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BLARIACUMCOLLEGE
Onderwijsgemeenschap voor:
vmbo / havo / vwo (atheneum en gymnasium)
Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee locaties
Juniorcollege
vmbo, leerjaar 1 en 2
havo / atheneum / gymnasium, leerjaar 1 en 2
Seniorcollege
vmbo, leerjaar 3 en 4
• Gemengde leerweg en Theoretische leerweg
• Zorg en Welzijn (z&w)
• Dienstverlening en Producten (d&p)
• Economie en ondernemen (e&o)
• Media, Vormgeving en ICT (mvi)
havo, leerjaar 3 t/m 5
atheneum en gymnasium, leerjaar 3 t/m 6
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Postadres
Postbus 457
5900 AL Venlo
Bezoekadres
Drie Decembersingel 40
5922 BD Venlo
t (077) 359 0200
Bereikbaar van 8.00 - 16.00 uur
e -mail: info-blc@ogvo.nl
Ziekmeldingen
t (077) 359 0222
Tussen 8.00 uur en 8.30 uur
www.blariacum.nl
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BLARIACUMCOLLEGE,
EEN PERSOONLIJKE,
KLEINSCHALIGE
SCHOOL VOOR
UW KIND
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Beste leerling, ouder/verzorger en collega,
met veel energie gaan we aan de slag in het
schooljaar 2020-2021!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Na een heftige tijd
met allerlei beperkingen mag de school vanaf augustus 2020
weer open en heten we alle leerlingen van harte welkom. We
gaan gezamenlijk met de leerlingen en ouders ervoor zorgen
dat de school weer de basis wordt om samen te leren en samen
nieuwe stappen te zetten voor de toekomst.
Voor u ligt de schoolgids 2020-2021 van het Blariacumcollege.
Deze schoolgids bevat informatie over het Blariacumcollege en
in het bijzonder over het onderwijs en de begeleiding die wij
bieden aan onze leerlingen. Nieuws en actualiteiten zijn ook te
vinden op onze website www.blariacum.nl.
Medewerkers van het Blariacumcollege zijn trots op het
Blariacumcollege. Het Blariacumcollege is een dynamische
school waar met kleinschaligheid en persoonlijke aandacht
ruimte wordt gecreëerd voor alle leerlingen om te kunnen
werken aan hun toekomst.
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Het Blariacumcollege is een gezonde en sportieve
school. Wij besteden veel aandacht aan het
bevorderen van een gezonde leefstijl door
aanbod en bewustwording van een gezonde
voeding, maar ook door een veelzijdig aanbod van
beweegactiviteiten. We bieden leerlingen de kans
om te ontdekken dat bewegen leuk is en dat voor
elk kind een passend aanbod mogelijk is.
Het Blariacumcollege is een creatieve school.
Er is veel aandacht voor creativiteit en voor de
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.
We bieden leerlingen kansen om het beste uit
zichzelf te halen en geven leerlingen de ruimte
om zichzelf te ontwikkelen.
Het Blariacumcollege geeft de leerlingen de
mogelijkheid om op eigen wijze en in eigen
tempo te werken aan de ontwikkeling van ieders
talent.
ICT-rijk onderwijs is geen doel op zich maar een
manier waarop we onze leerlingen beter opleiden
voor de samenleving van morgen. Hier staan we
voor!
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Op het Blariacumcollege drijft het onderwijs op
talent en bezieling van de medewerkers en dat
haalt het beste in de leerlingen naar boven.
Ik wens iedereen die zich in het schooljaar 2020–2021 bij onze
school betrokken voelt een inspirerend en betekenis schooljaar
toe. Mochten er nog vragen zijn of heeft u suggesties voor
verbeteringen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen.
U bent van harte welkom!
Yvonne Sanders- van Arendonk MSc.
campusdirecteur
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MISSIE & VISIE
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Missie
De missie van het Blariacumcollege is het bieden van onderwijs
van hoge kwaliteit, een uitmuntende individuele begeleiding
en een hoogwaardige ondersteuningsstructuur voor alle
leerlingen. Het Blariacumcollege is een dynamische school
waar kleinschaligheid en persoonlijke aandacht ruimte creëert
voor alle leerlingen om te werken aan hun toekomst.
Visie
Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste
toekomstkansen geeft. Iedere leerling heeft recht op gelijke
kansen en dit kan alleen maar wanneer ideeën en leefwerelden
elkaar voldoende kunnen ontmoeten. Dit leidt tot toenemend
begrip en wederzijds vertrouwen. Het bieden van gelijke
kansen aan leerlingen is de kernopdracht van ons onderwijs.
Onze opdracht is om alle leerlingen méér te bieden dan alleen
een opleiding tot een diploma. Naast een diploma geven wij
onze leerlingen volop kansen en mogelijkheden tot ontplooiing
waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Dit betekent dat het leren en ontwikkelen centraal staan en
actief met elkaar verbonden zijn. Er wordt nauw samengewerkt
met de omgeving. De komende jaren komt er op het
Blariacumcollege steeds meer ruimte voor leerlingen om
gepersonaliseerd onderwijs te volgen. Het onderwijsaanbod op
het Blariacumcollege sluit aan op het primair onderwijs (PO) en
bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.
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EVEN VOORSTELLEN
teamleiders
De teamleiders geven leiding aan onderwijs en
begeleiding in een deel van de school.

directieteam
De directie van het Blariacumcollege
bestaat uit een campusdirecteur en een
onderwijsdirecteur.

Teamleider vmbo bbk leerjaar 1 & 2
Geebie van Waaijenburg
gvwaaijenburg@ogvo.nl

Campusdirecteur
Yvonne Sanders - van Arendonk
yvarendonk@ogvo.nl

Teamleider vmbo kt leerjaar 1 & 2
Els Hovens
ehovens@ogvo.nl

Onderwijsdirecteur
Annelies Moers
amoers@ogvo.nl

Teamleider Maasland, regionale voorziening
voor extra ondersteund vmbo en havo,
leerjaar 1 & 2
Charlotte Custers
ccusters@ogvo.nl
Teamleider theoretisch havo/
havo/vwo, leerjaar 1 & 2
Matthijs van der Giesen
mvdgiesen@ogvo.nl
Teamleider gemengde leerweg/theoretische
leerweg leerjaar 3 & 4
Pieter Verberne
pverberne@ogvo.nl
Teamleider vmbo bbk leerjaar 3 & 4
Ad Steenbakkers
asteenbakkers@ogvo.nl
Teamleider havo leerjaar 3, 4 & 5 en vwo
leerjaar 3, 4, 5 & 6
Bert Coumans
bcoumans@ogvo.nl
Hoofd administratie/inkoop
Maaike Verstegen
maverstegen@ogvo.nl
Hoofd facilitaire dienst
Elle Horrichs
ehorrichs@ogvo.nl
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EVEN VOORSTELLEN
Decaan vmbo onderbouw
Rixt Kamstra
decaan-ob-blc@ogvo.nl

Jeugdarts & schoolarts
Maria Savelberg
m.savelberg@vrln.nl

Decaan vmbo basis/kader bovenbouw
Pia Lamers
decaan-bk-blc@ogvo.nl

Coördinator prof. team en
schoolopleider/docent coach
Lillianne Wevers
lwevers@ogvo.nl

Decaan vmbo gt bovenbouw
Dennis Willemssen
decaan-gt-blc@ogvo.nl

Vertrouwenspersoon
Bert Verhagen
bverhagen@ogvo.nl

Decaan havo
Richard Geurts
rigeurts@ogvo.nl

Vertrouwenspersoon
Josette Schreurs
josschreurs@ogvo.nl

Decaan vwo
Bas van Gestel
bvgestel@ogvo.nl

Verzuimcoördinator
Deen Wevers
dewevers@ogvo.nl

Taalcoördinator vmbo
Leonie Goutier
lgoutier@ogvo.nl

Respectcoördinator
Bart Peeters
bartpeeters@ogvo.nl

Taalcoördinator havo/vwo
Jacquelien Kool
jkool@ogvo.nl
Rekencoördinator vmbo
Donné van der Weide
dvdweide@ogvo.nl

Ouderraad
Jean van Wylick
or-blc@ogvo.nl

Rekencoördinator havo/vwo
Ger Hindriks
ghindriks@ogvo.nl

Leerlingenraad
Anna Kroon
leerlingenraad_blc@ogvo.nl

Maatschappelijk werk
Marij Kersten
mkersten@ogvo.nl

Medezeggenschapsraad
Francis Meijers
fmeijers@ogvo.nl

Ondersteuningscoördinator vmbo
Mascha Bosman
mbosman@ogvo.nl

Ondersteuningsplanraad
Mascha Bosman
mbosman@ogvo.nl

Ondersteuningscoördinator havo/vwo
Marcel van Heel
mvheel@ogvo.nl

13

PRAKTISCHE
SCHOOLZAKEN
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Vakanties
Schoolbegin 			
Herfstvakantie 			
Kerstvakantie 			
Carnaval 			
Paasmaandag 			
Vrije dag en Koningsdag
Meivakantie 			
Hemelvaart 			
Pinkstermaandag 			
Zomervakantie 			

ma 24 augustus 2020
ma 19 t/m vr 23 oktober 2020
ma 21 dec t/m vr 1 januari 2021
ma 15 t/m vr 19 februari 2021
ma 5 april 2021
ma 26 en di 27 april 2021
ma 3 mei t/m vr 14 mei 2021
do 13 mei 2021
ma 24 mei 2021
vanaf ma 26 juli t/m vr 3 sept 2021

