;
•	een voldoende aantal effectieve lesweken, dus zo weinig mogelijk uitval door vergaderingen
en bijscholing van docenten;
• opvang van leerlingen bij ziekte van een docent.
Leerlingen hebben recht op optimale en gelijke ontwikkelingskansen. Frequent of langdurig
school(ziekte)verzuim kan leiden tot leerachterstanden, afstromen naar een lager onderwijsniveau
of vergroot de kans op voortijdig schoolverlaten zonder diploma. Daarnaast kan verzuim invloed
hebben op de omgang met klasgenoten, de zelfstandigheid en het probleemoplossend
vermogen van leerlingen.
Om voldoende van het onderwijs te kunnen profiteren is aanwezigheid noodzakelijk.
Regelmatige afwezigheid vinden we zorgelijk. We zullen dan samen met u en uw kind in gesprek
gaan. Bij zorgelijk verzuim verwijzen we ouders en leerling voor een consultatie naar de schoolarts
of de leerplichtambtenaar.

2.3.1

Vervanging
Bij kortdurende ziekte van docenten worden de lessen zoveel mogelijk overgenomen door
collega’s, uitgezonderd het eerste en laatste lesuur.
Lessen en toetsen worden zoveel mogelijk opgevangen met uitzondering van 1e, 7e en 8e uren.
Toetsen hebben hierbij voorrang.
In het lesrooster zijn bij elk lesuur enkele reserve-docenten beschikbaar, m.u.v. lesuur 7 en 8.
Zodra duidelijk is dat docenten langer afwezig zullen zijn (bijv. door ziekte o.i.d.) wordt actie
ondernomen. Als een interne vervanging niet mogelijk is, wordt z.s.m. extern geworven.
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3

VE IL I GHEI D

3.1

BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV) EN EHBO
Het primaire doel van de BHV is het vervullen van een voorpostfunctie: als zich op school een
situatie voordoet die gevaar oplevert voor veiligheid en gezondheid van personeel en leerlingen,
kunnen de BHV-ers zodanig hulp verlenen dat letsel en schade zoveel mogelijk voorkomen en
beperkt worden.
Tot de taken van de BHV-ers behoren in ieder geval:
• Levensreddende handelingen verrichten bij b.v. verstikking, hartinfarcten en ernstige
bloedingen.
• Alarmeren en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsinstanties.
• In noodsituaties evacueren van alle werknemers en leerlingen in de school.
Naast BHV-ers zijn er op beide vestigingen ook EHBO-ers aanwezig.
Boxmeer:
Melden van calamiteiten moet te allen tijde bij de administratie!
In gebouw B kan dit door leerlingen of personeel naar de administratie te sturen.
In gebouw S moet onmiddellijk naar de administratie van gebouw B gebeld worden.
Er wordt één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden.
Er worden meerdere keren per jaar oefeningen gehouden waarbij sprake is van ernstig persoonlijk
letsel. Alle brugklassers krijgen uitleg over wat te doen bij een calamiteit.
Gennep:
Melden van calamiteiten moet te allen tijde bij het front-office.
In het gebouw wordt de melding gedaan door een leerling of personeelslid naar het front-office te
sturen.
Er worden regelmatig ontruimingsoefeningen gehouden, waarbij alle leerlingen tijdens de
mentorles weer uitleg krijgen over wat te doen bij een calamiteit.

3.2

PRIVACY EN AVG
De school handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
Het Elzendaalcollege gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en verzamelt
alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens worden nooit voor
commerciële doeleinden gebruikt. Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van
persoonsgegevens nemen wij de geldende privacywetgeving in acht.
Het Elzendaalcollege past de volgende richtlijnen toe v.w.b. het gebruik van beeldmateriaal:
Toestemming beeldmateriaal
Bij aanvang van de schoolperiode vraagt het Elzendaalcollege eenmalig toestemming voor het
gebruik van algemeen beeldmateriaal. Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming
te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.
Wanneer u wilt terugkomen op de door u gegeven toestemming, kunt u een e-mail sturen naar
gegevensbescherming@elzendaalcollege.nl.
Voor de volgende zaken hoeven wij geen toestemming te vragen:
•	Het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden.
Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt.
•	Het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het
administratiesysteem.
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3.3

CAMERATOEZICHT
Op een aantal plaatsen in en rond de school houden we voornamelijk toezicht via camera’s.
Indien conciërges of leden van het managementteam menen dat daartoe reden is, kunnen ze
beelden terugkijken. Bij vermoeden van strafbare handelingen kan de school beelden overdragen
aan de politie.
In het protocol Cameratoezicht staan de voorwaardes en afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik
van de geplaatste camera’s. Het protocol Cameratoezicht is op te vragen bij de schoolleiding.
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4

R E G L EMENTEN EN STAT UT EN

REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP IN LEERLINGENZAKEN
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling
van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de
toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.
REGELING TER VOORKOMING VAN...
Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en
discriminatie. De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met
elkaar.
KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen,
beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht
wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen
bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn
te vinden op www.omo.nl.
INTEGRITEITSCODE
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen
bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.
LEERLINGENSTATUUT
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en
gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.
U kunt dit statuut downloaden van www.elzendaalcollege.nl.
MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en
bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.
PRIVACYREGLEMENT ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met
onze Functionaris Gegevensbescherming (fg@elzendaalcollege.nl) contact worden opgenomen.
MANAGEMENTSTATUUT ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van
Bestuur en de rector.
SCHOOLMANAGEMENTSTATUUT
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de
schoolleiding en andere functionarissen.
NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de
Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.
REGLEMENT VOOR DE RADEN VAN ADVIES ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de
rector en de Raad van Advies.
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WET GEDEELTELIJKE VERBOD GEZICHTSBEDEKKENDE KLEDING
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking
getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in
onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het
terrein van de school, zowel binnen als buiten.
De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of
zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de
gezichtsbedekkende kleding:
•	noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
•	noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening
van een sport worden gesteld, of;
• passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.
MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan
worden.
U kunt bovengenoemde documenten downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut
en het schoolmanagementstatuut, deze vindt www.elzendaalcollege.nl).
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5

G E L DEL I JK E BI JDRA GEN

5.1

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Het voortgezet onderwijs in Nederland is wettelijk en principieel gratis toegankelijk. Bij ouder
bijdragen gaat het om bijdragen in de schoolkosten. Met het budget dat wij van de overheid
krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten
meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die
de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten
komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductie-programma’s, educatieve excursies naar musea en
buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
Deze activiteiten worden o.a. bekostigd door een vrijwillige ouderbijdrage. In de bijlage vindt u
de ouderbijdragelijst met de bedragen per activiteit en schooljaar. De vrijwillige bijdrage die
wordt gevraagd is overeenkomstig de kosten van deelname van het eigen kind. De toelating tot
activiteiten is niet afhankelijk van het al dan niet betalen van een (geldelijke) bijdrage. Het niet
voldoen van de vrijwillige bijdrage leidt nooit tot uitsluiting van leerlingen van deelname aan
activiteiten. De school kan bij onvoldoende financiële bijdragen wel besluiten een activiteit te
annuleren.
Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de
activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR wordt (conform
artikel 14 lid 2C WMS) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door
ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.
Er zijn 4 soorten schoolkosten:
CATEGORIE 1: Gratis lesmateriaal
Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder:
• leerboeken;
• werkboeken;
• project-boeken en tabellenboeken;
• BINAS;
• examentrainingen en examenbundels;
•	eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en gelicentieerd digitaal
lesmateriaal.
CATEGORIE 2: Materialen en gereedschappen
Door ouders aan te schaffen persoonsgebonden materiaal dat door meer gezinsleden kan worden
gebruikt en/of jaren meegaat: agenda, atlas, woordenboek, multomappen, schriften, pennen,
gereedschap, rekenmachine, sportkleding, praktijkkleding, tekendoos, materiaal studie- en
beroepskeuze e.d.
CATEGORIE 3: Elektrische informatiedragers
Het gaat hierbij om elektronische informatiedragers, waaronder: laptop/tablet.
Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen. Als ouders dit niet doen,
moet de school voor een alternatief zorgen.
Via Stichting Leergeld kunnen ouders een gedeeltelijke of volledige bijdrage aanvragen in het
bekostigen van de aanschaf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze financiële
administratie of met Stichting Leergeld in uw regio.
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CATEGORIE 4: Overige schoolkosten
De vierde categorie bestaat met name uit kosten voor ‘extra’ activiteiten die buiten het
lesprogramma vallen, zoals een excursie, buitenlandreis, sportdag of kerstviering.
Ouders/verzorgers kunnen kiezen of hun kind wel of niet deelneemt.

Kijk voor een actueel overzicht Ouderbijdrage 2022-2023 voor vestiging Boxmeer en vestiging
Gennep op onze website www.elzendaalcollege.nl
5.1.1

Stichting Leergeld
Mogelijk dat u voor financiële steun in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit Stichting Leergeld.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil
deze kinderen mee laten doen. Via ruim 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen
kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen
hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en
eigenwaarde krijgen.
In onze regio gaat het om de onderstaande 2 stichtingen. Via de website kunt u meer informatie
vinden.
•	Leergeld De Stuwwal (Gennep, Mook en Middelaar, Heumen, Berg en Dal)
Kijk voor meer informatie op http://www.leergeld.nl/destuwwal/.
• Leergeld Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Mill, St. Anthonis en Grave)
Kijk voor meer informatie op http://www.leergeld.nl/landvancuijk/.
Op basis van een inkomenstoets bepaalt Stichting Leergeld of u hiervoor in aanmerking komt.
Via Stichting Leergeld kunt u in voorkomende gevallen een vergoeding krijgen bij het bekostigen
van de laptop (categorie 3) en materialen en gereedschappen (categorie 2). U kunt ook met de
financiële administratie van onze school contact opnemen voor eventuele vragen of hulp.

5.1.2

EC Fonds
Het Elzendaalcollege wil dat alle leerlingen kunnen deelnemen. Indien Stichting Leergeld een
schoolactiviteit niet vergoed, is het mogelijk om vanuit het EC fonds de schoolactiviteit toch te
bekostigen.
Het EC fonds is een speciaal door de school opgericht fonds. Om in aanmerking te kunnen komen
voor dit fonds, dient u zich te hebben aangemeld bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld doet
de benodigde financiële (inkomens)toets.
Voor het EC fonds kunt u contact opnemen met de financiële administratie van de school.
De financiële administratie legt uw verzoek vervolgens aan de schoolleiding voor.

5.2

BOEKENFONDS
Op basis van door Ons Middelbaar Onderwijs vastgesteld beleid is Iddink geselecteerd als
centrale schoolboekenleverancier.
De vestiging in Boxmeer heeft voor de onderbouw nog een eigen boekenfonds (via Iddink).
De boeken worden gratis ter beschikking gesteld.
Leerlingen van het Elzendaalcollege hoeven geen borg te betalen voor het ter beschikking
gestelde boekenpakket.
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5.3

VERZEKERINGEN

5.3.1

Algemene aansprakelijkheidsverzekering
De Raad van Bestuur heeft bij Aon een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor
ondergeschikten (personeel en vrijwilligers). Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte
aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel
of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades, waarvoor de school aansprakelijk is,
moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de
verzekeringsmaatschappij.
Ten behoeve van de scholieren die stage gaan lopen, zijn er aparte clausules opgenomen in de
algemene aansprakelijkheidsverzekering. Bij werkoriëntatieopdrachten (korter dan 15 dagen)
wordt de aansprakelijkheid aangenomen als hierover niets afzonderlijks geregeld is in de stage
overeenkomst. Voor stages die langer duren dan 15 dagen en waarvoor een stageovereenkomst is
vastgesteld, geldt dat de aansprakelijkheid van de leerlingen is meeverzekerd voor de schade die
is toegebracht aan het stage-adres, of aan derden tijdens de stage-activiteiten, vanaf het moment
dat zij voor het verrichten van die activiteiten op het stageadres zijn gearriveerd, tot het moment
dat zij na het beëindigen van de activiteiten het stageadres verlaten. Als de stageovereenkomst
geen bepalingen over aansprakelijkheid bevat, rust de aansprakelijkheid –conform het burgerlijk
wetboek– bij de werkgever (stagebedrijf).

5.3.2

Doorlopende schoolgroepsreisverzekering
Het Elzendaalcollege sluit voor iedere leerling die deelneemt aan een door de school
georganiseerde reis, een reisverzekering af. U kunt de uitgebreide polisvoorwaarden opvragen bij
Susanne Giesbers (financiële administratie) via telefoonnummer 0485-572032 of via
susanne.giesbers@elzendaalcollege.nl.

5.3.3

Ontwikkelingen in de schoolverzekeringen
De verzekeringsmarkt is volop in verandering door maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. De consequenties daarvan hebben ook uitwerking op de schoolverzekeringen.
Per 1 juli 2022 gaan er wijzigingen plaatsvinden waarvan de inhoud bij het samenstellen van deze
schoolgids nog niet bekend zijn. Voor meer informatie kunt u contact met de school op te nemen.