Lesvrije dagen voor leerlingen
Het kan voorkomen dat er op deze dagen wel andere
schoolactiviteiten plaatsvinden. Studiedagen van de docenten
zijn vanwege COVID-19 nog niet ingepland.
Hele dag lesvrij
Hele dag lesvrij
’s Middags lesvrij
Hele dag lesvrij

ma 24 augustus 2020
vr 16 oktober 2020
vr 18 december 2020
vr 22 januari 2021
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Lestijden en pauzetijden 2020-2021
VMBO BBK/KT onderbouw
VMBO BK bovenbouw
HAVO/VWO bovenbouw

VMBO VT/GT bovenbouw
Maasland
HAVO/VWO onderbouw
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school en informatie
Wat kunt u vinden op onze website
Het Blariacumcollege heeft een actuele website:
www.blariacum.nl. Naast het laatste nieuws, vindt u daar alle
links naar officiële zaken die op onze school aan de orde zijn.
Denk hierbij aan
• roosters en roosterwijzigingen
• lestabellen
• PTA’s en examenreglement
• onderwijsinformatie
• (week)brieven aan ouders en uitnodigingen voor
ouderavonden
• openingstijden van de mediatheek
• de agenda voor toekomstige leerlingen
(proeflessen, openhuis, aanmeldingen, sportklasintake
en kennismakingsmiddag)
Communicatiekaart
Elke leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een
communicatiekaart, die wordt gebruikt
• om afwezig te melden
• om beter te melden
• om verlof te vragen
Speciaal verlof moet eerst worden goedgekeurd door de
betreffende teamleider.
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Ziekmelden
Het ziekmelden van een leerling kan telefonisch, onder
vermelding van het leerlingnummer via (077) 359 0222 en dient te
gebeuren tussen 08:00 en 08:30 uur.
E-mailadres voor leerlingen en ouders
Uw zoon of dochter krijgt een e-mailadres van school. Dit adres
wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. Het door
u bij aanmelding opgegeven e-mailadres wordt door school
gebruikt voor het doorgeven van informatie aan ouders.
Wijzigingen in uw gegevens
Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen,
telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig
mogelijk, via info-blc@ogvo.nl doorgegeven te worden.
Schoolresultaten leerlingen (Magister)
Magister is het administratiesysteem waarin onder andere de
schoolresultaten van de leerlingen worden vastgelegd. Als
ouder kunt u zo de resultaten van uw kind volgen. U kunt met
een code inloggen in Magister.
Liftsleutel
Leerlingen die in het Juniorcollege wegens een blessure niet
in staat zijn de trap te gebruiken, kunnen een liftsleutel bij de
frontoffice lenen tegen €10,– borg.

18

ORGANISATIE
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Het Blariacumcollege is onderdeel van een samenwerkingsstichting van drie brede scholengemeenschappen in Venlo
en omstreken (ogvo). De drie scholen tellen in totaal rond
de 5800 leerlingen en ruim 600 medewerkers.
OGVO wordt bestuurd door het College van Bestuur (cvb),
dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De
scholen worden geleid door een campusdirecteur die integraal verantwoordelijk is voor de locatie. De campusdirecteur
vormt samen met de onderwijsdirecteur en de teamleiders
het managementteam van de school.

De teamorganisatie
Op het Blariacumcollege wordt gewerkt in een teamorganisatie
die borg staat voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en zorg
voor de leerlingen. Een team van docenten is verantwoordelijk
voor het gehele leerproces van een specifieke afdeling/groep
leerlingen. Een team heeft een eigen afdeling en ruimtes.
Alle teams dragen onder leiding van een teamleider zorg voor
het onderwijs en de begeleiding van een groep leerlingen.
De klankbordgroep en de leerlingenraad
Onderwijs gaat over leerlingen en dus is het belangrijk om naar
ze te luisteren en ze te betrekken bij aspecten die voor hen
belangrijk zijn. Leerlingen kunnen meepraten via de klankbordgroep. Van elke klankbordgroep heeft één leerling zitting in de
leerlingenraad. Drie leerlingen van de leerlingenraad hebben
zitting in de medezeggenschapsraad van de school. Bovendien
heeft één van deze drie leerlingen zitting in de gemeenschap20

pelijke medezeggenschapsraad van de Onderwijsgemeenschap
Venlo en Omstreken.
De leerlingenraad wordt begeleid door een docent en vergadert gemiddeld één keer per maand. De campusdirecteur of
een ander directielid kan hierbij aanwezig zijn.
De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden:
6 medewerkers, 3 ouders en 3 leerlingen. Elke maand is er
overleg, dit is openbaar. Voor informatie of vragen kunt u
terecht bij de voorzitter Francis Meijers: fmeijers@ogvo.nl
De ouderraad
De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de
medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een
school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te
overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. De
ouderraad heeft geen formele (wettelijke) status en mag alleen
adviezen uitbrengen.
Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen
zo goed mogelijk te behartigen door:
• Mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen
beleid van de school.
• Feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de
medezeggenschapsraad.
• De school te adviseren (gevraagd of ongevraagd).
• Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde
21

onderwerpen (bijvoorbeeld drugs, de koers van de school).
• Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen.
• Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed
schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen,
studiereizen en schoolfeesten.
Voor informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter
Jean van Wijlick: or-blc@ogvo.nl
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HOE ZIET ONS
ONDERWIJS ERUIT?
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Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet
onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (zowel atheneum
als gymnasium). Jongeren kunnen dus het onderwijstype
volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling
past.
Om dit te realiseren bieden wij:
• een dynamisch creatieve school met veel aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen;
• kleinschaligheid die zichtbaar is door de structuur van het
Juniorcollege en het Seniorcollege;
• persoonlijke aandacht die zichtbaar is in de manier waarop
het Blariacumcollege het onderwijs heeft ingericht.

vmbo
(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
Het vmbo is een vierjarige opleiding als voorbereiding op het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De programma’s zijn
erop aangepast. Niveauverschillen in het vmbo zijn onder
gebracht in vier leerwegen:
• basisberoepsgerichte leerweg,
• kaderberoepsgerichte leerweg,
• gemengde leerweg,
• theoretische leerweg.
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havo
Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Het
havo duurt vijf jaar. Met een havodiploma kan de leerling
doorstromen naar een hbo-opleiding of het vwo. Tussentijds
doorstromen naar het mbo kan ook, mits de leerling een
overgangsbewijs heeft van drie naar vier havo.
vwo
Het vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Het vwo duurt zes jaar. Met een vwo-diploma kan de leerling
doorstromen naar de universiteit of het hbo. Er wordt meer
nadruk op theoretische kennis en intellectuele verdieping
gelegd dan op praktische vaardigheden. Een leerling kan op
het Blariacumcollege een diploma gymnasium of een diploma
atheneum halen. Op het gymnasium wordt het vak Latijn en
Grieks aangeboden.
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VMBO
juniorcollege vmbo, leerjaar 1 en 2
De vier pijlers voor de onderbouw van het vmbo zijn:
• onderwijs op maat
• betekenisvol leren
• samenwerkend leren
• activerend leren
De leerlingen leren voor alle vakken en leergebieden in
eenzelfde structuur: expertlessen, lessen in het Open Leer
Centrum (olc), praktijklessen en projecten. Op iedere afdeling
zijn expertlokalen, halfopen lokalen en een OLC aanwezig.
Buiten de eigen afdeling wordt gebruik gemaakt van o.a. een
mediatheek, een restaurant en een aantal praktijklokalen.
Afdeling basisberoepsgerichte leerweg en
kaderberoepsgerichte leerweg (bbk)
Op de afdeling basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoeps
gerichte leerweg wordt een vorm van onderwijs gegeven die
aansluit bij de ervaringen van de leerling. De leerlingen krijgen
veel praktijk.
De persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Dit gaat hand in
hand met burgerschap en eigenaarschap. Er wordt veel ruimte
geboden voor ontwikkeling van interesse, talent en ambitie.
Leerlingen werken op hun eigen niveau en zoveel mogelijk
in hun eigen tempo, vaak met medeleerlingen. De leerling
ontwikkelt zelfstandigheid en doorzettingsvermogen en de
docenten leren de leerlingen om naar zichzelf te kijken. Niet
alle leerlingen zijn op hetzelfde moment aan dezelfde stap toe.
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Er wordt niet alleen naar kennis gekeken maar ook naar de
ontwikkeling in gedrag en werkhouding.
Dit gebeurt door niet alleen per vak naar studieresultaten te
kijken, maar ook naar kernvaardigheden. Deze kernvaardigheden zijn afdelingsbreed en gelden voor ieder vak. De
vaardigheden zijn:
• samenwerken
• werken & doorzetten
• communicatie
• respect
• reflecteren
In het kader van maatwerk wordt bovendien op deze afdeling
veel lesstof op digitale wijze aangeboden, zodat er alle ruimte is
voor de differentiatie in kennisniveau, interesse en tempo.
Afdeling kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische
leerweg (kt)
In de kt-klassen zitten de leerlingen die uiteindelijk een diploma
kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg willen
halen. Aan de hand van de overgangsnormen wordt bepaald
naar welke richting een leerling in leerjaar 3 kan gaan. Naast
de studievaardigheden en cognitieve ontwikkeling wordt er
veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling
en aan normen en waarden. Samenwerken, reflectie en
omgaan met elkaar staan hoog in het vaandel. Een deel van het
lesprogramma bestaat uit projecten die altijd over meerdere
vakken/leergebieden gaan. Uitgangspunten hierbij zijn dat de
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leerling actief en in toenemende mate zelfstandig leert, zich
oriënteert en dus zicht krijgt op zijn mogelijkheden voor de
verdere (school)loopbaan en op de samenleving.
Afdeling Maasland, regionale voorziening voor extra
ondersteund vmbo en havo
Maasland is een gespecialiseerde onderwijsvoorziening binnen
het OGVO en gevestigd op het Blariacumcollege. Maasland
vormt als het ware een brug tussen de relatief beschermde
en overzichtelijke wereld van het basisonderwijs (inclusief
SBO en SO) en de wereld van het voortgezet onderwijs met
wisselende lesruimtes, meer docenten, een grotere organisatie
en een groter gebouw dat niet altijd dicht bij huis ligt.
Het ondersteuningsloket Maasland adviseert over de
toelating en het samenwerkingsverband dient hiervoor een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV Maasland) af te geven.
Basisscholen dienen dan ook de leerling vóór 1 oktober aan te
melden bij het samenwerkingsverband.
Maasland is een kleine afdeling met een overzichtelijk en
duidelijk karakter (structuur), persoonlijke benadering en
directe begeleiding. Daarnaast hebben de docenten ervaring
met leerlingen met diverse problematieken en zitten er in een
klas maximaal 18 leerlingen. Het onderwijsaanbod is gelijk aan
het reguliere voortgezet onderwijs.
Doel van de begeleiding is dat de leerling zich op het gebied
van persoonlijkheidsvorming en leergebied zover ontwikkelt
dat hij weet waar zijn kansen en belemmeringen liggen en
hoe hij daar op een goede manier mee om kan gaan. Op deze
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manier willen we een stevig fundament maken voor de leerling,
zodat hij vervolgens de overstap naar een andere afdeling/
school (gemakkelijker) kan maken.
seniorcollege vmbo, leerjaar 3 en 4
De bovenbouw van het vmbo (leerjaren 3 en 4) in het
Seniorcollege omvat verschillende opleidingen waaruit de
leerling kan kiezen:
Afdeling gemengde leerweg en theoretische leerweg
(vmbo gl/tl)
Leerlingen met het advies theoretische leerweg, die meer
beroepsgericht willen werken, kunnen dat doen met de
opleiding gemengde leerweg. Ze kiezen dan voor algemeen
vormende vakken en één praktisch vak, dat meer op een
beroep is gericht. Het Blariacumcollege biedt op deze
afdelingen de vakken Media, Vormgeving en ICT (mvi), Zorg
en Welzijn (z&w), Economie en Ondernemen (E&O) en
Dienstverlening & Producten (d&p) aan.
Door het ruime aanbod aan vakken in de theoretische
leerweg blijven de mogelijkheden open voor bijna iedere
vervolgopleiding. De theoretische leerweg bestaat uit de
volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde,
economie, biologie, tekenen, handvaardigheid,
lichamelijke oefening 2 en het vak Media, Vormgeving &
Informatietechnologie theoretische leerweg (INFT). Het
Blariacumcollege is één van de weinige scholen in Nederland
die INFT mag aanbieden op de theoretische leerweg.
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Afhankelijk van de sector kunnen leerlingen drie of vier vakken
kiezen. De sectoren zijn: Zorg & Welzijn, Economie, Natuur &
Milieu en Techniek.
Verder krijgen leerlingen ook de vakken cultureel kunstzinnige
vorming (ckv), lichamelijke oefening 1 en maatschappijleer
aangeboden. Naast kennisverwerving wordt er ook veel
aandacht besteed aan vaardigheden die in het vervolgonderwijs
van belang zijn, zoals organiseren, plannen, onderzoeks- en
presentatievaardigheden. Behalve het volgen van theoretische
lessen werken de leerlingen aan werkstukken, lopen stage op
een door hen zelf uitgezocht bedrijf en maken verschillende
excursies. De leerlingen doen examen in zeven vakken.
Hierdoor wordt de aansluiting met havo en mbo aanzienlijk
verbeterd. Het eigenaarschap van de leerlingen wordt vergroot
door de kwt lessen. Leerlingen kiezen in die lesuren de vakken
die ze zelf nodig hebben.
Afdeling basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (bk)
Op deze afdeling kiezen de leerlingen voor één van de
volgende profielen:
• Media, Vormgeving en ICT (mvi)
• Economie & Ondernemen (e&o)
• Dienstverlening & Producten (d&p)
• Zorg & Welzijn (z&w)
Deze profielen zijn voorbereidende beroepsgerichte
programma’s die de leerlingen voorbereiden op doorstroom
naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Bij elk profiel
horen een aantal verplichte algemeen vormende (theoretische)
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vakken. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is stage
een belangrijk onderdeel van het studieprogramma.
Media, Vormgeving en ICT (MVI)
Het profiel MVI is bedoeld voor leerlingen die zich willen
oriënteren op een breed scala aan beroepen en opleidingen die
iets te maken hebben met (digitale) vormgeving, media en ICT.
De leerlingen leren in kleine groepjes samen te werken
aan opdrachten die leiden tot eindproducten. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van laptops, foto- en videoapparatuur,
geavanceerde print- en nabewerktechnieken en professionele
softwarepakketten. Bij het uitvoeren van de opdrachten staat
het eigen initiatief en de ontwikkeling van de eigen skills van de
leerling centraal.
Het profiel MVI bevat de volgende examenonderdelen:
• Audiovisuele vormgeving en productie
• Informatie en Communicatietechnologie
• Interactieve vormgeving en productie
• 2d/3d vormgeving en productie
Economie en Ondernemen (E&O)
Het profiel Economie en Ondernemen is een brede opleiding
met veel mogelijkheden binnen de economische sector. Het
profiel bestaat uit vier verplichte profielvakken:
• Commercieel
• Secretarieel
• Logistiek
• Administratie
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Dienstverlening en Producten (D&P)
Het profiel Dienstverlening en Producten is voor leerlingen
die actief, sportief, technisch en vooral met verschillende
doelgroepen bezig willen zijn.
De verplichte profielvakken die je bij Dienstverlening en
Producten krijgt zijn:
• Organiseren van een activiteit
• Presenteren, promoten en verkopen
• Een product maken en verbeteren
• Multimediaal product maken
Zorg en Welzijn (Z&W)
Het profiel zorg en welzijn is voor leerlingen die later iets
met mensen willen doen. Als je iets met uiterlijke verzorging
wil, kies je aan het einde van je tweede leerjaar voor het
uitstroomprofiel uiterlijke verzorging.
De verplichte profielvakken die je bij zowel zorg en welzijn als
uiterlijke verzorging krijgt zijn:
• Mens en omgeving
• Mens en gezondheid
• Mens en zorg
• Mens en activiteit
Per uitstroomprofiel zijn er een aantal keuzevakken die je volgt.
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HAVO/VWO
juniorcollege
havo/vwo, leerjaar 1 en 2
In de havo/vwo-onderbouw wordt van de leerlingen steeds
meer zelfstandigheid verwacht. Dit is noodzakelijk gezien de
hoge eisen die het studiehuis aan de studievaardigheden stelt.
De leraar blijft nadrukkelijk aanwezig en vervult een sturende
rol, maar daarnaast moeten de leerlingen ook van en met elkaar
leren ‘leren’. Docenten gebruiken ‘activerende didactiek’.
De onderbouw havo/vwo duurt twee jaar. We beperken de
onderbouw welbewust tot de eerste twee klassen en rekenen
de derde klassen havo, atheneum en gymnasium tot de
bovenbouw. Daarmee benadrukken we dat er in het derde jaar
veel aandacht is voor de voorbereiding op de Tweede Fase. De
eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van
de mogelijkheden van elke leerling en van het ontwikkelen van
hun persoonlijke talenten. Bovendien wordt er sinds augustus
2012 meer met digitale ondersteuning gewerkt zodat het nog
beter mogelijk is om maatwerk te leveren.
Dakpanklas
Het Blariacumcollege heeft een dakpanklas. Dat is een klas
waarin leerlingen zitten met een dubbel advies: t/havo of h/
vwo. De docenten brengen tussentijds advies uit over het