5.4

KLUISJE
Er zijn bij ons op school leerlingenkluisjes aanwezig. Dit zijn afsluitbare kastjes waarin de leerlingen
hun (kostbare) spullen kunnen opbergen.
De afmetingen van een kluisje zijn als volgt: breedte 37 cm, hoogte 36 cm en diepte 56 cm.
Voor het gebruik van een kluisje vragen wij geen huur of borg. Bij het kwijtraken van de sleutel,
ontvangt u tegen betaling van € 8,00 een nieuwe sleutel te leen. Aan het einde van de
schoolperiode of als uw zoon/dochter van de onderbouw naar de bovenbouw gaat, dient de
sleutel ingeleverd te worden. Indien de sleutel niet retour komt, wordt een boete van € 8,00 in
rekening gebracht.

5.4.1

Kluiscontrole
Indien daar aanleiding toe bestaat kan er, onder toezicht van de schoolleiding, een kluiscontrole
als steekproef plaatsvinden. Daarbij wordt onder andere gelet op hygiëne en veiligheid.
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6

Z IE K MEL DI NG , TE L AAT KO M EN EN AFWEZIGHEID BO XM EE R

6.1

ZIEKMELDING
•	U meldt uw kind ziek door de ziekmelding vóór 08.30 uur via Magister door te geven.
Bij ziekte langer dan een dag meldt u uw kind elke dag opnieuw ziek.
•	Een leerling die op school ziek wordt, meldt zich af bij de receptie.
•	Een leerling mag pas naar huis gaan als er telefonisch contact met de ouders of verzorgers is
geweest.
•	Als de ouders niet bereikbaar zijn, wordt nagegaan of de leerling zelfstandig naar huis kan
gaan of niet. De teamleider of coördinator verzuim zorgt ervoor dat dan op een later tijdstip
contact wordt gezocht met de ouders.

6.2

REGISTRATIE VAN TE LAAT KOMEN EN AFWEZIGHEID
Afhandelingen controle op verzuim geschiedt door de verzuimcoördinator in samenwerking met
de mentor.

6.3	CONSEQUENTIES VAN ONGEOORLOOFD TE LAAT KOMEN EN ONGEOORLOOFDE
AFWEZIGHEID
6.3.1

Afspraken ongeoorloofd te laat en ongeoorloofde afwezigheid
Indien de leerling te laat komt, dient de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur te melden.
Afhandeling en controle op ongeoorloofde afwezigheid geschiedt door de verzuimadministratie in
samenwerking met de mentor.
Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, neemt de verzuimadministratie/mentor contact op met
de betreffende leerling. De leerling haalt de gemiste tijd dubbel in na afloop van de lessen.

6.3.2

Schoolvisie op verzuim
“We vinden het fijn dat je er bent!”
Leerlingen hebben recht op optimale en gelijke ontwikkelingskansen. Frequent of langdurig
school(ziekte)verzuim kan leiden tot leerachterstanden, afstromen naar een lager onderwijsniveau
of vergroot de kans op voortijdig schoolverlaten zonder diploma. Daarnaast kan verzuim invloed
hebben op de omgang met klasgenoten, de zelfstandigheid en het probleemoplossend
vermogen van leerlingen.
Om voldoende van het onderwijs te kunnen profiteren is aanwezigheid noodzakelijk. Regelmatige
afwezigheid vinden we zorgelijk. We zullen dan samen met u en uw kind in gesprek gaan. Bij
zorgelijk verzuim verwijzen we ouders en leerling voor een consultatie naar de schoolarts of de
leerplichtambtenaar.

20 Schoolgids Elzendaalcollege 2022-2023

6.4

VERLOF AANVRAGEN

6.4.1

Kortdurend verlof
Kortdurend verlof (orthodontist, huisarts, tandarts, etc.) voor maximaal één dag kunt u aanvragen
via het formulier op onze website www.elzendaalcollege.nl/ouders/verlofboxmeer. Wanneer het
e-mailadres waarmee de aanvraag wordt gedaan niet overeenkomt met het e-mailadres van de
ouder(s)/verzorger(s) in Magister, kan de aanvraag niet verwerkt worden.

6.4.2

Langdurend verlof
Langdurend verlof (luxeverzuim/vakantie) van méér dan 1 dag vraagt u minimaal 6 weken van
tevoren per e-mail aan bij de teamleider.
Verder willen wij u er op wijzen dat afspraken voor orthodontist, tandarts en huisarts geen geldige
redenen zijn voor het missen van een PTA-toets. Mocht er een andere reden zijn dat uw zoon/
dochter niet aanwezig kan zijn bij een PTA-toets, dan bent u of uw zoon/dochter verplicht hierover
tijdig contact op te nemen met de teamleider.

6.5

LUXE VERZUIM/VAKANTIE
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school.
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u
van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een waarschuwing.
Een verzoek om vakantieverlof buiten de schoolvakanties dient minimaal twee maanden tevoren
aan de teamleider te worden voorgelegd.
Verlof kan worden verleend als
•	het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is binnen
de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan;
•	een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere
schoolvakanties niet mogelijk is.
Vakantieverlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend en niet langer dan 10 schooldagen
duren.
Vakantieverlof mag niet plaatsvinden tijdens de eerste twee weken van het schooljaar.
De teamleider neemt m.b.t. het verzoek een besluit. Ouder(s) kunnen bij de rector bezwaar maken
tegen een afwijzing; en bij de klachtencommissie van OMO in beroep gaan of bij de rechter tegen
het besluit van de rector.
Als een leerling, die geen verlof heeft gekregen, afwezig is, meldt de teamleider dit bij de
leerplichtambtenaar.
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7 	Z IE K MEL DI NG , TE L AAT KO M EN EN AFWEZIGHEID GENNEP
7.1

ZIEKMELDING
• U meldt uw kind ziek door tussen 08.00 en 09.00 uur te bellen naar het front-office
via telefoonnummer 0485-511813. Bij ziekte langer dan een dag meldt u uw kind elke dag
opnieuw ziek.
• Een leerling die op school ziek wordt meldt zich af bij het front-office.
• Een leerling mag pas naar huis gaan als er telefonisch contact met de ouders of verzorgers is
geweest.
• Als de ouders niet bereikbaar zijn, wordt nagegaan of de leerling zelfstandig naar huis kan
gaan of niet. De conrector of coördinator zorgt ervoor dat dan op een later tijdstip contact
wordt gezocht met de ouders.

7.2

CONTROLE ZIEKMELDING
• Het front-office maakt dagelijks een lijst met de namen van leerlingen, die afwezig gemeld zijn.
Deze lijst wordt dagelijks naar de coördinatoren en conrector gemaild. Deze namen worden
dezelfde dag nog door het front-office verwerkt in de absentenregistratie. Daarbij wordt
vermeld of de leerling ziek gemeld is.
• De coördinator of conrector controleert de afwezigheidmeldingen. In het geval van een
ziekmelding die niet door een van de ouders is gedaan, zorgt de conrector of coördinator dat
er contact opgenomen wordt met de ouders.

7.3

REGISTRATIE VAN TE LAAT KOMEN EN AFWEZIGHEID
• De docent beschikt voor elk lesuur over een lijst met namen van leerlingen, die aanwezig
moeten zijn.
• De docent registreert in Magister welke leerlingen afwezig zijn.
• De coördinator of conrector controleert of de leerling met een geldige reden te laat of afwezig
was. Als de leerling geen geldige reden heeft wordt de leerling vermaand of gestraft
(zie onderstaande “consequenties”).

7.4	CONSEQUENTIES VAN ONGEOORLOOFD TE LAAT KOMEN EN ONGEOORLOOFDE
AFWEZIGHEID
• De leerling meldt zich bij het front-office als deze te laat is. De leerling krijgt dan een briefje
mee dat bij de docent afgegeven wordt bij binnenkomst van de les.
• Bij de eerste keer in het schooljaar dat de leerling ongeoorloofd te laat komt, wordt dit
geregistreerd en krijgt hij/zij een waarschuwing.
Bij een volgende keer meldt de leerling zich de eerstvolgende ochtend om 08.00 uur.
Bij 3x ongeoorloofd te laat worden de ouders geïnformeerd.
• Als een leerling meer dan vijf keer ongeoorloofd te laat is gekomen neemt de school contact
op met de leerplichtambtenaar. Met de leerplichtambtenaar wordt overlegd over de te treffen
maatregel(en). De leerplichtambtenaar kan een brief sturen naar de ouders waarin de
consequenties van recidive worden vermeld: als de leerling opnieuw te laat komt kan deze een
boete of Halt-straf krijgen.
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• Bij afwezigheid: de school neemt zelf maatregelen.
De conrector of coördinator roept de betreffende leerling op en straft als de leerling geen
geldige reden voor zijn afwezigheid heeft.
De leerling haalt de gemiste tijd dubbel in op een door de coördinator te bepalen tijdstip.
De leerling gaat dan aan opdrachten voor school (huiswerk o.i.d.) werken
• De conrector of coördinator neemt contact op met de ouders of verzorgers als een leerling
herhaaldelijk ongeoorloofd afwezig is geweest.
• De conrector of coördinator neemt contact op met de leerplichtambtenaar als een leerling
zestien uur in vier weken verzuimt. Wanneer een leerling opnieuw zestien uur in vier weken
verzuimt na de eerste melding terwijl de eerste melding nog in behandeling is, dan meldt de
conrector dit opnieuw bij de leerplichtambtenaar.
7.5

LUXE VERZUIM/VAKANTIE
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school.
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u
van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een waarschuwing.
Een verzoek om vakantieverlof buiten de schoolvakanties dient minimaal twee maanden tevoren
aan de conrector/vestigingsdirecteur te worden voorgelegd via het verlofformulier dat via de
website te downloaden is.
Verlof kan worden verleend als
• het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is binnen
de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan;
• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere school
vakanties niet mogelijk is.
Vakantieverlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend en niet langer dan 10 schooldagen
duren.
Vakantieverlof mag niet plaatsvinden tijdens de eerste twee weken van het schooljaar.
De conrector/vestigingsdirecteur neemt m.b.t. het verzoek een besluit. Ouder(s) kunnen bij de
rector bezwaar maken tegen een afwijzing; en bij de klachtencommissie van OMO in beroep gaan
of bij de rechter tegen het besluit van de rector.
Als een leerling, die geen verlof heeft gekregen, afwezig is, meldt de conrector/vestigings
directeur dit bij de leerplichtambtenaar.

7.6

SPECIAAL VERLOF
De coördinator, conrector of vestigingsdirecteur kan op basis van een verzoek van ouders voor
speciaal verlof op basis van bijzondere redenen, met name van sociaal-emotionele aard, een
leerling toestaan afwezig te zijn. Deze afwezigheid mag niet langer duren dan 10 schooldagen.

7.7

VERLOF DOKTERSBEZOEK/SPECIALIST
Leerlingen die afwezig zijn vanwege een bezoek aan de dokter of specialist, melden zich van
tevoren af door middel van een verlofbriefje of afsprakenkaart hij het front-office.
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8 	D E ONDERWI JSK UNDI GE S T RUC T UUR VAN HET
E L Z E NDAAL COL L EGE
8.1

ONDERWIJSSOORTEN
Het onderwijs wordt aangeboden in twee sectoren, het havo/vwo en het vmbo.
Het vmbo is vierjarig en bereidt leerlingen voor op een studie aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het vmbo omvat mavo, kader en basis. Kader en basis wordt uitsluitend op de
locatie in Gennep aangeboden.
De havo is vijfjarig en bereidt leerlingen voor op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo).
Het vwo omvat het gymnasium en het atheneum. Het vwo is zesjarig en bereidt leerlingen voor op
een studie binnen het wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit.

8.2

ONDERWIJSKUNDIGE STRUCTUUR
Elzendaalcollege Boxmeer en Gennep hebben een verschillend onderwijsaanbod. Elke vestiging
heeft haar eigen onderwijskundige structuur.

8.2.1

Boxmeer
Leerjaar 1

mavo

mavo/havo

havo/atheneum

gymnasium

Leerjaar 2

mavo

havo

atheneum

gymnasium

Leerjaar 3

mavo

havo

atheneum

gymnasium

Leerjaar 4

mavo

havo

atheneum

gymnasium

havo

atheneum

gymnasium

atheneum

gymnasium

Leerjaar 5
Leerjaar 6

8.2.2

Gennep
Leerjaar 1

basis/kader

kader/mavo

mavo/havo

havo/vwo

Leerjaar 2

basis/kader

kader/mavo

mavo/havo

havo/vwo

Leerjaar 3

basis

kader

mavo

havo/vwo

Leerjaar 4

basis

kader

mavo
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8.3

LEERWEGEN EN SECTOREN BINNEN HET VMBO
Binnen het vmbo kunnen leerlingen kiezen uit verschillende leerwegen:
• basisberoepsgerichte leerweg
• kaderberoepsgerichte leerweg
• mavo
Een keuze voor een leerweg is zowel een keuze voor een bepaald niveau als een keuze voor een
manier van leren. Binnen de basisgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg leren leerlingen veel
door te doen. Het onderwijs van de mavo is theoretisch.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor leerlingen die het reguliere onderwijsprogramma van
de basisberoepsgerichte leerweg niet kunnen volgen, om in aanmerking te komen voor het
leerwerktraject. Daaraan zijn specifieke voorwaarden verbonden. Leerlingen lopen dan stage bij
een erkend leerwerk-bedrijf en volgen op school de vakken Nederlands, rekenen en het
beroepsgerichte vak.
Binnen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg (allen aangeboden
op de vestiging in Gennep) kunnen de leerlingen vanaf het derde leerjaar onderwijs kiezen uit één
van de volgende beroepsgerichte programma’s:
• Zorg en Welzijn
• Dienstverlening en Producten
• Produceren, Installeren en Energie
Binnen de mavo kunnen leerlingen kiezen uit de vier profielen:
• Zorg en Welzijn
• Techniek
• Economie
• Landbouw
In de basisberoepsgerichte leerweg en de de kaderberoepsgerichte leerweg betekent de keuze
voor een profiel de keuze voor een beroepsgericht programma. Binnen de mavo betekent de
keuze voor een vakkenpakket de keuze voor een profiel.
Het onderwijs op het vmbo bereidt voor op de verschillende niveaus van het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo).
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8.4

HAVO/VWO: DE TWEEDE FASE
De bovenbouw van het havo omvat het vierde en het vijfde leerjaar. De bovenbouw van het vwo
omvat het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar.
Voor alle leerlingen, zowel op het havo als het vwo, bestaat het vakkenpakket in de bovenbouw
uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een deel in de vrije ruimte.
Er zijn vier profielen:
• Cultuur en maatschappij
• Economie en maatschappij
• Natuur en gezondheid
• Natuur en techniek
Alle leerlingen volgen de vakken uit het algemene deel. Alle leerlingen, die een bepaald profiel
hebben gekozen, volgen de vakken die bij dat profiel horen. Daarnaast kiezen leerlingen een of
meerdere vakken uit het vrije deel.
Het Elzendaalcollege biedt in de bovenbouw haar leerlingen de mogelijkheid vakken te kiezen,
die naast het door de overheid voorgeschreven minimumpakket komen. Het betreft:
• Latijn
• Grieks
• Cambridge (Engels)
• Informatica
• Wiskunde D (vwo)
• Tekenen
• Muziek
• Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid
• Maatschappijwetenschappen

8.5

UNIVERSITEIT

HBO

VWO

HAVO

MBO

INSTROOMMOGELIJKHEDEN IN HET EERSTE LEERJAAR
Het Elzendaalcollege kent voor leerlingen, die vanuit groep acht van het primair onderwijs
doorstromen naar het voortgezet onderwijs, de volgende klassentypen:
• basis/kaderberoepsgerichte leerweg		
Gennep
• kaderberoepsgerichte leerweg/mavo		
Gennep
• mavo				
Gennep, Boxmeer
• mavo/havo				
Gennep, Boxmeer
• havo/vwo				
Gennep, Boxmeer
• gymnasium				
Boxmeer
Leerlingen die zich na de basisschool aanmelden op het Elzendaalcollege worden conform het
advies van de basisschool geplaatst op een onderwijssoort en leerweg. Aan de basisscholen wordt
gevraagd bij voorkeur een enkelvoudig advies te geven. Na het brugjaar in Boxmeer en na het
tweede jaar in Gennep volgt een definitieve keuze voor een richting op basis van cijfers en
advisering door docenten.
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8.6

MOGELIJKHEDEN VOOR AFSTROOM EN OPSTROOM
Als een leerling moeite heeft met het niveau binnen een leerweg of onderwijssoort, dan wordt in
overleg met de ouders onderzocht of het in het belang van de leerling is af te stromen naar een
andere onderwijssoort of leerweg. Om af te kunnen stromen moet een leerling aan vooraf
bekendgemaakte voorwaarden voldoen.
Als een leerling weinig of geen moeite heeft met het niveau van een bepaalde leerweg of
onderwijssoort, dan wordt in overleg met de ouders onderzocht of het in het belang van de
leerling is op te stromen naar een andere leerweg of onderwijssoort. Om op te kunnen stromen
moet een leerling aan vooraf bekendgemaakte voorwaarden voldoen.
Na het eindexamen kunnen leerlingen binnen de school onder voorwaarden de volgende
overstap maken:
• mavo 4
→
havo 4
(zie 13.9)
• havo 5
→
vwo 5
(zie 13.10)
Besluiten over opstroom en afstroom in andere klassen/leerjaren worden genomen door de
overgangsvergadering.
Leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg worden toegelaten op de
havo, mits zij in 7 vakken een mavo-examen hebben afgelegd. Leerlingen die de ambitie en
potentie hebben om te slagen op een hoger onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs, hebben
het recht die uitdaging aan te gaan.

8.7

INSTROOM IN HOGERE LEERJAREN
Een leerling meldt zich aan
• Er volgt een afspraak om de reden van aanmelding te bespreken.
• Er wordt een aanmeldingsformulier met onderwijskundig rapport naar de ouders gestuurd met
de vraag het onderwijskundig rapport door de voorgaande school te laten invullen. Dit alles
moet vervolgens door de ouders naar het Elzendaalcollege gestuurd worden.
• Als alles akkoord bevonden wordt, wordt de leerling geplaatst in het juiste leerjaar en niveau.
• De verantwoordelijkheid voor wel of niet plaatsen ligt altijd bij de teamleider.
• Aanmeldingen na 1 april worden op een wachtlijst geplaatst. Pas na de leerlingbespreking kan
definitief besloten worden tot plaatsing.
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9

D E ORG A NI SATI E VAN HET O NDERWIJS IN BO XM EER

9.1

LESSENTABEL EN ROOSTER

9.1.1

Lessen en lessentabel
Voor elke onderwijssoort en voor elk leerjaar is een lessentabel gemaakt die voldoet aan de
wettelijke voorschiften. De lessentabel geeft per onderwijssoort en leerjaar aan hoeveel lesuren er
per week zijn en hoeveel lessen per vak.
1M 1MH 1HA

Nederlands
Engels

1G

2M

2H

2A

2G

3M

4M

3H

3A

3G

4H

5H

4V

5V

6V

3,5

3,5

3,5

3

3

3

3

3

3

4

3

3

2,5

4,5

4

4

3,5

3,5

4

3

3

3

2,5

2

2

1,5

3,5

4

2

2

1,5

3,5

3,5

3,5

3

2,25

1

1

1

1

1

1

1

1

1
3,5

3

2,25

Anglia
Cambridge
Frans

3

3

3

Duits

2

Latijn

2

2

2

3

3

3

2

Grieks

3

4

2

2

2

3,25 3,25

2,5

3

2,75

2,5

2,5

2,5

3,25 3,25

2,5

3

2,75

2

1

2,5

2

3,25 3,75 3,25

2,5

3,25 3,75 3,25

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

4

1,5

1,5

1,5

2,75

2

2,5

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

4

1,5

1,5

1,5

2,75

2,5

2

Maatschappijleer

2

1,5

Maatschappijwet.

2,75

Levensbeschouwing
Economie

2

3

4

1

1

1

1,5

1,5

1

Bedrijfseconomie
Wiskunde

4

4

4

4

3

3,5

3,5

3

3

4

3,5

3,5

3,5

Rekenen

1

1

1

0,5

1

1

1

0,5

1

0,75

1

1

0,5

3

2,5

4

3,5

2
2,5

1

1

3,25 2,75
2,75

2,75 2,25

2,5

2

1
2,75 2,25
3,5

3

3

3

0,75

Wiskunde A

2,75

3

3,75

Wiskunde B

3,25 3,25 3,75 3,75

Wiskunde C

2,75

2

Wiskunde D

3

3

4

3,5

Informatica
Design & Innovation

3
1

2

Natuurkunde

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

2

2

1,5

1

1

1

Scheikunde
Biologie

2

2

2

2

Pers. Ontwikkeling 1,75 1,25 1,25 1,25 0,75

3

4

3

4

2

2

2

2

4

2

2

2

3

4

2,25

3,25 2,75
3

3

2,5

3,5

2,75 2,25

2,25

3

3

3,25 2,75

2,5

2,75 2,25

2,75

2,5

3

2,75

2,75 2,75 2,75

3

2

Rots & Water 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Beeldende Vorming

3

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

2

Tekenen
Muziek

3

2

2

1

1

1

1

4

Cult. & Kunstz. Vorming
Lichamelijke Opvoeding

1
3

3

3

3

Mentorles/contactuur 1,25 1,25 1,25 1,25

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1,5

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

2

32

32

Sportklas 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

1,5

0,75 0,75 0,75

Profielverdieping
Flex-band

2,5

1,5
1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

32,25 32,25 32,25 34,25 32,5 32,5 32,5

2

2

35

32,5

2
30

2

2

32,5 32,5 34,5

32

30
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30

9.1.2

Lessen en rooster
Het onderwijs wordt voornamelijk aangeboden in vaklessen door vakdocenten.
De vaklessen worden gegeven volgens een weekrooster, dat vijf lesdagen omvat.
De lessen en de flexuren duren 50 minuten; bij uitzondering wordt gewerkt volgens een
minirooster met lessen van 40 minuten.
Lestijden Boxmeer
Normaal rooster

Lestijden Boxmeer
Minirooster

1e uur

08.30 - 09.20

1e uur

08.30 - 09.10

2e uur

09.20 - 10.10

2e uur

09.10 - 09.50

3e uur

10.10 - 11.00

3e uur

09.50 - 10.30

pauze

11.00 - 11.20

pauze

10.30 - 10.50

4e uur

11.20 - 12.10

4e uur

10.50 - 11.30

5e uur

12.10 - 13.00

5e uur

11.30 - 12.10

pauze

13.00 - 13.30

6e uur

12.10 - 12.50

6e uur

13.30 - 14.20

pauze

12.50 - 13.20

7e uur

14.20 - 15.10

7e uur

13.20 - 14.00

8e uur

15.10 - 16.00

8e uur

14.00 - 14.40

9.1.3

Periodes en toetsweken
Het schooljaar bestaat uit periodes die in principe even lang zijn. In elke periode worden de
prestaties van leerlingen gemeten. Ouders kunnen de voortgang in cijfers volgen via Magister.
In de laatste periode nemen de examenleerlingen deel aan het Centraal Schriftelijk Examen.

9.1.4

Toetsweken en stille weken in Boxmeer
In de vestiging in Boxmeer kent men vier periodes. In elke periode is er een toetsweek.
De toetsweek bestaat uit vijf of zes dagen, waarbij gestreefd wordt naar het afnemen van
maximaal twee toetsen per dag.
De toetsweek wordt voorafgegaan door een stille week. In de laatste 5 schooldagen voor de
proefwerkweek mogen geen toetsen meer worden afgenomen. Uitzonderingen op deze regel
vormen toetsen die in samenspraak met de leerling gepland zijn.
In de gehele bovenbouw m/h/v worden de toetsweken in alle periodes vooraf gegaan door twee
facultatieve dagen. De onderbouw (klas 1t/m3) heeft twee facultatieve dagen voor de toetsweek
in periode 3 en 4. Na iedere toetsweek volgen er twee actitiviteitendagen.

9.2

GROEPERING VAN LEERLINGEN

9.2.1

Dakpanklassen in de brugklas
De brugklas bestaat dakpanklassen. Leerlingen krijgen in de dakpanbrugklas de kans de
definitieve keuze met een jaar uit te stellen. Bij voldoende geschikte aanmeldingen vormen we
daarnaast een homogene mavo en gymnasiumklas om ook optimaal aan te kunnen sluiten bij de
onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

9.2.2

Homogene groepen in de onderbouw
De school vormt voor de vaklessen na de brugklas homogene groepen van leerlingen uit
eenzelfde leerjaar binnen één niveau. De les van de vakdocent is specifiek afgestemd op de eisen
van het vak en de mogelijkheden van de leerlingen.

29 Schoolgids Elzendaalcollege 2022-2023

9.2.3

Homogene groepen in de bovenbouw
De omvang van de vestiging en met name het aantal leerlingen binnen de onderwijssoorten
maakt het mogelijk om leerlingen onderwijs te geven dat specifiek gericht is op het niveau van de
betreffende onderwijssoort of het betreffende profiel.
In de bovenbouw worden leerlingen in aparte groepen onder leiding van een bevoegd docent
voorbereid op de overstap naar het hbo of de universiteit.
Binnen deze vestiging is er maar een zeer beperkt aantal groepen, waarin leerlingen zitten uit
twee leerjaren van één onderwijssoort.

9.3

VAKSECTIES EN TEAMS
Een vaksectie bestaat uit docenten die hetzelfde vak geven. Binnen de vestiging in Boxmeer zijn
vaksecties verantwoordelijk voor de inhoud, de doorlopende leerlijn en het onderwijskundig
niveau van de vaklessen in de verschillende leerjaren. De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor
de kwaliteit van toetsen. Een vakdocent is tevens mentor van een groep of een klas leerlingen.
De secties worden aangestuurd door de conrector onderwijs.
De mentoren/docenten zijn onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor de reguliere
zorg voor de leerlingen in een jaarlaag.
Er zijn zes teams die aangestuurd worden door een teamleider. De zes teamleiders worden
aangestuurd door de vestigingsdirecteur.