vervolgtraject: vmbo-t, havo, atheneum of gymnasium. Als er
aan het eind van het schooljaar getwijfeld wordt over de keuze,
dan kan de leerling toch overgaan naar de tweede klas met een
dubbel advies. In de tweede klas krijgt uw kind dan steeds een
rapport op twee niveaus. Gedurende het tweede leerjaar wordt
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bekeken welke keuze er definitief aan het eind van dat leerjaar
wordt gemaakt.
De vwo-masterclass (brugklas- atheneum en gymnasium)
Wanneer de leerling een vwo-advies heeft gekregen op
de basisschool, dan komt hij in het eerste jaar in de vwomasterclass. Het Blariacumcollege biedt leerlingen al vanaf
de vwo-masterclass de mogelijkheid kennis te maken met het
gymnasiale onderwijs. Alle vwo leerlingen in de masterclass
volgen vanaf de brugklassen lessen in klassieke vorming.
Leerlingen die méér kunnen, maar vooral ook méér willen, zijn
in deze klas helemaal op hun plek!
Excellentieprogramma
Een leerling die iets extra’s kan, moet gestimuleerd worden dat
ook te doen! Op het Blariacumcollege dagen we de leerling
uit deze stap te zetten. Dat kan in ons excellentieprogramma.
Het excellentieprogramma is een programma dat het
Blariacumcollege aanbiedt aan leerlingen op het vwo die
bovengemiddeld presteren en/of bijzonder getalenteerd zijn
in een bepaald vakgebied en die een extra uitdaging zoeken
op school. Dit mooie programma is een onderdeel van de
bredere Academische Leerlijn binnen het Blariacumcollege. Die
uitdaging vinden zij door een eigen ‘project’ te bedenken waar
onder lestijd aan gewerkt wordt. In dit excellentieprogramma
volgt de leerling in overleg met de coördinator van dit
programma en de vakdocent en uiteraard met toestemming
van de ouders minder reguliere lessen. De op deze wijze
vrijgekomen tijd kan dan worden gebruikt voor verdieping of
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verbreding. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een onderzoek doen naar
een zelfgekozen onderwerp, het deelnemen aan wedstrijden of
olympiades, het volgen van een extra vak, een vak in een hoger
leerjaar (versnellen), maar ook het volgen van een externe
cursus of een masterclass aan een universiteit. De invulling
van dit excellentieprogramma is een vorm van maatwerk
waarop de leerling zelf veel invloed heeft. Op deze wijze
krijgt hij de kans om zich bezig te houden met onderwerpen
die aansluiten bij zijn persoonlijk interessegebied of die nuttig
kunnen zijn voor een eventuele vervolgopleiding. De leerling
blijft uitgedaagd! Leerlingen die in aanmerking komen voor dit
excellentieprogramma krijgen een begeleider toegewezen, die
de ontwikkeling van de leerling volgt. Regelmatig vinden er
individuele gesprekken plaats waarin het leerproces besproken
wordt en waar nodig bijgestuurd zal worden. Na het afronden
van het excellentieprogramma krijgt de leerling een certificaat
overhandigd met een omschrijving van de inhoud van het
gevolgde excellentieprogramma.
Sportklas op havo en vwo:
ruimte voor ambitie op sportief terrein
Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding krijgen de
leerlingen wekelijks extra lessen. Leerlingen sporten niet
alleen méér, maar leren ook over dingen die met sport te maken
hebben. Een brede sportontwikkeling, leren samenwerken
en het aangaan van uitdagingen zijn belangrijke doelen van
de sportklas. In de tweede en derde klas vindt verbreding
en verdieping plaats. Op deze manier kunnen de leerlingen
kennismaken met een mogelijk toekomstig beroepenveld. Het
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vak BSM (bewegen, sport en maatschappij) is een volwaardig
examenvak in de bovenbouw van havo/vwo.
Voor leerlingen die na de middelbare school verder willen in
sportgeoriënteerde beroepen is dit vak een must!
seniorcollege havo/vwo
havo leerjaar 3 t/m 5 en vwo leerjaar 3 t/m 6
In het derde leerjaar van havo en vwo kiezen de leerlingen een
profiel. De vakken worden binnen vier profielen aangeboden.
De profielen zijn:
• cultuur en maatschappij (CM)
• economie en maatschappij (EM)
• natuur en gezondheid (NG)
• natuur en techniek (NT)
De Tweede Fase van het voortgezet onderwijs op havo en vwo
bestaat uit de leerjaren havo-3, 4 en 5 en vwo-3, 4, 5 en 6. Ze
beginnen in het vierde leerjaar met het examentraject van de
Tweede Fase. In deze jaren sluiten de leerlingen hun opleiding
af en bereiden zij zich voor op de studie aan een hogeschool
of universiteit. De lessen en de vakken blijven de basis van
het onderwijs, maar het klassenverband wordt vanaf leerjaar
4 doorbroken doordat leerlingen hun eigen vakken kiezen.
Naast de ruime profielkeuzemogelijkheden wordt er ook
vakoverstijgend gewerkt.
Gymnasium
Van oudsher is het gymnasium dé opleiding die gericht is
op een academische vervolgopleiding. Op het gymnasium
krijgen leerlingen vaardigheden aangeleerd die passen bij een
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kritische en onderzoekende houding. Bij het studeren aan een
universiteit is dit van grote waarde. De klassieke talen Latijn en
Grieks spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van een
dergelijke houding.
Door het volgen van deze talen leert men gemakkelijker
andere talen en bètavakken zoals natuurkunde en scheikunde.
Men begrijpt meer van kunst, politiek, architectuur en van de
mensen om zich heen.
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BEGELEIDING
EN ONDERSTEUNING
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Het Blariacumcollege besteedt veel aandacht aan de
leerlingbegeleiding, die gericht is op de individuele
behoefte van een jongere. Veel medewerkers zijn bij de
begeleiding van de leerlingen betrokken. Het uitgangspunt
bij de begeleiding is de ontwikkeling van de leerling tot
jongvolwassene zo goed mogelijk te laten verlopen.
We willen de leerling helpen zelfstandig te worden.
Samenwerking tussen leerlingen, ouders en school is hierbij
erg belangrijk.
Ondersteuning binnen het team
Iedere leerling heeft zijn eigen thuisbasis, een veilige, gezellige
en overzichtelijke eenheid, als voorwaarde voor het creëren
van een leer- en leefklimaat waarin leerlingen worden gekend
en erkend. Een team bestaat uit een teamleider, mentoren/
coaches en vakdocenten en zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor een groep leerlingen.
Mentor/coach
Bij het Blariacumcollege heeft elke leerling een eigen mentor/
coach. De mentor/coach is de spil bij leerlingbegeleiding
en ondersteuning. De mentor/coach volgt samen met de
leerling en ouders de studie maar ook de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerling. Daar waar nodig wordt
er in samenwerking met het team gekeken aan welke
begeleiding de leerling behoefte heeft en worden eventuele
handelingsafspraken gemaakt. De mentor/coach kan, indien
naast deze basisondersteuning meer nodig is, een beroep doen
op de medewerkers van het Plein.
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Decanaat en loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) op het
vmbo
De decaan vmbo is samen met de mentor/coach en
ouders verantwoordelijk voor de loopbaan en studiekeuze
begeleiding van de vmbo-leerlingen. Voor een weloverwogen
loopbaankeuze en studiekeuze is de samenwerking tussen
leerlingen, ouders en school van cruciaal belang.
Uitgangspunt bij deze begeleiding zijn de vijf
loopbaancompetenties:
1 Kwaliteitenreflectie (wat kan ik goed en hoe weet ik dat?)
2 Motievenreflectie (wat wil ik graag en waarom?)
3 Studie/werkexploratie (welk beroep/welke studie past bij mij
en waarom?)
4 Loopbaansturing (welke stappen kan ik zetten om mijn doel
te bereiken?)
5 Netwerken (wie kan mij helpen bij mijn studiekeuze/
loopbaanontwikkeling?)
Tijdens de schoolloopbaan krijgen de leerlingen te maken met
drie belangrijke keuzemomenten, te weten:
• gedurende leerjaar 2 de keuze van een profiel en leerweg
met bijbehorende examenvakken.
• gedurende leerjaar 3 de keuze van het definitieve
examenpakket (leerling laat één vak uit leerjaar 3 vallen) Dit
geldt alleen voor de richting vmbo-gt.
• gedurende leerjaar 4 de keuze van de vervolgopleiding.
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Voor vragen en/of informatie kunnen leerlingen terecht bij de
mentor en de decaan. Ze kunnen ook de website www.yubu.nl
raadplegen.
Decanen
• vmbo onderbouw R. Kamstra,
decaan-ob-blc@ogvo.nl
• vmbo GL/TL bovenbouw D. Willemssen,
decaan-gt-blc@ogvo.nl
• vmbo b/k bovenbouw P. Lamers,
decaan-bk-blc@ogvo.nl
Decanaat en loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB)
op havo en vwo
De havo- en vwo-leerlingen krijgen te maken met twee
belangrijke keuzemomenten, te weten:
• gedurende leerjaar 3 de keuze van het profiel en het daarbij
passende vakkenpakket,
• gedurende leerjaren havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en
vwo-6 de keuze van de vervolgopleiding.
De decaan zal samen met de mentor de leerlingen en ouders
zo goed mogelijk informeren over de te maken keuze. Ook
worden diverse activiteiten georganiseerd om de leerlingen
en hun ouders vertrouwd te maken met de keuzes die moeten
worden gemaakt.
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Decanen:
• Havo Richard Geurts,
rigeurts@ogvo.nl
• V WO Bas van Gestel,
bvgestel@ogvo.nl
Het Plein
Voor extra ondersteuningsvragen kunt u terecht bij de
medewerkers van het Plein. Dit team wordt gecoördineerd
door twee ondersteuningscoördinatoren, één voor het VMBO
en één voor havo/vwo.
Het team bestaat onder andere uit remedial teachers, een
psycholoog/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker,
leerlingbegeleiders en een Pleinklasdocent.
Ondersteuning ziet er als volgt uit:
School- Ondersteuning- Team (SOT)
Als een mentor/coach samen met het team geen oplossing kan
vinden voor een ondersteuningsvraag van de leerling, kan hij
naar het SOT gaan om extra ondersteuning voor een leerling
aan te vragen. Aan het SOT kunnen naast de mentor of coach,
de ondersteuningscoördinatoren, sociaal wijkteamlid en een
orthopedagoog ook nog externe partners gevraagd worden om
deel te nemen. Bijvoorbeeld de consulent leerplicht, de
jeugdarts, een adviseur vanuit de ggz en de politie. Vanuit het
SOT wordt een traject voor de leerling uitgezet. Ouders dienen
altijd toestemming te geven voor een bespreking in het SOT en
worden door de mentor / coach op de hoogte gebracht van de
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gemaakte afspraken in het SOT. Dit kunnen individuele
begeleidingen of groepsbegeleidingen zijn.
Speciaal Passend Onderwijs Project (SPOP)
SPOP is een begeleidingstraject voor leerlingen die structurele
begeleiding nodig hebben, als het gaat om plannen,
organiseren of het vóór-structureren van de dag. In de
begeleidingstrajecten is ook aandacht voor veiligheid en het
sociaal emotioneel welbevinden van de leerling.
De Pleinklas
De Pleinklas is een kleine klas op het ondersteuningsplein
waar leerlingen tijdelijk les krijgen. Het is bedoeld voor
leerlingen die tijdelijk niet in de gewone klas kunnen werken,
of leerlingen die dreigen uit te vallen binnen de gewone klas.
Die leerlingen krijgen hier maatwerktrajecten aangeboden en
dit traject duurt maximaal drie maanden. Voor deze aanvullende
onderwijsondersteuning wordt in samenspraak met de leerling
en de ouders een zogenaamd ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) opgesteld.
Remedial Teaching
Tijdens de eerste weken van het schooljaar worden alle
brugklassers getest op het gebied van spelling, begrijpend
lezen, woordenschat en rekenvaardigheden. Zo kunnen
problemen in een vroeg stadium gesignaleerd worden en kan