9.4

FLEXUREN BOXMEER
Flexuren dienen als ondersteuning bij, en verdieping of verrijking van het onderwijsaanbod.
Daarnaast kunnen de leerlingen kiezen om zelfstandig te werken. De mate van
zelfverantwoordelijkheid voor deze keuzes neemt toe gedurende de schoolloopbaan.
Ondersteuning vindt onder andere plaats in de vorm van:
Extra lessen wiskunde, Nederlands en Engels, leervaardigheden, remedial teaching (RT) rekenen,
lees- en spellingsproblemen (LSP), sociale vaardigheidstraining (SOVA) en faalangst
reductietraining (FAR).
Verrijking/verdieping vindt onder andere plaats in de vorm van:
• Extravaganza
• Debatlessen (onder- en bovenbouw)
• Honours-programma
Momenteel zijn extra lessen ingezet om achterstanden, ontstaan door corona, weg te werken.
Hierbij beslist de leerling in samenspraak met mentor en vakdocent welke achterstanden, met
welke prioritering, weggewerkt moeten worden. De flexlessen worden verzorgd door onze eigen
docenten.

9.4.1

Profielverdieping
In de voor-en eindexamenklassen en op 4 vwo worden profielverdiepingsuren aangeboden.
De profielverdieping binnen de natuurprofielen is gericht op verrijking binnen de bestaande
vakgebieden. De verdieping binnen maatschappijprofielen heeft een vakoverstijgend karakter.
Maatschappelijke thema’s worden vanuit verschillende vakgebieden aangesneden. Leerlingen
leren zo de verbanden te zien tussen de verschillende vakgebieden.
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9.4.2

Anglia/Cambridge
Bij het vak Engels wordt verrijking aangeboden in de vorm van het programma Anglia in de
onderbouw en Cambridge in de bovenbouw. Wanneer leerlingen er uiteindelijk voor kiezen een
Cambridge-examen af te leggen, beschikken ze na behalen van het examen over een
internationaal erkend certificaat waarmee ze hun taalbeheersingsniveau Engels aan kunnen tonen.

9.4.3

Sportklas
Naast de reguliere lessen Lichamelijke Opvoeding kunnen de leerlingen die graag extra aan sport
willen doen zich opgeven voor de sportklas. De lessen worden zoveel mogelijk aansluitend op het
lesrooster gegeven. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen in de onderbouw die het leuk vinden
om te sporten en graag extra uitgedaagd worden. De groepen zijn klein, waardoor er meer
persoonlijke aandacht is voor de leerlingen. Tijdens de lessen wordt dieper ingegaan op de
sporten die al in de gewone gymles plaatsvinden. Leerlingen gaan zich oriënteren op
verschillende sportonderdelen die binnen en buiten school zullen plaatsvinden. Verder wordt
aandacht besteed aan vaardigheden als samenwerken, hulpverlenen, leidinggeven en
organiseren.
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10

DE ORG A NI SATI E VAN HET O NDERWIJS IN GENNEP

10.1

LESSENTABEL EN ROOSTER

10.1.1

Lessen en lessentabel
Voor elke onderwijssoort en voor elk leerjaar is een lessentabel gemaakt die voldoet aan
de wettelijke voorschiften. De lessentabel geeft per onderwijssoort en leerjaar aan
hoeveel lesuren er per week zijn en hoeveel lessen per vak.
1 kader

2 kader

1 mavo

2 mavo

EC Gennep mavo 1/2

2 basis

EC Gennep kader 1/2

1 basis

EC Gennep basis 1/2

Nederlands

4

4

Nederlands

4

4

Nederlands

4

3

Engels

3

3

Engels

3

3

Engels

3

3

Wiskunde

4

3

Duits

1

Duits

2

Wiskunde

4

3

Wiskunde

2

Natuurkunde

2

Natuurkunde

2

Biologie

2

Biologie

2

Economie

Natuurkunde
Biologie

2

Economie
Anglia (1)*

(1)*

2

Economie

Aardrijkskunde

2

Anglia

1

Geschiedenis

2

Aardrijkskunde

2

1

2
4

3
2

2

2
2

Anglia

1

1

Aardrijkskunde

2

2
2

Techniek

2

2

Geschiedenis

2

Geschiedenis

2

Verzorging

2

2

Techniek

2

2

Verzorging

2

Informatiekunde

1

Verzorging

2

2

Informatiekunde

1

Passies

2

2

Informatiekunde

1

Passies

2

2

Bevo

2

2

Passies

2

2

Bevo

2

1

2

Bevo

2

1

Muziek

1

1

Muziek
Gym

3

3

Muziek

2

Gym

3

3

PO

1

1

Gym

3

3

PO

1

1

Mentorles

1

1

PO

1

1

Mentorles

1

1

Rekenen

1

1

Rekenen

1

1

Techlabs/rekenen
Totaal per Klas:
*facultatief
klas 1: 10 lessen R&W
klas 2: 10 lessen R&W

32

Mentorles

1

1

Rekenen

1

32

Techlabs/rekenen
Totaal per klas:
klas 1: 10 lessen R&W
klas 2: 10 lessen R&W

Techlabs/rekenen
1

33

33

Totaal per klas:

1
32

33

klas 1: 10 lessen R&W
klas 2: 10 lessen R&W
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3

Engels

3

3

3

3

2,5

Duits

4K DP

3

3K DP

3 havo

4

4B DP

2 havo

Nederlands

EC Gennep D&P 3/4

3B DP

1 havo

EC Gennep havo 1/2/3
én vwo 1/2/3

Nederlands

3

3

3

3

Engels

2

2

3

3

Wiskunde

2

2

3

3

Economie

2

2

3

3

CKV

1

Frans

3

2

2

Wiskunde

4

3

3,5

2

2

Gym

2

2

Maatschappijleer 1

1

1

Mentorles*

1

1

Natuurkunde
Scheikunde
Biologie

2

2

Anglia

1

1

Aardrijkskunde

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Informatiekunde

1

Passies

2

Bevo

2

1

2

Muziek

1

1

1
2

Economie

2

2

Mentorles

1

1

Rekenen

1

Techlabs/rekenen

klas 1: 10 lessen R&W
klas 2: 10 lessen R&W
klas 3: 6 lessen R&W
klas 3: Anglia facultatief

1

1

1

17

16

14

13

Totaal per klas:

32

28

32

28

klas 3: 6 lessen R&W
* Indien de mentor geen praktijkles geeft in het profiel,
is er ook in klas 4 een mentorles.

EC Gennep PIE 3/4

Nederlands

3

3

3

3

Engels

2

2

3

3

Wiskunde

2

2

3

3

Natuurkunde

2

2

3

3

CKV

1

0,5
2

33

1

D&P

1

1

Design & Innovation
Totaal per klas:

Rekenen

4K PIE

1

33

32,5

2

3K PIE

3

1

2

4B PIE

3

PO

2

3B PIE

Gym

1

1

Gym

2

Maatschappijleer 1

1

Mentorles*

1

Rekenen

1

1

1

1

PIE

17

16

14

13

Totaal per klas:

32

28

32

28

2

2

2

1
1

klas 3: 6 lessen R&W
* Indien de mentor geen praktijkles geeft in het profiel,
is er ook in klas 4 een mentorles.
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4B ZW

3K ZW

4K ZW

3 mavo

4 mavo

EC Gennep mavo 3/4

3B ZW

EC Gennep Z&W 3/4

Nederlands

3

3

3

3

Nederlands

3

4

2

3

3

Engels

3

4

Duits

3

Engels

2

Wiskunde

2

Biologie

2

CKV

1

3
2

3

3

1

Wiskunde

3

Natuurkunde

2

Gym

2

Scheikunde

2

Maatschappijleer 1

1

1

Biologie

2

Mentorles*

1

1

Economie

2

2

2

2

Rekenen

1

1

1

1

Aardrijkskunde

2

Z&W

17

16

14

13

Geschiedenis

2

3

D&I

3

32

28

32

28

Tekenen

ZW4 wis of ma2
Totaal per klas:

2

klas 3: 6 lessen R&W
* Indien de mentor geen praktijkles geeft in het profiel,
is er ook in klas 4 een mentorles.

4

CKV**
Gym

2

2

R&W
Maatschappijleer 1

1

Mentorles

1

1

Rekenen

1

1

M4 Nask2 Of ges*

4

M4 bio*

4

M4 Du*

4

M4 ec*

4

M4 nask1 of ak*

4

M4 D&I*
Totaal per klas:

4
32

32

* maximaal 4x keuze uit dit blok
** klas 3: 8 lessen CKV
klas 3: 6 lessen R&W
klas 3: Anglia facultatief
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10.1.2

Lessen en rooster
Het onderwijs wordt voornamelijk aangeboden in vaklessen door vakdocenten. De vaklessen
worden gegeven volgens een weekrooster, dat vijf lesdagen omvat.
Een les duurt 50 minuten.
In Gennep wordt gewerkt met wisselende pauzes. Indien er voor de onderbouw een 8ste lesuur
wordt ingeroosterd, hebben de leerlingen tussen het 7de en 8ste uur nog 10 minuten pauze.
Voor de onderbouw wordt gestreefd naar een rooster van maximaal 7 lesuren per dag.
Soms wordt gebruik gemaakt van een minirooster, lessen duren dan 40 minuten.
Lestijden Gennep
onderbouw

Lestijden Gennep
bovenbouw

1e uur

08.30 - 09.20

1e uur

08.30 - 09.20

2e uur

09.20 - 10.10

2e uur

09.20 - 10.10

3e uur

10.10 - 11.00

pauze

10.10 - 10.30

pauze

11.00 - 11.20

3e uur

10.30 - 11.20

4e uur

11.20 - 12.10

4e uur

11.20 - 12.10

5e uur

12.10 - 13.00

pauze

12.10 - 12.30

pauze

13.00 - 13.20

5e uur

12.30 - 13.20

6e uur

13.20 - 14.10

6e uur

13.20 - 14.10

7e uur

14.10 - 15.00

pauze

14.10 - 14.20

pauze

15.00 - 15.10

7e uur

14.20 - 15.10

8e uur

15.10 - 16.00

8e uur

15.10 - 16.00

Lestijden Gennep onderbouw
minirooster

Lestijden Gennep bovenbouw
minirooster

1e uur

08.30 - 09.10

1e uur

08.30 - 09.10

2e uur

09.10 - 09.50

2e uur

09.10 - 09.50

3e uur

09.50 - 10.30

pauze

09.50 - 10.10

pauze

10.30 - 10.50

3e uur

10.10 - 10.50

4e uur

10.50 - 11.30

4e uur

10.50 - 11.30

5e uur

11.30 - 12.10

pauze

11.30 - 11.50

pauze

12.10 - 12.30

5e uur

11.50 - 12.30

6e uur

12.30 - 13.10

6e uur

12.30 - 13.10

7e uur

13.10 - 13.50

pauze

13.10 - 13.20

pauze

13.50 - 14.00

7e uur

13.20 - 14.00

8e uur

14.00 - 14.40

8e uur

14.00 - 14.40
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10.1.3

Periodes en toetsweken
Het schooljaar bestaat uit periodes die in principe even lang zijn. In elke periode worden de
prestaties van leerlingen gemeten. Daarover wordt gerapporteerd aan de ouders.
In de laatste periode nemen de examenleerlingen deel aan het Centraal Schriftelijk Examen.

10.1.4

Periodes en stille weken in Gennep
Binnen de vestiging in Gennep kent men drie periodes. Alle periodes worden voorafgegaan door
een stille week en afgesloten met een toetsweek.

10.2

GROEPERING VAN LEERLINGEN

10.2.1

Dakpanklassen in de onderbouw: Gennep
De onderbouw van de vestiging Gennep kent dakpanklassen. Doordat leerlingen onderwijs
volgen in dakpanklassen wordt de definitieve keuze voor een leerweg uitgesteld.

10.2.2

Homogene groepen in de bovenbouw: Gennep
De vestiging vormt in principe groepen op niveau.