er snel hulp worden geboden met remediërende programma’s
en materialen. Deze volgtoetsen worden de eerste drie
leerjaren van het voortgezet onderwijs herhaald.
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Dyslexie en dyscalculie
Dyslexie en dyscalculie mogen een succesvolle schoolloopbaan
op het Blariacumcollege niet in de weg staan. De school doet
er dan ook alles aan om, binnen haar mogelijkheden, deze
leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen.
Taal- en rekenonderwijs
Met de invoering van de wet ‘Referentieniveaus Nederlandse
taal en rekenen’, zijn er omschrijvingen van kennis en vaardig
heden vastgesteld die de leerling op een bepaald moment
tijdens zijn opleiding moet beheersen. Het Blariacumcollege
investeert in reken- en taallessen. De rekenlessen zijn een
onderdeel van de wiskundelessen. Leerlingen oefenen
daarnaast aan de hand van een digitaal rekenprogramma om op
het juiste referentieniveau te komen. Ze kunnen hier op hun
eigen niveau en tempo aan werken.
Ondersteunen van mentoren, coaches en teams
Naast het begeleiden van leerlingen, ondersteunen de
leden van het ondersteuningsteam ook klassen, collega’s
en teams. Denk bijvoorbeeld aan teamvoorlichting over
leerlingen met adhd of autisme, of het adviseren in een
klassenaanpak aan de hand van lesobservaties. Ook kunnen
zij bij oudergesprekken aanwezig zijn. Daarnaast bestaat er
een begeleidingsprogramma voor groepen en/ of individuele
docenten en stagiaires. Dit helpt bij het kwalitatief verbeteren
van de primaire taak: het verzorgen van uitstekend onderwijs.
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Huiswerk onder begeleiding
Voor de leerlingen van de klassen 1 t/m 3 wordt na afloop
van de lessen huiswerk onder begeleiding aangeboden. Een
docent begeleidt van maandag t/m donderdag tussen 14.20
en 16.30 uur de leerlingen. Voorwaarde voor deelname is de
aanwezigheid van de leerling van minimaal drie dagen per
week. Ouders/verzorgers dienen deze extra ondersteuning
aan te vragen via de mentor of coach van hun kind. Aan huis
werkbegeleiding zijn kosten verbonden. Aan het begin van het
schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers hierover per mail
een brief.
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school legt in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ vast
welke voorzieningen en mogelijkheden zij heeft voor
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het school
ondersteuningsprofiel van het Blariacumcollege vindt u op de
site www.passend-onderwijsnoordlimburg.nl.
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BREDE ONTWIKKELING
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Wij bereiden uw zoon of dochter voor op het behalen van
het diploma vmbo, havo of vwo. Daarnaast vinden wij het
belangrijk dat uw zoon of dochter, behalve met een diploma,
óók met voldoende persoonlijke, maatschappelijke en
culturele bagage onze school verlaat. Actief burgerschap en
sociale integratie staan hoog op de agenda van het
Blariacumcollege. Een belangrijk streven van de school is
leerlingen te begeleiden en te stimuleren in hun
ontwikkeling tot de zelfstandige, mondige en
verantwoordelijke mensen waar de samenleving om vraagt.
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Sportactieve school
Wij zijn een sportieve school. De lessen lichamelijke oefening
(lo) zijn in eerste instantie bedoeld om het lichaam van uw
zoon of dochter in goede conditie te houden. Het sportieve
gebeuren houdt niet op bij de activiteiten die tijdens de lessen
worden gepland. Daarom organiseren de docenten lo ook
buiten de lessen allerlei activiteiten, die soms verplicht zijn en
soms een vrije keuze van de leerling zijn, zoals:
• Sportdagen voor alle klassen
• Extra lessen voor leerlingen die bijvoorbeeld naar de
Academie Lichamelijke Oefening, het Centraal Instituut
Opleiding Sportleiders, of naar de politieschool willen
• Deelname aan allerlei sportieve toernooien (ook over de
grens)
• iRun2beFit
• Sportactiviteiten na schooltijd
• Sportactiviteiten in samenwerking met sportscholen en
verenigingen in Blerick en omgeving
De gezonde school
Het Blariacumcollege staat voor vitale leerlingen en
medewerkers nu en in de toekomst! Dit maakt het hebben van
een gezonde leefstijl een belangrijk onderdeel van de
voorbereiding op de maatschappij van morgen. Onze opdracht
is om alle leerlingen en medewerkers te ondersteunen in het
bevorderen van een gezonde leefstijl. Naast het bieden van
uitdagend en kwalitatief goed onderwijs doet OGVO dit door
gezondheid centraal te stellen op de scholen en een gezonde
leefstijl in het DNA van de scholengemeenschap te verankeren.
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Er wordt ingezet op bewustwording, het toepassen en de
borging van een gezonde leefstijl in de mindset en het gedrag
van zowel leerlingen als medewerkers.
Project ‘after school’
Het doel van ‘after school’ is om leerlingen extra kansen
te bieden op het gebied van cultuur, creativiteit en sport,
waardoor er een extra binding met de school en plaatselijke
culturele, creatieve en sportieve instellingen ontstaat. Het
project ‘after school’ bestaat uit een zestal workshops op het
gebied van cultuur en creativiteit waaruit leerlingen van de
vmbo onderbouw kunnen kiezen.
Reizen naar het buitenland
In verband met de COVID maatregelen moeten we rekening
houden met de organisatie van onze verschillende excursies
en buitenlandse reizen. In het begin van het nieuwe schooljaar
wordt de situatie opnieuw bekeken. Voorbeelden van excursies
en reizen die leerlingen hebben gemaakt zijn:
• een driedaagse schoolreis naar Berlijn voor de leerlingen van
de afdeling bbk
• snowcamp
• stedenreis naar Londen, Parijs, Boedapest, Barcelona en
Edinburgh
• een bezoek aan een kerstmarkt in Duitsland of aan de Noord
Franse stad Lille
We denken dat de leerlingen hier, behalve dat ze er veel plezier
aan beleven, ook veel van leren voor hun latere leven.
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Deelname aan The Big Climb
Het Blariacumcollege biedt leerlingen de kans om een
buitengewone prestatie te leveren. Bij The Big Climb worden
21 leerlingen uitgekozen, gevraagd, uitgedaagd om fietsend
samen met 21 begeleiders de Alpe d’Huez te gaan beklimmen.
Het motto van The Big Climb is: opgeven is geen optie.
Naast de uitdaging voor de leerlingen is er ook een goed doel
gekoppeld aan dit project. Bij de eerste drie edities was dat
goede doel KiKa: Kinderen Kankervrij.
Vanaf 2015 steunt The Big Climb Villa Joep, een fonds dat
onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker ondersteunt.
De zesde editie van de Big Climb op 21 september 2019 was
wederom een groot succes.
Global Exploration
In de zomer van 2018 heeft een groep leerlingen, docenten
en begeleiders een bezoek gebracht aan Indonesië. Dit in
samenwerking met de Stichting Global Exploration, die stages
organiseert voor jongeren in ‘derdewereldlanden’. Het centrale
doel is Nederlandse jongeren in contact te brengen met andere
culturen. Door samen te praten, te werken, te spelen kan er een
kleine bijdrage worden geleverd aan een betere wereld. Aan de
reis was een inzamelingsactie gekoppeld. In de zomer van 2021
gaan we naar Mongolië, waar we diverse projecten en scholen
zullen bezoeken. Jaarlijks wordt vastgesteld of the Big Climb en
Global Exploration doorgang vinden.
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HUISREGELS
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Vanzelfsprekendheden
Op het Blariacumcollege is het vanzelfsprekend dat:
• iedereen respect heeft voor elkaar en elkaars eigendommen
• iedereen een bijdrage levert aan een veilige school
• iedereen een bijdrage levert aan een schone school
• iedereen een bijdrage levert aan een goede voortgang van de
lessen
• iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken
Teamspecifieke regels en afspraken mogen niet strijdig zijn
met bovengenoemde vanzelfsprekendheden en algemene
schoolregels. Zo werken we samen aan een prettige
leeromgeving.
Per team kan een nadere invulling worden gegeven om recht te
doen aan eigenheid en verscheidenheid van leerlingen. Zoveel
leerlingen en dus ook zoveel verschillen en zoveel talenten.
Een grote diversiteit in verschillen en talenten leidt bij goede
samenwerking tot creatievere oplossingen, inzichten en ideeën.
Het gaat om de juiste leerling op de juiste plaats waarbij ieders
uniekheid wordt ingezet. Op het Blariacumcollege telt ieders
talent!
Algemene schoolregels
Leerlingen dienen tijdens schooltijd altijd hun schoolpasje bij
zich te hebben en dit op verzoek te tonen. Als leerlingen hun
pasje niet bij zich hebben, kunnen er maatregelen genomen
worden.
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Ziekmelding en verzuim
• Bij ziekte van uw zoon of dochter belt u, onder vermelding
van het leerlingnummer, vóór aanvang van de lessen tussen
08:00-08:30 uur naar school: t (077)-3590222.
• Bij ziekte tijdens schooltijd wordt naar u gebeld en in overleg
wordt bepaald of uw zoon of dochter zelfstandig naar huis
kan. Na thuiskomst van uw kind vragen wij u om de school te
bellen voor een ‘thuismelding’.
• Op het moment dat uw zoon of dochter weer beter is, meldt
hij/zij zich met de door u ondertekende communicatiekaart
aan de balie (frontoffice) van de school.
• Het Blariacumcollege werkt met een verzuim- en ziekmel
dingsprotocol (zie onze website). Bij frequent en langdurig
verzuim wordt met de ouders contact opgenomen.
Te laat komen
De leerling die te laat komt, meldt zich bij de frontoffice met
leerlingpasje en gaat met het daar ontvangen briefje naar de les.
Wanneer een leerling te laat is (tot twintig minuten) moet de
leerling zich de volgende ochtend om 08:00 uur melden in het
Seniorcollege. Wanneer een leerling meer dan twintig minuten
te laat is, moet de leerling zich ook om 08.00 uur melden en
moet daarnaast één uur corvee werkzaamheden verrichten.
Het betreft hier ongeoorloofde afwezigheid.
Kleding
• Jassen, mutsen en petten horen in de garderobe of in de
kluisjes. Het dragen van mutsen en petten is slechts buiten de
gebouwen toegestaan.
• Iedereen draagt correcte (niet-aanstootgevende) kleding.
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Fietsenstalling
Fietsen, brommers, scooters dienen te worden gestald op de
daartoe aangewezen plaatsen. De leerlingen zijn verplicht om
daarbij de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Voor de les
Voorafgaand aan de lessen en tijdens de pauzes bevinden
de leerlingen zich in het restaurant, het atrium of buiten
het gebouw op het schoolterrein. Dit zijn ook de enige drie
plaatsen waar ze mogen eten en drinken. Leerlingen van het
Juniorcollege zijn tijdens schooltijden op het schoolterrein of in
de schoolgebouwen.
Multimedia
• In het Juniorcollege is het gebruik van mobiele telefoons
alleen toegestaan tijdens de pauzes in het atrium. Het kan
voorkomen dat voor een bepaalde opdracht in de les het
mobiel onderdeel uitmaakt van de opdracht. De docent
bepaalt dan of en wanneer het mogelijk is de mobiele
telefoon te gebruiken voor de les. In het Seniorcollege
beslissen de afdelingen en docenten over het gebruik.
Leerlingen moeten goed beseffen waar wat wel en niet kan.
In de pauzes mogen er mobieltjes gebruikt worden in het
forum. Bij overtreding wordt het mobieltje ingenomen en
dezelfde dag aan het einde van de les of aan het einde van de
dag teruggegeven. Tevens volgt er een strafmaatregel.
• Fotograferen, geluid opnemen en filmen zonder
toestemming is verboden. Zie algemene deel privacy
achteraan in deze gids.
54

Gedragscode Sociale Media
Het Blariacumcollege beschikt over een gedragscode sociale
media voor leerlingen. Onder sociale media verstaan we alle
internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie
met elkaar te delen. Wanneer leerlingen via sociale media
willen berichten over aspecten die met school te maken
hebben, willen we ze op het volgende wijzen:
• Alleen de directie brengt officiële mededelingen over de
school naar buiten via het account van het Blariacumcollege.
• Leerlingen plaatsen en verspreiden geen berichten over
anderen, zeker niet als het gaat om privé-informatie of
vertrouwelijke informatie.
• Leerlingen gedragen zich online zoals ze zich ook binnen
de school behoren te gedragen. De schoolregels en de
omgangsvormen binnen school zijn ook van toepassing op
sociale media.
• Pesten op school wordt niet getolereerd, dus ook niet op
sociale media.
• Leerlingen plaatsen geen berichten die bedreigend,
discriminerend, beschadigend of haatdragend zijn voor een
andere persoon (leerlingen en/of medewerkers) en/of het
Blariacumcollege.
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Het is belangrijk dat leerlingen zich aan de gedragscode sociale
media houden. Ze zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun
publicaties en verspreiding van publicaties via sociale media,
zowel in als buiten de school. Als leerlingen afwijken van deze
gedragscode zal de school de ouders/verzorgers informeren
en maatregelen nemen. In ernstige situaties kan dit zelfs
verwijdering van de school inhouden.
Energiedrank
Energiedranken zoals o.a. Red-Bull, Monster en Bullit hebben
een sterk stimulerende werking. Ze leiden in veel gevallen tot
druk gedrag en ze kunnen klachten als rusteloosheid,
concentratieproblemen en slaapproblemen veroorzaken.
Daarom is het gebruik van energiedrank op school niet
toegestaan.
Roken
Het Blariacumcollege is een rookvrije school. Dat betekent
dat binnen het schoolgebouw en op het buitenterrein van de
school niet mag worden gerookt. Niet toegestaan zijn:
• Drugsgebruik en het verhandelen van drugs
• Gokken en/of spelen met inzet
• Alcoholgebruik
Vandalisme
Bij diefstal, vernielingen, verbaal en fysiek geweld kan de
politie worden gewaarschuwd en aangifte worden gedaan.
Eventuele schade wordt verhaald op de ouders/verzorgers.
Het convenant “Veilige school” is hier van toepassing.
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Beschikbaarheid voor school
Van maandag tot en met vrijdag zijn leerlingen tot 17.00
uur beschikbaar voor school. Dit kan zijn voor een les,
herkansing van een toets, extra ondersteuning of nakomen.
Verenigingen, muzieklessen, werk etc. regelen en bezoeken
de leerlingen buiten deze uren. Incidenteel kunnen door school
georganiseerde activiteiten/excursies ook later dan 17.00 uur
afgelopen zijn.
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ONDERWIJSGEMEENSCHAP
VENLO & OMSTREKEN
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OGVO is een onderwijsstichting waar het Blariacumcollege,
College Den Hulster en het Valuascollege intensief
samenwerken aan het ontwikkelen en het geven van het
beste onderwijs voor leerlingen uit Venlo en omgeving.
Ons onderwijs sluit aan bij de interesse en capaciteiten van
leerlingen en houdt rekening met de individuele mogelijkheden
en bereidt de leerlingen voor op de maatschappij van morgen.
Wij bieden onze leerlingen méér dan alleen een opleiding tot
een diploma. Wij leren hen hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen in actieve verbinding met elkaar en in
samenwerking met de omgeving.
Het onderwijsaanbod op de locaties van OGVO is volledig op
elkaar afgestemd en sluit aan op het primair onderwijs en het
vervolgonderwijs. Door de diversiteit kan iedere leerling uit het
onderwijsaanbod van OGVO kiezen voor de opleiding waar
zijn/haar talenten het best tot hun recht komen en worden
ontwikkeld. Kortom, ruimte voor talent.