10.2.3

Promotiebeleid
Er zijn 2 momenten in een schooljaar dat een leerling naar een hoger niveau kan promoveren.
Dit systeem geeft elke leerling optimale kansen! Zo kan een mavo of mavo/havo-leerling
bijvoorbeeld al gedurende het schooljaar naar het havo-niveau gaan. Ook aan het eind van
leerjaar 1 of 2 kan hij/zij die overstap maken en dit geldt natuurlijk ook voor leerlingen met een
havo/vwo-advies, een kader/mavo- of basis/kader-advies. Leerlingen die de overstap naar een
hoger niveau niet aankunnen blijven gewoon in hun standaard niveau werken en hikken dus niet
een heel schooljaar tegen een voor hun te hoog niveau aan. Het idee hierachter is dat je een
leerling mogelijkheden tot groei moet bieden en niet op voorhand moet overvragen.
De 2 momenten zijn de volgende:
1. Halverwege het schooljaar van leerjaar 1 en 2
Voorwaarden: De leerling voldoet aan de promotiecriteria ( zie website Elzendaalcollege
Gennep). In overleg met ouders en leerling wordt de leerling op proef in de hogere leerweg
gezet. Dit houdt in dat er naast standaard stof ook lesstof van het hogere niveau aangeboden
wordt en dat toetsen zowel het standaard als het hogere niveau meten. Beide cijfers worden
ingevoerd in Magister (dit noemen we de zogenaamde “schaduwboekhouding”).
Op het eind van het schooljaar wordt bekeken of de leerling het hogere niveau inderdaad
aankan. Als dat het geval is, gaat deze leerling verder op het hogere niveau. De leerling start
het volgende leerjaar dan in een klas met het hogere niveau. Blijkt op het eind van het
schooljaar dat het hogere niveau toch te moeilijk is dan gaat deze leerling verder op het
standaard niveau waar hij al zat.
2. Op het eind van het schooljaar van leerjaar 1 en 2
Een leerling die voldoet aan de overgangs- en de promotiecriteria (zie website) heeft het recht
om het komende schooljaar in een klas geplaatst te worden met een hoger niveau.
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10.3

VAKGROEPEN EN LEERJAARTEAMS

10.3.1

Vakgroepen, mentorenteams en ontwikkelteams
Een vakgroep is een groep docenten die hetzelfde vak geven. Een leerjaarteam is een team van
docenten van een bepaalde jaarlaag. Een ontwikkelteam is een groep docenten van enkele
jaarlagen die ideeën ontwikkelen voor het verbeteren en het vernieuwen van het onderwijs.

10.3.2

Gennep: vakgroepen
Binnen de vestiging in Gennep zijn vakgroepen verantwoordelijk voor de inhoud en het onderwijs
kundig niveau van de vaklessen aan de betreffende groep leerlingen. Zij maken de toetsen.
Binnen de basisberoepsgerichte leerweg wordt ernaar gestreefd een aantal docenten meerdere
vaklessen te laten geven.
In elke periode vinden er meerdere vakgroepoverleggen plaats.

10.3.3

Gennep: havo/vwo onderbouw leerjaar 1, 2 en 3
De leerlingen worden per leerjaar in homogene groepen geplaatst.
• Leerlingen uit deze klassen gebruiken in principe dezelfde boeken als de leerlingen in
Boxmeer.
• Ze volgen (in grote lijn) hetzelfde lesprogramma en maken daarbij gebruik van planners.
De vakdocenten hebben hierover contact met vakgenoten uit Boxmeer.
• Ze krijgen zoveel mogelijk dezelfde toetsen met dezelfde normeringen.
• Er is afstemming tussen de vakgroepen van Boxmeer en Gennep voor een soepele overgang
naar Boxmeer.
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11

P R OJECTEN, EX CURSI E S , INT RO DUC T IE IN BO XM EER

11.1

INTRODUCTIE EN KENNISMAKING
De school hecht grote waarde aan positieve groepsvorming en stelt leerlingen in de gelegenheid
deel te nemen aan verschillen introductie- en kennismakingsactiviteiten. Deze activiteiten kunnen
ééndaags of meerdaags zijn.

Kijk voor een actueel overzicht Ouderbijdrage 2022-2023 Boxmeer op onze website
www.elzendaalcollege.nl
Projecten in Boxmeer
• Bewegen en gezondheid
brugklas
Doelstelling:
- vakoverstijgend onderwijs
			
- bewustwording van eigen leefwijze
			
- onderzoek en samenwerking
• NS				
Doelstelling:
- omgaan met groepsdruk

2 mavo/havo/vwo

• Pestproject			
2 mavo/havo/vwo
Doelstelling:
- bewust worden van wat pesten met iemand kan doen
• Cross your borders / Arm en rijk
3 havo/vwo
Doelstelling:
- bewustwording ontwikkelingsproblematiek
			
- informatie zoeken en ordenen
			
- leren samenwerken
			
- presenteren
• Oriëntatie op beroep en jezelf presenteren
3 mavo
Doelstelling:
- kennismaken met beroepen			
			
- jezelf presenteren				
			
- ervaringen van beroeps-beoefenaar delen		
2 dagen, 1 CKV presentatie dag, 2 dagen workshadowing, 1 dag contact met bedrijven
• Science			
2 havo/vwo en 3 havo/vwo
	Science is een leergang op het Elzendaalcollege die in ontwikkeling is. Alle leerlingen maken in
de brugklas kennis met het Science door middel van een project waarbij forensisch onderzoek
centraal staat.
In klas twee is een project in ontwikkeling dat aansluit bij het kamp Ameland.
In klas drie ondersteunt science de loopbaanoriëntatie door middel van het project “Tube you
Future’. In dit project gaan leerlingen professionals interviewen waarbij zij filmopnames maken
die vervolgens door hen zelf verwerkt en gepresenteerd worden.
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•	On Stage
			
2 mavo
	Bij On Stage gaat de leerling van 2 mavo mensen ontmoeten die allemaal een mooi vak of
beroep hebben. Ze kunnen met de beroepsbeoefenaars praten over hun beroep, hoe hun
werkdag eruit ziet en wat ze ervoor moeten doen en laten. Ze wisselen visitekaartjes uit om
contact te kunnen houden. Om een netwerk op te bouwen van mensen die op een ander
moment kunnen helpen met keuzes maken. Misschien zelfs met het zoeken naar een stageplaats
of het vinden van werk. Bij het Beroepenfeest worden afspraken (matches) gemaakt voor de
Doe Dag enkele weken later. Deze afspraken worden genoteerd in het On Stage Paspoort.

11.2

PROJECTEN EN EXCURSIES
Leerlingen van het Elzendaalcollege leren zowel binnen als buiten de school: zowel in de regio als
binnen- en buitenland. Op verschillende momenten tijdens het schooljaar worden zowel één- als
meerdaagse excursies en projecten georganiseerd. Voor een gedeelte van de realisatie van dit
onderwijsaanbod zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. Indien ouder(s) of verzorgers geen
mogelijkheid tot betaling hebben, dan kan de school helpen om de juiste contacten te leggen
met instanties die financieel kunnen ondersteunen of zelf financiële ondersteuning bieden.
Leerlingen worden op basis van financiële gronden nooit buitengesloten van schoolactiviteiten. Bij
onvoldoende totaal verkregen financiële middelen uit ouderbijdragen zullen wij ons maximaal
inspannen om de activiteiten mogelijk te maken, maar bestaat het risico dat een activiteit helaas in
zijn totaliteit geen doorgang kan vinden.
Tijdens alle activiteiten, projecten en excursies buiten de school gelden dezelfde schoolregels en
protocollen als binnen de school; ingezet op een bij de context passende manier.

Kijk voor een actueel overzicht Ouderbijdrage 2022-2023 Boxmeer op onze website
www.elzendaalcollege.nl
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12

P R OJECTEN, EX CURSI E S , INT RO DUC T IE IN GEN N EP

12.1

PROJECTEN EN EXCURSIES
De school biedt leerlingen de gelegenheid deel te nemen aan projecten, excursies en (introductie)
activiteiten. Deze activiteiten kunnen ééndaags of meerdaags zijn. Indien de ouders van een
leerling niet in staat zijn de kosten voor een excursie te betalen probeert de school financiële
ondersteuning te bieden. Als dat niet leidt tot betaling van de kosten neemt de leerling niet deel
aan de betreffende activiteit.
Tijdens projecten en excursies gelden de normale schoolregels, aangepast aan de situatie.

Kijk voor een actueel overzicht Ouderbijdrage 2022-2023 Gennep op onze website
www.elzendaalcollege.nl
Projecten in Gennep
PBS
			
Schoolbreed
Doelstelling: 	We werken als school met het PBS-principe; wat staat voor Positive Behavior
Support. Dit is een schoolbrede aanpak die uitgaat van positieve
communicatie en het versterken van gewenst gedrag.

Het gehele jaar
• Gezonde en veilige school
schoolbreed
Doelstelling:
- informeren over verschillende soorten genotmiddelen en risico’s
			
- vaardigheden aanleren in omgang daarmee
4 thema’s gedurende 1 periode
• Passies & Dromen			
onderbouw
Doelstelling:
- vakoverstijgend onderwijs
			
- leerjaar- en leerwegoverstijgend
			
- invulling passie/droom
			
- centraal staat samenwerking en presentatie
Gedurende het gehele jaar, opgenomen in de lessentabel
• Rots & Water			
leerjaar 1, 2 en 3
Doelstelling:
-	vaardigheden aanleren tot vergroting zelfvertrouwen, weerbaarheid,
omgaan met de ander
			
- bewustwordingsproces van eigen mens-zijn
2 periodes 1 uur per week (tijdens de introductiedagen)
• Fietscontrole			
Doelstelling:
Verkeersonderwijs

leerjaar 1 en 2

• Cyberpesten/criminaliteit
leerjaar 2
		 Doelstelling:
Bewustwording maatschappelijk gedrag
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• JOPO			
3 mavo
Doelstelling:
- inzicht in rol gemeente
			
- samenwerking jongeren en politieke partijen
			
- formuleren onderzoeksvraag
			
- afnemen interview
			
- rapporteren
			
- vergadertechnieken
			
- nabootsen raadsvergadering
1 week
• Maatschappelijke stage
leerjaar 1 t/m 3
Doelstelling:
- actief kennis maken met en bijdrage leveren aan samenleving
• Stages			
3 en 4 basis/kader/mavo
Doelstelling:
Oriëntatie op de Beroepenwereld in diverse bedrijven en instellingen
B+K > 2 aangesloten weken
mavo > 4 (of 5) dagen verdeeld in leerjaar 3 en 4
• Totally Traffic			
Doelstelling:
Veiligheid in verkeer
in de mentorles

alle leerjaren

• Diversiteit			
leerjaar 1 t/m 4
Doelstelling:
Acceptatie van andersdenken
1 dagdeel
• Fiets voor safe
Voorstelling

			

leerjaar 2

• Workshop veilig verkeer
Deelnemen aan het verkeer via een VR-bril

12.2

leerjaar 3

EXCURSIES EN INTRODUCTIEACTIVITEITEN
De school biedt leerlingen de gelegenheid deel te nemen aan excursies en introductieactiviteiten.
Deze activiteiten kunnen ééndaags of meerdaags zijn. Ze kunnen onderstaande doelstellingen
hebben:
• Kennismaking en groepsvorming voor nieuw gevormde groepen
• Algemene vormende doelstellingen
• Vakoverstijgende kennisdoelen
• Vakspecifieke kennisdoelen
• Vaardigheden of competenties
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13

A A NMEL DI NG & TOEL AT IN G

13.1

INSCHRIJVING BRUGKLAS
Ouders schrijven hun zoon/dochter in voor een onderwijsrichting, bijv. mavo, havo, atheneum of
gymnasium of voor een kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg binnen
het vmbo.

13.2

TOELATINGSCOMMISSIE, SAMENSTELLING
De toelatingscommissie bestaat uit een of meerdere teamleiders van de onderbouw van
een vestiging en eventueel de betreffende leerjaarcoördinatoren, de ondersteuningscoördinator
en de orthopedagoog.

13.3

TOELATINGSCOMMISSIE, VERANTWOORDELIJKHEID
De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor het besluit tot toelating of afwijzing van de
leerlingen, die door hun ouders zijn aangemeld. De toelatingscommissie toetst de ondersteunings
behoefte van de leerling aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Aan de hand
hiervan wordt gekeken of aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan worden voldaan.
Ouders kunnen bij de rector bezwaar maken tegen een besluit van de toelatingscommissie.
WERKWIJZE VAN DE TOELATINGSCOMMISSIE
Leden van de toelatingscommissie voeren indien nodig of gewenst, een intakegesprek met de
ouders en de leerling.
De toelatingscommissie verzamelt de gegevens van de ingeschreven leerlingen, met name:
• het onderwijskundig rapport (OKR) van de basisschool;
• het Cito-leerlingvolgsysteem (LOVS);
De conrector, orthopedagoog of leerjaarcoördinator neemt contact op met de leerkracht van de
basisschool.
Op deze wijze wordt een warme overdracht gerealiseerd.
Indien nodig/wenselijk vindt er een observatie plaats op de toeleverende basisschool of wordt de
leerling uitgenodigd om een dagdeel of meerdere dagdelen proef te draaien.

13.4

TOELATINGSCOMMISSIECRITERIA BOXMEER
Toelating tot het Elzendaalcollege Boxmeer kan pas geschieden als een leerling van groep 8 van
de basisschool tenminste het advies mavo (theoretische leerweg) krijgt.
De vestiging in Boxmeer heeft vier typen brugklassen:
• mavo
• mavo/havo
• havo/vwo
• vwo met Latijn en Grieks (gymnasium)
Bij de plaatsing speelt het advies van de basisschool een doorslaggevende rol.
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13.5

TOELATINGSCOMMISSIECRITERIA GENNEP
De vestiging in Gennep heeft 4 soorten brugklassen:
• basis/kader
• kader/mavo
• mavo/havo
• havo/vwo
Toelating kan pas geschieden als een leerling van groep 8:
• van de basisschool tenminste het advies basis krijgt;
• en/of de uitslag van zijn psychologische test tenminste op basis wijst (TIQ > 75);
• bij aanvang een dle van tenminste 35 heeft voor begrijpend lezen.
In geval van twijfel vindt altijd overleg plaats met de basisschool.
Bij de plaatsing speelt het advies van de basisschool een doorslaggevende rol.