postadres
Postbus 270
5900 ag Venlo

t (077) 359 0500
f (077) 359 0599
e info@ogvo.nl

bezoekadres
Hogeweg 26a
5911 eb Venlo
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gmr)
De wettelijke regels voor de medezeggenschap liggen vast in
de Wet Medezeggenschap op Scholen (wms). Deze wet biedt
mogelijkheden om als medewerker, ouder en leerling mee te
denken en mee te beslissen over het doen en laten van de
school. De gmr overlegt over campusoverstijgende
onderwerpen.
gmr-leden
• vacature (ouder Blariacumcollege)
• Francis Meijers (medewerker Blariacumcollege)
• Joep Derckx (medewerker Blariacumcollege)
• Demi Janssen (leerling Blariacumcollege)
• Rob Huijskens (medewerker College Den Hulster)
• Frans Wijnen (medewerker College Den Hulster)
• vacature (ouder College Den Hulster)
• vacature (leerling College Den Hulster)
• Jacques Knelissen (medewerker Valuascollege)
• Rick Cremers (medewerker Valuascollege)
• Emmie van Daelen (ouder Valuascollege)
• Stan Dekkers (leerling Valuascollege)
adres gmr
Postbus 270, 5900 ag Venlo, telefoon 077-3590500
email: gmr@ogvo.nl
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Schoolboeken
Schoolboeken, bestaande uit studieboeken en werkboeken,
zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor
de levering van de schoolboeken werken de drie campussen
van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO)
samen met de firma Van Dijk Educatie. Leerlingen hoeven de
boeken niet op school af te halen. Aan het einde van het
schooljaar leveren leerlingen de boeken weer in op school.
De werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.
Leerlingen ontvangen per schooljaar éénmalig een
boekenpakket. Wijzigingen in het vakkenpakket of verandering
van school in de loop van het schooljaar kunnen dus financiële
consequenties hebben. De (tweede set) werkboeken brengen
we in rekening bij de ouders. De leerling dient zorgvuldig met
de boeken om te gaan en deze niet te beschrijven of te
beschadigen. Schade aan of het kwijtraken van boeken brengt
de firma Van Dijk u in rekening.
Chromebooks voor brugklassers
De ontwikkelingen en de mogelijkheden op het gebied van
ICT, vormen sinds enkele jaren een interessante toegevoegde
waarde voor het onderwijs. Digitaal onderwijs speelt daarom
een steeds grotere rol in ons onderwijs. De scholen blijven
lesstof aanbieden door middel van boeken, maar maken ook
steeds meer gebruik van aanvullend, digitaal lesmateriaal.
Leerlingen die de aanvullende lesstof willen gebruiken, kunnen
dat doen door middel van een Chromebook dat u zelf aanschaft
en beheert. Het is belangrijk dat de Chromebook voldoet aan
een aantal specificaties. Daarnaast zijn zaken als snelle reparatie
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en vervanging bij reparatie, verzekering, kopen of huren, de
mogelijkheid om gespreid te betalen en natuurlijk de prijs
belangrijke afwegingen. OGVO heeft afspraken gemaakt met
The Rent Company over een vrijblijvend aanbod dat zij u
mogen doen. Maar u kunt het apparaat natuurlijk ook elders
aanschaffen. De specificaties waaraan het Chromebook dient te
voldoen zijn, vindt u via The Rent Company
Ouderbijdrage
Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook
extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling
te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door
de overheid bekostigd en de school vraagt elk jaar aan de
ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken.
Voor deze vrijwillige ouderbijdrage hanteren wij de volgende
uitgangspunten:
• De regeling heeft de instemming van de oudergeleding van
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de
oudergeleding van de Campus Medezeggenschapsraad.
• Lesmateriaal (boeken e.d.) is gratis en kent geen bijdrage.
• Materialen die nodig zijn voor het volgen van de lessen
(veiligheidsschoenen, rekenmachine e.d.) kunnen via school
aangeschaft worden en worden doorbelast aan de ouders. Dit
gebeurt op vrijwillige basis. Ouders mogen deze materialen
ook zelf aanschaffen, maar de materialen dienen wel te
voldoen aan de door de school gestelde eisen.
• Voor extra specialisaties vraagt de school geld.
• De ouders ontvangen een e-mail met daarin een link naar een
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keuzeformulier. Op dit formulier kunnen ouders hun keuzes
kenbaar maken. Na acceptatie hiervan kan de bijdrage
worden voldaan middels iDEAL of overschrijving. Ouders
waarvan bij de school geen e-mailadres bekend is, ontvangen
een factuur per post.
• Daarnaast zullen in de loop van het jaar nog enkele
facultatieve onderdelen worden aangeboden. Dit betreft met
name excursies.
• Ouders kunnen een beroep doen op de reductie- en
kwijtscheldingsregeling.
• Op www.ogvo.nl en op de website van de school
(www.blariacum.nl, www.denhulster.nl,
www.valuascollege.nl) is verdere informatie te vinden over
de vrijwillige ouderbijdrage per opleiding/ leerjaar en de
reductie- en kwijtscheldingsregeling.
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Verzekeringen
ongevallenverzekering
Alle leerlingen zijn aanvullend verzekerd voor geneeskundige
kosten ten gevolge van ongevallen op school, tijdens schooltijd.
schoolreizen
Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken heeft een
doorlopende reisverzekering. Indien de leerling deelneemt aan
een één- of meerdaagse buitenlandse schoolreis, zorgt de
betreffende campus voor aanmelding. U hoeft hierop geen
actie te ondernemen. Een annuleringsverzekering dient u zelf
af te sluiten, mocht u deze willen.
aansprakelijkheid
Voor de schade die leerlingen veroorzaken aan derden, moet u
zelf een aansprakelijkheidsverzekering (avp) afsluiten. De
school is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van
kleding, tassen, (brom)fietsen enz. Schade aan eigendommen
van de school, ontstaan door (mede-)schuld, kan op de leerling
of op de ouders verhaald worden door middel van een
aansprakelijkheidsstelling.
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Onderwijstijd
Volgens de nieuwe wet modernisering onderwijstijd geldt er
vanaf 15 augustus 2015 een urennorm voor de gehele
schoolloopbaan. Het vastgestelde gemiddeld aantal uren voor
het vmbo is 3.700 uur, voor het havo is dat 4.700 uur en voor
het vwo 5.700 uur. Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189
dagen per jaar onderwijs krijgen.
De wettelijk gestelde criteria voor onderwijstijd:
• (onderwijs)activiteiten die verzorgd worden onder
verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijspersoneel;
• de onderwijstijd moet onder verantwoordelijkheid van de
school bewust gepland en verzorgd worden;
• op schoolniveau moet zijn afgesproken welke soorten
onderwijsactiviteiten meetellen als onderwijstijd.
Bij het bepalen of een school de norm heeft gehaald, wordt
rekening gehouden met de gevolgen van de vakantiespreiding
door toepassing van een regiocorrectie.
Met de onderwijstijd waar ook toets- en examenactiviteiten
onder vallen, wordt niet alleen de wekelijkse planning van de
lestijden (lessentabel) bedoeld. Soms vindt onderwijstijd plaats
onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw. Dit betreft
dan aanvullende verplichte activiteiten op het schoolgebonden
programma. Het gaat dan bijvoorbeeld om een- en meerdaagse
reizen en excursies, maar ook theaterbezoek, sportdagen,
culturele avonden. Daarnaast maken de campussen gebruik van
de Open Leercentra (olc’s), waar leerlingen te allen tijde
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onder begeleiding zelfwerkzaam zijn, dan wel in groepen
samenwerken aan een thema of project.
lesuitval
De afwezigheid van de reguliere docent bij lessen wordt zoveel
mogelijk opgevangen door vervangers.
Leerplicht, schorsing en verwijdering
In Nederland liggen de rechten en plichten van ouders,
leerlingen en schooldirecteuren vast in de leerplichtwet. Voor
meer informatie over het eindigen van de leerplicht, verlof,
schorsing en verwijdering kunt u terecht bij de school.
Leerlingenstatuut
ogvo heeft een leerlingenstatuut, dat alle rechten en plichten
van leerlingen benoemt. Het statuut bevat per campus een
aanvullend campusleerlingenreglement waarin de regels zijn
opgenomen die uitsluitend gelden voor de leerlingen van de
betreffende campus. Het leerlingenstatuut vindt u op
www.ogvo.nl, het campusleerlingenreglement staat op de
websites van de scholen.
Privacy
ogvo gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze
leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de
school, registreren wij gegevens over en van leerlingen. Het
vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt
tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De
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gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe
is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal
leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school
heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt
voorkomen. Wij delen leerlinginformatie alleen met andere
organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die
uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Informatieplicht aan ouders
Na een echtscheiding moeten scholen in principe gelijke
informatie aan ouders verschaffen. Wanneer beide ouders het
gezag hebben, zijn zij beiden aanspreekpunt. Tevens moeten
scholen de ouder zonder gezag van informatie voorzien, als hij
of zij daar zelf om vraagt. Het gaat daarbij om het verschaffen
van informatie rondom belangrijke feiten en omstandigheden
die betrekking hebben op de leerling. Wanneer scholen ouders
niet van informatie mogen voorzien, moet dit zijn vastgelegd in
een psychologisch- en/of pedagogisch rapport.
ogvo heeft de gedragsregels in deze vastgelegd in een
protocol. Dit protocol kunt u vinden op www.ogvo.nl.
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Kwaliteit en onderwijsprestaties
inspectie van het onderwijs
Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen
vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De
inspectie houdt daar toezicht op. Krijgen alle leerlingen
onderwijs van voldoende kwaliteit? Voldoen scholen aan de
wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De
inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen en stimuleert
hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. Kijk voor
meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl.
onderwijsprestaties en resultaten
De website www.scholenopdekaart.nl geeft informatie over
het onderwijs en de schoolresultaten van middelbare scholen
en kan zo helpen bij het vinden van de juiste school. Onder
andere examencijfers, slagingspercentages, doorstroomcijfers,
informatie over het profiel van de school, de tevredenheid van
leerlingen en ouders, staan overzichtelijk bij elkaar. Zo krijgt
iedereen die wil weten hoe het staat met de kwaliteit van de
scholen een evenwichtig beeld.
Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in
de school worden in goed overleg tussen de betrokkenen
opgelost. Als dit niet lukt, kan overleg met de leerlingbegeleider,
mentor, schoolvertrouwenspersoon, campusdirectie, of het