13.6

KINDEREN MET EXTRA ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
Indien extra ondersteuningsbehoefte noodzakelijk is, wordt geadviseerd dit begin januari aan te
geven. Dit wordt getoetst aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).
U vindt het SOP op onze webite www.elzendaalcollege.nl/schoolondersteuningsprofiel.

13.7

COMMUNICATIE
De ouders worden schriftelijk, binnen 6 weken, op de hoogte gebracht van het besluit van de
toelatingscommissie. Als de commissie besluit een leerling niet toe te laten ontvangen de ouders
een motivatie voor dit besluit. Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een passende onderwijs
setting van het kind binnen het Samenwerkingsverband VO.
Ouders kunnen bij de rector bezwaar maken tegen de beslissing van de toelatingscommissie.
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13.8

BENODIGDHEDEN BIJ AANMELDINGEN

Leerlingen die van de basisschool doorstromen:
• Aanmeldingsformulier (volledig ingevuld)
•	Kopie Nederlands paspoort of ID-kaart van de ouders of verblijfsdocument (u bent hiertoe niet
verplicht, de school zal er vertrouwelijk mee omgaan)
Leerlingen die van een ander voortgezet onderwijs school komen:
Werkwijze:
• Contact opnemen met de desbetreffende afdelingscoördinator/teamleider
(zie www.elzendaalcollege.nl)
• Na een gesprek ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier
•	Aanleveren van het onderwijskundig rapport. Het ingevulde rapport wordt door de ouders bij
de administratie ingeleverd.

Benodigdheden:
• Aanmeldingsformulier Elzendaalcollege
• Kopie Nederlands paspoort of ID-kaart van de ouders of verblijfsdocument (u bent hiertoe niet
verplicht, de school zal er vertrouwelijk mee omgaan)
• Recente cijferlijsten
• Onderwijskundig rapport
• Relevante onderzoeksgegevens m.b.t. leer- en/of gedragsproblematiek
• Cito eindtoets afschrift/gegevens m.b.t. advies basisschool

13.9

DOORSTROOM 4 MAVO NAAR 4 HAVO
Leerlingen die de ambitie en potentie hebben om te slagen op een hoger onderwijsniveau in het
voortgezet onderwijs, hebben het recht die uitdaging aan te gaan. Dat geldt voor iedere
overgang in het voortgezet onderwijs, zowel voor mavo-havo als voor havo-vwo.
Cijfers en adviezen van docenten kunnen aanleiding zijn voor een persoonlijk gesprek met de
teamleider van 4 en 5 havo. In dit gesprek worden nogmaals de voor- en nadelen van het
doorstromen naar de bovenbouw van de havo met de leerling besproken. Tevens wordt gewezen
op de alternatieve onderwijsroutes met een goed toekomstperspectief die het mbo biedt.
• In alle vakken die de leerling kiest, moet de leerling eindexamen mavo of vmbo-tg hebben
gedaan.
• Uitzondering hierop zijn de vakken Ak, Gs, Mu en Te.
• Voor de vakken Bi en Ec geldt dat de leerling deze gevolgd moet hebben tot en met de 3e
klas mavo of vmbo/tg.
• In mavo 4 of vmbo-tg volgt de leerling verplicht 7 vakken.
• Als de leerling kiest voor wiskunde B, is de leerling verplicht om in juni, na het CE (1e tijdvak),
op de locatie Elzendaalcollege Boxmeer, de cursus wiskunde B te volgen. Bij het niet volgen
van deze cursus, kan de leerling het vak ook niet kiezen op 4 havo.

13.10

DOORSTROOM 5 HAVO NAAR 5 VWO
Leerlingen die de ambitie en potentie hebben om te slagen op een hoger onderwijsniveau in het
voortgezet onderwijs, hebben het recht die uitdaging aan te gaan. Dat geldt voor iedere
overgang in het voortgezet onderwijs, zowel voor mavo-havo als voor havo-vwo.
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Cijfers en adviezen van docenten kunnen aanleiding zijn voor een persoonlijk gesprek met de
teamleider van 4-5-6 vwo. In dit gesprek worden nogmaals de voor- en nadelen van het
doorstromen naar de bovenbouw van het vwo met de leerling besproken. Tevens wordt gewezen
op de alternatieve onderwijsroutes met een goed toekomstperspectief die het hbo biedt.
• Indien de leerling na overleg met decaan en teamleider naar 5 vwo wil, is het vak wiskunde op
5 havo verplicht. Ook Fa of Du zijn verplicht. Indien een leerling geen Fa of Du heeft gehad,
dient de leerling er zelf voor te zorgen aantoonbaar het 4 vwo niveau te behalen. In overleg
met de teamleider en de vakdocenten Du/Fa van 4 vwo, gaat de leerling gedurende de laatste
schoolmaand(en) lessen Du/Fa volgen.
• Voor de vakken Na, Sk, Bi*, Gs* en Wib geldt dat de leerling deze alleen kan kiezen als de
leerling deze in 5 havo heeft gehad.
• Voor het vak Ma krijgt de leerling een vrijstelling.
* Eventueel kan voor deze vakken een uitzondering gemaakt worden. Deze vakken vereisen
zelfstudie van de stof uit 4 vwo.
13.11

PROTOCOL 4 VWO NAAR 4 HAVO
Afspraken betreffende een leerling die van 4 vwo naar 4 havo wil:
• De leerling start met het PTA 4 havo van alle vakken.
• Het eindcijfer voor het vak Ma op 4 vwo mag de leerling gebruiken als eindcijfer Ma 4 havo
(vrijstelling).
• De leerling mag ook Ma opnieuw doen op 4 havo. Als hij/zij hiervoor kiest kan op een later
tijdstip niet meer teruggevallen worden op het oude 4 vwo cijfer.
• Het resultaat voor het vak CKV mag ook meegenomen worden naar 4 havo (vrijstelling).

13.12

PROTOCOL 4 VWO NAAR 5 HAVO
Afspraken betreffende een leerling die van 4 vwo naar 5 havo wil:
• Er hebben tijdig gesprekken plaats gevonden tussen mentor, leerling en ouder(s). De leerling
zal achterstanden wat betreft PTA’s uit 4h en het profielwerkstuk in de laatste periode van 4vwo
moeten bijwerken.
• Alvorens de overgangsvergadering over deze toelating beslist, weegt zij de slagingskansen
in 5H.
• Waar nodig wordt nog maatwerk in 5H geboden waaronder het inhalen van de achterstanden
(zoals het PWS).
• Het resultaat voor het vak Ma en CKV mag meegenomen worden naar 5 havo (vrijstelling).

13.13

PROTOCOL 4 GYMNASIUM NAAR 5 ATHENEUM
Afspraken betreffende een leerling die van 4 gymnasium naar 5 atheneum wil:
• De gezamenlijke cijfers voor het vak KCV tellen voor 90% mee als cijfer voor CKV.
•	De leerling haalt het onderdeel “verslaglegging CKV-dag” in. Dit onderdeel telt voor 10% mee
als cijfer voor CKV.

13.14

PROTOCOL 4 GYMNASIUM NAAR 4 ATHENEUM
Afspraak betreffende een leerling die van 4 gymnasium naar 4 atheneum wil:
•	Afhankelijk van de reeds behaalde resultaten bij KCV wordt per geval bekeken welke
onderdelen voor CKV nog moeten worden ingehaald.
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14

R E G EL S VOOR TOETSI N G EN C IJFERBELEID BO XM EER

14.1

BOXMEER ONDERBOUW
• Er wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B-, en C-toetsen, een A-toets telt 10x mee;
een B-toets 20x een C-toets 40x.
• Als leerlingen voor een toets (thuis) moeten leren wordt dit in Magister vermeld.
Tevens worden B- en C-toetsen in de planner vermeld.
• Een leerling is verplicht de opgegeven toetsen/opdrachten te maken c.q. in te halen.
De vakdocent en leerling maken hierover een afspraak. In (zeer) bijzondere gevallen kan
daarvan i.o.m. de mentor en teamleider worden afgeweken.
Bij ziekte van de docent wordt de toets de eerstvolgende les gemaakt.
• De uitslag van gemaakte toetsen wordt binnen 10 schooldagen aan de leerlingen
bekendgemaakt.
Voor werkstukken geldt een termijn van 10 schooldagen.
• Een brugklasser die in de 1e periode onder de 6 scoort bij de 1e A- en 1e B-toets, moet deze
herkansen.
• Een brugklasser die een 6 of hoger scoort bij de 1e A- en 1e B-toets, mag deze herkansen.
• Het herkansen is tot een cijfer 10. Het hoogste cijfer telt.

14.2

BOXMEER BOVENBOUW
In 3 en 4 mavo, havo (4/5h) en het vwo (4/5/6v) wordt gewerkt met Programma’s van Toetsing en
Afsluiting (PTA). Elk vak heeft zijn eigen PTA. De leerlingen ontvangen in het begin van het
schooljaar een PTA-boekje waarin deze toetsen, van alle vakken, vermeld staan. Raadpleeg voor
regelgeving rondom PTA-toetsen het examenreglement.
• De werkhouding van de leerling kan bij sommige vakken worden meegenomen in de bepaling
van het cijfer voor een opdracht. Daarvan wordt duidelijk vooraf melding gemaakt.
• Een leerling is verplicht de opgegeven toetsen/opdrachten te maken c.q. in te halen.
Toetsen die gemist zijn in een toetsweek worden ingehaald op een aangewezen (inhaal)dag.
In bijzondere gevallen kan daarvan i.o.m. mentor en teamleider worden afgeweken.
Bij ziekte van de docent wordt de toets de eerstvolgende les gemaakt.
• De uitslag van gemaakte toetsen wordt binnen 10 schooldagen aan de leerlingen
bekendgemaakt. Voor werkstukken geldt een termijn van 10 schooldagen.

14.3

REGELS VOOR TOETSING EN CIJFERBELEID
Toetsen moeten minimaal 10 schooldagen van tevoren worden opgegeven aan de leerling. In de
laatste 5 schooldagen voor de proefwerkweek mogen geen toetsen meer worden afgenomen.
Uitzonderingen op deze regel vormen toetsen die in samenspraak met de leerling gepland zijn.
Buiten de proefwerkweken gelden inzake de proefwerken de volgende regels:
• Leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen maximaal 6 proefwerken per week krijgen en maximaal 2
per dag, m.u.v. proefwerken voor vakken die niet klassikaal gevolgd worden. Als het niet
anders gepland kan worden, kunnen deze proefwerken voorkomen naast een ander proefwerk,
dit mag echter niet leiden tot meer dan 2 proefwerken per dag.
• Leerlingen van klas 4 havo, 4 vwo en 5 vwo mogen maximaal 4 proefwerken per week krijgen
en maximaal 2 per dag.
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14.4

VRIJSTELLINGSREGELINGEN

14.4.1

Doubleurs 4 mavo
1. Een doubleur begint in principe voor alle vakken opnieuw met het PTA van het examenjaar.
Leerlingen volgen verplicht alle lessen en maken alle bijbehorende toetsen en praktische
opdrachten.
2. Daarnaast kunnen leerlingen vrijstelling krijgen voor:
Profielwerkstuk: daarbij dient de beoordeling minimaal V (voldoende) te zijn. Als er een nieuw
werkstuk gemaakt wordt, heeft de leerling de keuze welke van de twee werkstukken telt.
	
Kunstvakken (CKV): daarbij dient de beoordeling minimaal V (voldoende) te zijn.
	Maatschappijleer: daarbij dient het schoolexamencijfer minstens een 7 (6,5) te zijn.
Bij opnieuw volgen telt uiteindelijk het hoogste eindcijfer.

14.4.2

Doubleurs 4 havo
1. Een doubleur begint in principe voor alle vakken opnieuw met het gehele PTA. Secties bepalen
zelf of doubleurs worden vrijgesteld van een praktische opdracht die reeds naar behoren is
verricht.
2. Daarnaast kunnen leerlingen vrijstelling krijgen voor:
CKV: daarbij dient het schoolexamencijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
	(Let op: Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer en kan als compensatie dienst doen bij het
eindexamen. Bij opnieuw volgen telt het hoogste eindcijfer.)
Maatschappijleer: daarbij dient het schoolexamencijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
(Let op: Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer en kan als compensatie dienst doen bij
het eindexamen. Bij opnieuw volgen telt het hoogste eindcijfer.)
Profielverdieping (handelingsdeel): dient met een voldoende afgesloten te zijn.
Levensbeschouwing (handelingsdeel): daarbij dient het cijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.

14.4.3

Doubleurs 4 vwo naar 4 havo
1. Een doubleur begint in principe voor alle vakken opnieuw met het gehele PTA. Secties bepalen
zelf of doubleurs worden vrijgesteld van een praktische opdracht die reeds naar behoren is
verricht.
2. Daarnaast kunnen leerlingen vrijstelling krijgen voor:
CKV: daarbij dient het schoolexamencijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
(Let op: Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer en kan als compensatie dienst doen bij het
eindexamen. Bij opnieuw volgen telt het hoogste eindcijfer.)
Maatschappijleer: daarbij dient het schoolexamencijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
(Let op: Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer en kan als compensatie dienst doen bij het
eindexamen. Bij opnieuw volgen telt het hoogste eindcijfer.)
Levensbeschouwing: daarbij dient het cijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
3. Een leerling op 4 havo heeft minimaal 32 lessen per week. Dit zijn vaste lessen, aangevuld met
flex-lessen, ingepland via Cupweb. Per vak met vrijstelling wordt het minimale aantal lessen
met 1 lesuur verlaagd.

14.4.4

Doubleurs 4 vwo
1. Een doubleur begint in principe voor alle vakken opnieuw met het gehele PTA. Secties bepalen
zelf of doubleurs worden vrijgesteld van een praktische opdracht die reeds naar behoren is
verricht.
2. Daarnaast kunnen leerlingen vrijstelling krijgen voor:
CKV: daarbij dient het schoolexamencijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
(Let op: Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer en kan als compensatie dienst doen bij het
eindexamen. Bij opnieuw volgen telt het hoogste eindcijfer.)
Maatschappijleer: daarbij dient het schoolexamencijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
(Let op: Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer en kan als compensatie dienst doen bij het
eindexamen. Bij opnieuw volgen telt het hoogste eindcijfer.)
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Profielverdieping: daarbij dient de behaalde beoordeling minimaal voldoende (V) te zijn.
Levensbeschouwing: daarbij dient het cijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
3. Een leerling op 4 vwo heeft minimaal 32 lessen per week. Dit zijn vaste lessen, aangevuld met
flex-lessen, ingepland via Cupweb. Per vak met vrijstelling wordt het minimale aantal lessen
met 1 lesuur verlaagd.
14.4.5

Doubleurs 5 vwo
1. Een doubleur begint in principe voor alle vakken opnieuw met het PTA van 5 vwo. Secties
bepalen zelf of doubleurs worden vrijgesteld van een praktische opdracht die reeds naar
behoren is verricht.
2. Alle eerder behaalde cijfers voor de rekentoets vervallen, met uitzondering van een rekentoetseindcijfer (3F) behorend bij een eerder behaald diploma. Er geldt opnieuw verplichting voor
minstens één deelname.
3.	Daarnaast kunnen leerlingen vrijstelling krijgen voor:
Profielverdieping (handelingsdeel): dient met een voldoende afgesloten te zijn.
Levensbeschouwing (handelingsdeel): daarbij dient het cijfer minstens een 6 (5,5) te zijn.
4. Een leerling op 5 vwo heeft minimaal 32 lessen per week. Dit zijn vaste lessen, aangevuld met
flex-lessen, ingepland via Cupweb. Per vak met vrijstelling, wordt het minimale aantal lessen
met 1 lesuur verlaagd.

14.4.6

Doorstromers 5 havo naar 5 vwo
1. Leerlingen die na het behalen van een havodiploma doorstromen naar 5 vwo, kunnen
vrijstelling krijgen voor:
Maatschappijleer: Leerlingen met een havodiploma hebben vrijstelling voor maatschappijleer
op vwo. Zij krijgen geen cijfer voor maatschappijleer op vwo.
CKV: Leerlingen met een havodiploma hebben vrijstelling voor CKV op vwo. Zij krijgen geen
cijfer voor CKV op vwo.

14.4.7

Doubleurs 5 havo en 6 vwo
1. Een doubleur begint in principe voor alle vakken opnieuw met het PTA van het examenjaar.
Secties bepalen zelf of doubleurs worden vrijgesteld van een praktische opdracht die reeds
naar behoren is verricht.
2. Daarnaast kunnen leerlingen vrijstelling krijgen voor:
Profielwerkstuk: daarbij dient het eindcijfer minstens een afgeronde 6 te zijn. Als er een nieuw
werkstuk gemaakt wordt, heeft de leerling de keuze welke van de twee werkstukken telt.

14.4.8

De rekentoets
De rekentoets is een schoolexamen en is er voor leerlingen die het vak wiskunde niet gekozen
hebben op 4 mavo of 4-5 havo. Met deze rekentoets hoopt het ministerie de rekenvaardigheid te
borgen van deze leerlingen. Het cijfer telt niet mee in de zak/slaag-regeling en komt als bijlage op
de cijferlijst van de leerlingen.

	Leerlingen krijgen in klas 1 tot en met 3 het vak rekenen. Voor leerlingen die de rekentoets
moeten maken, krijgen in de examenklas, 4M of 5H, in de eerste 3 periodes rekenlessen en
maken dan de rekentoets.
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15

R E G EL S VOOR TOETSI N G EN C IJFERBELEID GEN N EP

15.1

GENNEP ONDERBOUW (1 EN 2 VMBO, MAVO,HAVO,VWO EN 3HAVO,VWO)
• De inhoud staat omschreven in het PTO (Programma van Toetsing Onderbouw) en het
leerlingenstatuut
• Er wordt onderscheid gemaakt tussen A-, B-, C-, D- en E-toetsen, een A-toets telt 1x mee; een
B-toets 2x enz.
• Opgegeven toetsen zijn in de agenda van Magister te zien onder het kopje huiswerk als SO of
PW
• Toetsen moeten minimaal 10 schooldagen van tevoren worden opgegeven aan de leerling.
• Er kunnen niet meer dan 2 toetsen per dag opgegeven worden en maximaal 6 per week.
Met uitzondering van proefwerken voor vakken die niet klassikaal gevolgd worden.
• Het resultaat van een proefwerk of werkstuk dient binnen 10 schooldagen aan de betreffende
leerling medegedeeld te worden. Hiervan mag in overleg met de coordinator afgeweken
worden.
• Een leerling heeft recht op inzage in de toets en mag daarover vragen stellen.
• Leerlingen en ouders kunnen via Magister de behaalde cijfers zien. Beiden krijgen hiervoor een
aparte inlogcode.
• Een leerling die een toets mist, krijgt de gelegenheid om binnen tien schooldagen, nadat de
leerling is teruggekeerd op school, met de docent af te spreken wanneer de gemiste toets
wordt ingehaald. Wanneer een leerling verzuimt om gebruik te maken van deze gelegenheid
om een gemiste toets in te halen, krijgt het werk een 1 als cijfer. De ouder(s)/verzorger(s)
worden hierover geïnformeerd door de mentor en de leerling krijgt nog één keer de
gelegenheid om het werk in te halen.
• Iedere dag, buiten de pauzes om, is lokaal 23 gereserveerd voor het inhalen van toetsen.
Onder toezicht kunnen leerlingen toetsen inhalen.
• Leerlingen in het 1e leerjaar mogen hun eerste schriftelijk toets altijd herkansen. Wanneer het
cijfer van de herkansing lager is, dan telt alleen het originele cijfer. Wanneer het cijfer van de
herkansing hoger is, dan telt het gemiddelde cijfer van beide werken.
• In de laatste 5 schooldagen voor de proefwerkweek mogen geen toetsen meer worden
afgenomen. Uitzondering op deze regel vormen toetsen die in samenspraak met de leerling
gepland zijn.
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15.2

GENNEP BOVENBOUW (3 EN 4 VMBO EN MAVO)
• De inhoud hiervan staat omschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en het
examenreglement.
• Daarin wordt aangegeven per vak welke toetsen worden afgenomen en welke weging die
toetsen meekrijgen. Het PTA geldt zowel voor het 3de als het 4de leerjaar. Tezamen vormen de
toetsen het schoolexamencijfer.
• Toetsen moeten minimal 10 schooldagen van tevoren worden opgegeven aan de leerling.
• Er kunnen niet meer dan 2 toetsen per dag opgegeven worden en maximaal 6 per week.
Met uitzondering van proefwerken voor vakken die niet klassikaal gevolgd worden.
• Het resultaat van een proefwerk of werkstuk dient binnen 10 schooldagen aan de betreffende
leerling medegedeeld te worden. Hiervan mag in overleg met de coordinator afgeweken
worden.
• Een leerling heeft recht op inzage in de toets en mag daarover vragen stellen.
• Leerlingen en ouders kunnen via Magister de behaalde cijfers zien. Beiden krijgen hiervoor een
aparte inlogcode.
• Een leerling die volgens het examenregelement met geldige reden afwezig is bij een toets,
krijgt de gelegenheid deze toets in te halen. De leerling maakt een afspraak met de docent
binnen 10 dagen nadat hij is teruggekeerd is op school.
• Iedere dag, buiten de pauzes om, is lokaal 23 gereserveerd voor het inhalen van toetsen.
Onder toezicht kunnen leerlingen toetsen inhalen.
• De leerling kan maximaal 2 toetsen per vak per examenjaar herkansen, mits de toets herkanst
mag worden volgens het PTA. Bij herkansing telt het hoogste cijfer.
• In de laatste 5 schooldagen voor de proefwerkweek mogen geen toetsen meer worden
afgenomen. Uitzondering op deze regel vormen toetsen die in samenspraak met de leerling
gepland zijn.
• Voor fraude bij toetsen wordt verwezen naar het examenreglement.
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16

BEVORDERI NG SN O RM EN

1M

1 H/A

1 M/H

1G

2 Mavo

2 Havo

2A

2G

3 Mavo

3 Havo

3A

3G

4 Mavo

4 Havo

4 Vwo*

5 Havo

5 Vwo*

6 Vwo*
Leerlingen mogen ook een jaar overdoen op hetzelfde (of lagere) niveau

* 4V, 5V en 6V bestaan uit
Atheneum en Gymnasium

Doubleren
Het is altijd toegestaan om een jaar over te doen op hetzelfde (of lagere) niveau.
(Uitzondering: in drie opeenvolgende schooljaren mag je maximaal 1 keer doubleren.)

Bevorderd
Maximaal 4 tekorten over maximaal 3 vakken (waarvan maximaal 1 tekort in een kernvak)
mits gecompenseerd.
Bevorderd naar examenklas
Maximaal 3 tekorten over maximaal 2 vakken(waarvan maximaal 1 tekort in een kernvak)
mits gecompenseerd.
Opstromen naar een hoger niveau (geldt ook voor 1m/h -> 2h en 1h/a -> 2a)
Het hogere niveau past bij capaciteiten en moet besproken zijn met de ouders.
De eindcijfers van alle vakken zijn minstens een 7.
Stapelen na het behalen van een mavo of havodiploma (4m -> 4h en 5h -> 5v)
Altijd toegestaan. Cijfers en vak-adviezen kunnen aanleiding zijn voor een adviesgesprek.
(4m -> 4h mits er in 7 vakken eindexamen mavo is gedaan). Voor mogelijkheden pakketkeuzes zie schoolgids.

Afstromen
Alle eindcijfers ophogen met +1 en dan voldoen aan bevorderingseisen: Max. 4 tekorten
over max. 3 vakken (waarvan max. 1 tekort in een kernvak) mits gecompenseerd.
Afstromen naar examenklas
Alle eindcijfers ophogen met +1 en dan voldoen aan bevorderingseisen: Max. 3 tekorten
over max. 2 vakken (waarvan max. 1 tekort in een kernvak) mits gecompenseerd.
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Overgangsvergadering
Als je niet voldoet aan de normen, word je besproken in de vergadering. De vergadering beslist.
Alvorens een besluit te nemen bespreekt de vergadering de kans van slagen in het volgende
schooljaar.
Daarbij weegt de vergadering het volgende:
• De capaciteiten van de leerling.
• De LOB-gesprekken tussen de mentor, leerling en ouders gedurende het schooljaar.
• De leerstofvorderingen gedurende het schooljaar.
• De werkhouding van de leerling.
• Adviezen.
Kernvakken
• Mavo onderbouw (1m en 2m), havo en vwo: Nederlands, Engels en wiskunde
• Mavo bovenbouw (3m en 4m): Nederlands
Tekorten en compensatie
Alle eindcijfers worden afgerond op hele cijfers.
Bij een bevordering is het gemiddelde van alle afgeronde eindcijfers minstens een 6,0.
• elke 5 is één tekort		
• elke 4 is twee tekorten		
• elke 3 is drie tekorten		
Er worden geen eindcijfers gegeven onder de 3
• elke 7 is één compensatiepunt
• elke 8 is twee compensatiepunten
• elke 9 is drie compensatiepunten
• elke 10 is vier compensatiepunten
Afgewezen (en bevorderde) leerlingen kunnen indien ze dit zelf wensen, worden toegelaten
tot 5 HAVO.
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17

B E VORDERI NG SREGEL S VAN DE V ES T IGING IN GEN N EP

17.1

BEVORDERINGSBELEID KLAS 1 → 2

17.1.1

Algemeen
• De puntenvergadering en de directie hebben het recht, om na overleg waarbij
overeenstemming bereikt moet worden, als de omstandigheden dit vragen, af te wijken van
onderstaande staande regeling.
• De volgende cijfers kunnen op het eindrapport gegeven worden: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hierbij geldt het volgende:
• een 5 op het eindrapport geeft 1 tekort.
• een 4 of minder op het eindrapport geeft 2 tekorten.
Voor de vakken Ne-En-Wi geldt echter:
• een 5 op het eindrapport geeft 2 tekorten.
• een 4 of lager op het eindrapport geeft 4 tekorten.