College van Bestuur volgen. Als dit niet tot tevredenheid leidt,
kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Kijk voor
meer informatie op www.ogvo.nl.
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Indien de klager een beroep doet op de hulp van de
Klachtencommissie, vormt de externe vertrouwenspersoon de
eerste schakel. Deze weegt de klacht en zoekt contact met de
betrokkenen om aard en achtergrond van de klacht na te gaan
en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. In gevallen
waar dit niet mogelijk is, wordt de klacht doorgeleid naar de
Klachtencommissie.
De externe vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis
reden is voor een klacht en/of door bemiddeling een oplossing
bereikt kan worden. Desgewenst begeleidt hij de klager bij de
verdere procedure. Indien aan de orde verwijst hij de klager
naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en
hulpverlening.
Extern vertrouwenspersoon
de heer J. Raedts
jhgraedts@icloud.com
Gedragscode en Klokkenluidersregeling
ogvo heeft wederzijds respect hoog in het vaandel staan.
Daarom willen wij ons allen houden en spiegelen aan de
gedragsnormen zoals verwoord in de algemene beginselen in
de Gedragscode. Deze vormt de leidraad voor ons dagelijks
handelen en garandeert dat iedereen die daarbij betrokken is,
deze gedragsregels naar letter en geest naleeft.
Wij achten het daarnaast van belang dat onze werknemers,
leerlingen en externe belanghebbenden zoals ouders van
leerlingen en leveranciers op adequate en veilige wijze melding
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kunnen maken van eventuele vermoedens van misstanden in de
organisatie. Daartoe heeft ogvo de Klokkenluidersregeling
vastgesteld. De Gedragscode en Klokkenluidersregeling kunt u
vinden op www.ogvo.nl.
Aanpak pesten
Onze scholen zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en
spannen zich in om (cyber)pesten tegen te gaan.
Alle scholen hebben een anti-pestcoördinator. De mentor /
coach is aanspreekpunt. Als een situatie niet opgelost wordt in
de eerste lijn, is de anti-pestcoordinator aanspreekpunt voor de
mentor / coach en eventueel voor ouders.
De invulling en aanpak ten aanzien van bovenstaande thema’s
kan per campus verschillen en zijn in het veiligheidsplan van de
afzonderlijke campussen uitgewerkt. Ook het pestprotocol is
hierin verwerkt. Elke school heeft een anti-pestcoördinator.
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Schoolvertrouwenspersoon
Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of
last heeft van opdringerig, gewelddadig of ongewenst seksueel
gedrag van een medeleerling of personeelslid kan een beroep
doen op de Schoolvertrouwenspersoon. De eerste stap blijft
natuurlijk die naar de mentor, maar durft, kan of wil een leerling
dat niet, dan kan deze rechtstreeks contact opnemen met de
Schoolvertrouwenspersoon. Die gaat er vertrouwelijk mee om
en zorgt mogelijk -en in overleg met de melder- voor
bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of extern vertrouwenspersoon. Op de site en in
deze schoolgids vindt u de namen van de Schoolvertrouwenspersonen van deze campus. Er is altijd een mannelijke en een
vrouwelijke Schoolvertrouwenspersoon.
Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen
Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd
met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige
middelen te verhelpen zijn. Ook krijgt de schoolleiding
geregeld het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om hun
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te
dienen. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van
groot belang dat medewerkers in dergelijke situaties zorgvuldig
handelen. Met het protocol Medicijnverstrekking en Medisch
Handelen geven wij aan hoe te handelen in dergelijke situaties.
Dit protocol kunt u vinden op www.ogvo.nl.
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Jeugdgezondheidszorg en GGD
De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een
gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot
18 jaar. U kunt voor alle vragen rondom de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind contact opnemen met de
jeugdgezondheidszorg. Kijk voor meer informatie op
www.ggdlimburgnoord.nl.
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Bureau Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg Limburg is er voor vragen over (ernstige)
problemen bij opvoeden en opgroeien. Jeugdigen en hun
ouders/opvoeders kunnen er terecht voor hulp, informatie en
advies. Bureau Jeugdzorg zorgt, waar nodig, voor het
beschikbaar komen van intensievere hulp en houdt zicht op de
voortgang daarvan. Meer informatie vindt u op www.
bjzlimburg.nl
Jeugdfondsen Sport en Cultuur Venlo
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het
lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig
geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen
of een andere sportieve of creatieve les.(zie ook
www.jeugdfondsenvenlo.nl).
Een aanvraag loopt altijd via de contactpersoon van de school:
• Blariacumcollege: mevrouw M. Kersten, mkersten@ogvo.nl
• College Den Hulster: Ralf Vercoulen: ravercoulen@ogvo.nl
• Valuascollege: mevrouw C. Oude Tijdhof,
coudetijdhof@ogvo.nl.
Stichting leergeld en Kinderhulp
Op school meedoen is noodzakelijk voor kinderen, maar kan
ook kostbaar zijn. Ouders met een krappe portemonnee
kunnen hun kinderen vaak niet aan sociale activiteiten laten
meedoen. Stichting Leergeld springt bij om dat te voorkomen.
Meer informatie vindt u op www.jeugdfondsenvenlo.nl/
leergeld/ en kinderhulp.nl.
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Ondersteuningsarrangement
Voor leerlingen die door diverse omstandigheden even niet
meer op hun eigen school kunnen zijn biedt ogvo een
schakelmoment. Dit arrangement biedt deze leerlingen de
ruimte om een adempauze te nemen. Afhankelijk van deze
leerling en de redenen waarom het minder gaat op school,
zoekt de ogvo het meest passende onderwijsarrangement.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders, de
leerling, de school en eventueel hulpverlenende instanties.
Uitgangspunt daarbij is dat de leerling na een bepaalde periode
terugkeert naar het regulier voortgezet onderwijs of speciaal,
indien nodig. Tijdens dit schakelmoment werkt de leerling
onder deskundige bege- leiding aan het schoolprogramma,
maar vooral ook aan de oorzaak van de ondersteuningsvraag.
Voor meer informatie over dit schakelmoment kunt u terecht bij
whendriks@ogvo.nl.
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wetswijziging Passend Onderwijs voor
alle scholen in werking getreden. Schoolbesturen hebben de
zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van Passend Onderwijs. Passend onderwijs is de
manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, is georganiseerd. Als school zijn
we verantwoordelijk voor het bieden, creëren of het vinden
van een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Als ouder hoeft u dus niet zelf op
zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Mocht
uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan biedt onze
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school dit - binnen de mogelijkheden die wij daartoe hebben aan. Als dit binnen onze school niet mogelijk is, dan zijn wij
verplicht elders een passend onderwijscircuit voor een leerling
te organiseren.
Schoolbesturen en scholen voor primair en voortgezet
onderwijs in Noord-Limburg, dus ook ogvo, werken samen in
het Samenwerkingsverband vo-vso Noord-Limburg.
Via www.passendonderwijsnoordlimburg.nl kunt u nadere
informatie vinden over onder andere de visie van het
Samenwerkingsverband op Passend Onderwijs, de
schoolondersteuningsprofielen van alle scholen binnen het
Samenwerkingsverband, de ondersteuningsstructuur, de
samenwerking met de ketenpartners en de
Ondersteuningsplanraad (OPR).
Algemene informatie kunt u vinden op
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
Ondersteuningsplanraad (opr)
De opr is de medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs NoordLimburg, bestaande uit ouders/leerlingen en personeel van alle
scholen die aan het Samenwerkingsverband zijn verbonden. De
opr telt 12 leden. De opr heeft een instemmingsrecht met
betrekking tot de vaststelling of wijziging van het door het
samenwerkingsverband vast te stellen ondersteuningsplan.
Hierin wordt aangegeven hoe in deze regio de ondersteuning
vorm wordt gegeven en hoe de geldstromen binnen het
Samenwerkingsverband verlopen.
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Leden:
Mascha Bosman (medewerker Blariacumcollege),
mbosman@ogvo.nl
Herjan Veerman (leerling Blariacumcollege)
vacature (College Den Hulster)
Wendy Lenssen (medewerker Valuascollege),
wlenssen@ogvo.nl
Zieke leerlingen
De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of
langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hanteren we
het ziekteverzuimbeleid volgens m@zl (“Mazzel”). m@zl
staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde leerling.
Wanneer de school zelf structureel aandacht besteedt aan de
ziek gemelde leerling, en indien nodig of gewenst de jeugdarts
consulteert, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden
Bij het verzuimbeleid volgens m@zl werken de school, een
jeugdarts en de leerplichtambtenaar nauw samen.
Arbozorg
De Arbowet regelt de veiligheid van werknemers en
leerlingen. Veiligheid, gezondheid en welzijn lopen als een
rode draad door de Arbowet. De wet geeft aanwijzingen voor
inrichting van ruimten en over zorg voor medewerkers en
leerlingen. Schoolgebouwen en terreinen worden
geïnventariseerd op risicofactoren. Opheffen of verkleinen van
deze risico’s wordt planmatig aangepakt. Te denken valt aan
verbetering van het meubilair, beluchting en verlichting van
lokalen, handhaving van veiligheidsvoorschriften tijdens
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praktijkonderwijs en organisatie van bedrijfshulpverlening. In
alle gebouwen van de Onderwijsgemeenschap zijn risicoinventarisaties uitgevoerd. De resultaten van de inventarisatie
leiden tot een plan van aanpak om knelpunten te verbeteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.
Sponsoring
Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de
pedagogische en onderwijskundige taak en met de doelstelling
van de school. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met
de goede smaak en het fatsoen. De sponsor mag geen voordeel
trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs,
de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan
het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen.
De volledige sponsorregeling is te vinden op www.ogvo.nl.
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blariacumcollege

postadres
Postbus 457, 5900 al Venlo
bezoekadres:
Drie Decembersingel 40, 5922 bd Venlo
Telefoon (077) 359 0200
e-mail: info-blc@ogvo.nl
ziekmeldingen:
Telefoon (077) 359 0222
www.blariacum.nl
Heeft u na het lezen van deze schoolgids
nog vragen, neem dan contact op met de
school, of kijk op www.blariacum.nl
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