17.1.2

Gennep: leerjaar 1 basis naar leerjaar 2 basis
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.

17.1.3

Gennep: leerjaar 1 basis naar leerjaar 2 kader
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.
• Voorwaarde A: Positief advies voor de leervakken, waarbij de adviezen van Ne, En en Wi
dubbel tellen.
• Voorwaarde B: Ne, En, Wi: Het totaal voor deze vakken is 24 of meer.
Het gaat om de (afgeronde) eindcijfers.
• Voorwaarde C: Ne, En, Wi, Ak, Gs en BI: het totaal van deze vakken is 45 of meer.
Het gaat om de (afgeronde’ eindcijfers.
• Als de leerling wel voldoet aan A en B en niet aan C dan is hij/zij een bespreekgeval,
waarbij alle vakken meebeslissen. Adviezen van Ne, En, Wi tellen dubbel.

17.1.4

Gennep: Leerjaar 1 kader naar leerjaar 2 kader
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.

17.1.5

Gennep: Leerjaar 1 kader naar leerjaar 2 mavo
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.
• Voorwaarde A: Positief advies voor de leervakken, waarbij de adviezen van Ne, En en Wi
dubbel tellen.
• Voorwaarde B: Ne, En, Wi: Het totaal voor deze vakken is 23 of meer.
Het gaat om de (afgeronde) eindcijfers.
• Voorwaarde C: Ne, En, Wi, Ak, Gs en BI: het totaal van deze vakken is 45 of meer.
Het gaat om de (afgeronde’ eindcijfers.
• Als de leerling wel voldoet aan A en B en niet aan C dan is hij/zij een bespreekgeval,
waarbij alle vakken meebeslissen. Adviezen van Ne, En, Wi tellen dubbel.
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17.1.6

Gennep: Leerjaar 1 mavo naar leerjaar 2 mavo
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.

17.1.7

Gennep: Leerjaar 1 mavo naar leerjaar 2 havo
Een leerling is over naar 2 havo als hij voldoet aan de volgende eisen:
• Voorwaarde A: positief advies voor de leervakken, waarbij de adviezen van Ne, En en Wi
dubbel tellen.
• Voorwaarde B: maximaal 2 tekorten.
• Voorwaarde C: het gemiddelde van Ne, En en Wi is 7,5 of meer.
Het gaat om afgeronde eindcijfers.
• Voorwaarde D: Het rapportgemiddelde van alle vakken is 7,5 of hoger.
Het gaat om afgeronde eindcijfers.

17.1.8

Gennep: leerjaar 1 havo naar klas 2 havo
• Een leerling is over naar 2 havo als hij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval als hij 5 of meer tekorten heeft.

17.1.9

Gennep: leerjaar 1 havo naar klas 2 vwo
• Voorwaarde A: positief advies voor de leervakken, waarbij de adviezen van Ne, En en Wi
dubbel tellen.
• Voorwaarde B: maximaal 2 tekorten.
• Voorwaarde C: het gemiddelde van Ne, En en Wi is 7,5 of meer.
Het gaat om afgeronde eindcijfers.
• Voorwaarde D: Het rapportgemiddelde van alle vakken is 7,5 of hoger.
Het gaat om afgeronde eindcijfers.

17.1.10 Gennep: Leerjaar 1 vwo naar klas 2 vwo
Een leerling is over naar 2 vwo als hij voldoet aan de volgende eisen:
• Een leerling is over naar 2 vwo als hij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval als hij 5 of meer tekorten heeft.
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17.2

BEVORDERINGSBELEID KLAS 2 → 3

17.2.1

Algemeen
• De puntenvergadering en de directie hebben het recht, om na overleg waarbij
overeenstemming bereikt moet worden, als de omstandigheden dit vragen, af te wijken van
onderstaande staande regeling.
• De volgende cijfers kunnen op het eindrapport gegeven worden: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hierbij geldt het volgende:
• een 5 op het eindrapport geeft 1 tekort.
• een 4 of minder op het eindrapport geeft 2 tekorten.
Voor de vakken Ne-En-Wi geldt echter:
• Een 5 op het eindrapport geeft 2 tekorten.
• Een 4 of lager op het eindrapport geeft 4 tekorten.

17.2.2

Gennep: leerjaar 2 basis naar leerjaar 3 basis
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.

17.2.3

Gennep: leerjaar 2 basis naar leerjaar 3 kader
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij5 of meer tekorten heeft.
• Voorwaarde A: Positief advies voor de leervakken, waarbij de adviezen Ne, En en Wi dubbel
tellen.
• Voorwaarde B: Ne, En, Wi : Het totaal voor deze vakken is 24 of meer.
Het gaat om (afgeronde) eindcijfers.
• Voorwaarde C: Ne, En, Wi, Na, Ec, Bi: Het totaal voor deze vakken is 45 of meer.
Het gaat om de (afgeronde) eindcijfers.
• Als de leerling wel voldoet aan A en B en niet aan C dan is hij/zij een bespreekgeval,
waarbij alle vakken mee beslissen. Adviezen Ne, En, Wi tellen dubbel.

17.2.4

Gennep: Leerjaar 2 kader naar leerjaar 3 kader
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.

17.2.5

Gennep: Leerjaar 2 kader naar leerjaar 3 mavo
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.
• Voorwaarde A: Ne, En, Wi: Het totaal voor deze vakken is 23 of meer.
Het gaat om (afgeronde) eindcijfers.
• Voorwaarde B: Ne, En, Wi, Na, Ec, Bi, Du: Het totaal voor deze vakken is 53 of meer.
Het gaat om de (afgeronde) eindcijfers.
• Voorwaarde C: Bij stemming tellen de adviezen van Ne, En en Wi dubbel.
• Voorwaarde D: Voor de kernvakken, Ne, En, Wi moeten de cijfers voldoende zijn.
• Als de leerling wel voldoet aan A en niet aan B dan is hij/zij een bespreekgeval.
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17.2.6

Gennep: Leerjaar 2 mavo naar leerjaar 3 mavo
• Een leerling is over indien hij/zij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval indien hij/zij 5 of meer tekorten heeft.

17.2.7

Gennep: Leerjaar 2 mavo naar leerjaar 3 havo
• Voorwaarde A: Positief advies voor de leervakken, waarbij de adviezen Ne, En en Wi dubbel
tellen.
• Voorwaarde B: Max. twee tekorten.
• Voorwaarde C: Het gemiddelde voor Ne, En, Wi is 7,5 of meer.
Het gaat om afgeronde eindcijfers
• Voorwaarde D: Het rapportgemiddelde van alle vakken is 7,5 of hoger.
Het gaat om afgeronde eindcijfers.
		
Gennep: Leerjaar 2 havo naar klas 3 havo
• Een leerling is over naar 3 havo als hij ten hoogste 4 tekorten heeft.
• Een leerling is bespreekgeval als hij 5 of meer tekorten heeft.
• Tekorten voor Ne, En, Wi tellen dubbel.

17.2.8

17.2.9

Gennep: Leerjaar 2 havo naar klas 3 vwo
Een leerling is over naar 3 vwo als hij voldoet aan de volgende eisen:
• Voorwaarde A: Positief advies voor de leervakken, waarbij de adviezen Ne, En en Wi dubbel
tellen.
• Voorwaarde B: Max. twee tekorten.
• Voorwaarde C: Het gemiddelde voor Ne, En, Wi is 7,5 of meer.
Het gaat om afgeronde eindcijfers
• Voorwaarde D: Het rapportgemiddelde van alle vakken is 7,5 of hoger.
Het gaat om afgeronde eindcijfers.

56 Schoolgids Elzendaalcollege 2022-2023

17.3

OVERGANGSREGELS 3B → 4B EN 3K → 4K
Voor de overgang tellen 9 eindcijfers één keer mee.
1 Nederlands
2 Engels
3 Maatschappijleer
4 Lichamelijke opvoeding (voldoende of goed)
5 Kunstvakken (voldoende of goed)
6 Profiel gebonden algemeen vormend vak 1
7 Profiel gebonden algemeen vormend vak 2
8 Profielvak (gemiddelde)
9 Combinatiecijfer(gemiddelde van de keuzevakken, mits al gegeven in leerjaar 3)
Een leerling is over als:
A Eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger, en;
B alle cijfers een zes of hoger zijn of;
C één eindcijfer een vijf is en alle andere eindcijfers een zes of hoger, of;
D één eindcijfer een vier is en de overige eindcijfers een zes of hoger, waarvan ten minste één
eindcijfer een zeven of hoger is, of;
E voor twee vakken een eindcijfer vijf is gehaald en voor de overige eindcijfers een zes of hoger
waarvan tenminste één eindcijfer een zeven of hoger is, en;
F geen eindcijfer lager is dan een vier, en;
G een voldoende tot goed voor LO en KV, en;
H LOB-dossier (aanwezig).

17.4

OVERGANGSREGELS VAN 3 HAVO → 4 HAVO
• Verliespunten bij de vakken Nederlands, Engels en verder de gekozen vakken tellen dubbel.
• In periode 3 wordt het vak wiskunde aangeboden in wiskunde A en wiskunde B.
Alle leerlingen die het profiel N+T willen volgen, worden ingedeeld bij wiskunde B.
Andere leerlingen kunnen kiezen voor wiskunde A.
Voor de leerlingen die kiezen voor wiskunde A geldt het volgende: het onafgeronde eindcijfer
wordt aan het einde van de tweede periode verhoogd met 0,5 punt, omdat ze gedurende het
grootste deel van het schooljaar het vak op een hoger niveau hebben gevolgd. Met dit cijfer gaan
de leerlingen door in periode 3. De weegfactor van dit cijfer is de som van de weegfactoren van
cijfers uit periode 1 en 2. Ze kunnen geen wiskunde B meer kiezen op 4 havo.
• Leerlingen die wiskunde B in periode 3 hebben gevolgd en alsnog kiezen voor wiskunde A,
krijgen er op het einde van het schooljaar eveneens een half punt bij (0,5).
Het definitieve cijfer wordt vastgesteld vóór de vergadering over het laatste rapport.
• Kiest een leerling C&M op 4 havo zonder wiskunde, dan tellen verliespunten voor het vak
wiskunde op het eindrapport 3 havo niet dubbel.
Bevorderen:	maximaal 4 verliespunten en geen 1x3, 1x4 of 2x5 voor de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde.
Bespreken:
•	bij 4 verliespunten, waarbij 1x4 of 2x5 bij de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde.
			
• 5 of meer tekorten.
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17.5

17.6

OVERGANGSREGELS 3 VWO → 4 VWO
Verliespunten voor Nederlands en Engels én de gekozen vakken tellen dubbel.
Bevorderen:
maximaal 4 verliespunten.
Bespreken:
5 of meer tekorten.
OVERGANGSREGELS VAN 3 MAVO → 4 MAVO
Iedere leerling volgt 7 vakken in klas 4. Het 7e vak geldt als verplicht keuzevak.
Verplichte vakken Ne-En-Wi
Voor de keuzemogelijkheden verwijzen we naar de lessentabel in deze.
Eén van deze vakken moet binnen de gekozen profiel liggen dus:
• Profiel Techniek: Na
• Profiel Zorg en Welzijn: Bi
• Profiel Economie: Ec
• Profiel Landbouw: Na of Bi
Aan de hand van het gekozen examenpakket:
Bevorderen:
De leerling voldoet aan de examennorm voor 6 vakken, Ne-En-Wi + 3 theorievakken inclusief
sectorvak en punt 5:
1. Eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5.0 of hoger is, en;
• Als de eindcijfers een 6.0 of hoger zijn, of;
• De leerling één 5 en voor de rest alleen 6-en heeft, of;
• De leerling één 4 en voor de rest alleen 6-en en één 7 heeft, of;
• De leerling 2x een 5 en voor de rest 6-en en één 7 heeft, en;
2. De leerling de rekentoets heeft afgelegd;
3. De leerling een “voldoende” of “goed” heeft voor LO en CKV, en;
4. De leerling een loopbaandossier heeft gemaakt volgens het PTA, en;
5. De leerling voor de vakken die niet voor het examen worden gekozen, inclusief het verplichte
keuzevak (het 7e vak) maximaal één 4 of 2 maal een 5 heeft.
Bespreken:
Als de leerling niet aan de examennorm van 6 vakken voldoet, punt 1 t/m 4, en/of niet aan punt 5.
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Bezoekadressen:
• Bilderbeekstraat 27 • 5831 CW Boxmeer
• Stationsweg 38 • 5831 CR Boxmeer
Telefoon 0485-572032

Bezoekadres: Stiemensweg 40 • 6591 MD Gennep
Telefoon 0485-511813

info@elzendaalcollege.nl
www.elzendaalcollege.nl

