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COLLEGE DEN HULSTER
Onderwijsgemeenschap voor:
vmbo/havo (tweetalig)/vwo (tweetalig)

Postadres
Postbus 60
5900 ab Venlo
Bezoekadres
Hagerhofweg 15
5912 pn Venlo
t (077) 359 0300
e -mail: info-cdh@ogvo.nl

In deze schoolgids vindt u beknopte informatie over College
Den Hulster. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze
website: www.denhulster.nl
facebook.com/cdhulster
@DenHulster_ogvo
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COLLEGE DEN HULSTER,
EEN SCHOOL DIE ONDERWIJS
PERSOONLIJK MAAKT
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Beste leerling, beste ouders/verzorgers,
Welkom op College Den Hulster!
Om maar direct met de deur in huis te vallen, ik ben trots om
campusdirecteur te zijn van College Den Hulster. Afgelopen
jaar was voor niemand een pretje. Leerlingen en medewerkers
hebben erg veel last gehad van de onstuimige perikelen
van het Coronavirus en dat geldt uiteraard voor iedereen in
ons land. Als ik echter zie hoeveel krachtinspanningen onze
medewerkers en leerlingen hebben geleverd om te dealen
met de situatie en toch de balans hebben weten te behouden in
uitstekende leerprocessen, dan ben ik trots om jullie welkom te
heten op onze fijne school.
College Den Hulster uit Venlo heeft in 2020 van de jury
Excellente Scholen van de Inspectie van het Onderwijs
de hooggewaardeerde status ‘Excellent’ gekregen. In de
praktijk wil dat zeggen dat College Den Hulster erkenning
en waardering krijgt voor de uitzonderlijke kwaliteit, inzet
en prestaties. Onze school is een onderwijsinstelling vóór en
ván de leerling, een dynamische school die voortdurend in
ontwikkeling blijft en stilstand als achteruitgang ziet.
College Den Hulster focust intensief op nieuwe onderwijsontwikkelingen waarin een prettige, veilige en innovatieve
leeromgeving centraal staat. Leerlingen moeten zich op
College Den Hulster maximaal kunnen ontwikkelen en dus
is er veel aandacht voor persoonlijk leren. Deze positieve
ontwikkelingen blijven niet onopgemerkt en dat is een goede
zaak voor onze leerlingen.
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Onze school heeft een verbindende en inspirerende rol voor
elke leerling en ik ben ervan overtuigd dat iedere leerling een
unieke behandeling verdient. Niemand is hetzelfde en alleen
als je écht doet aan gepersonaliseerde talentontwikkeling,
dan creëer je bij kinderen een ultiem gevoel van vrijheid en
veiligheid. Ik noem dat “de kracht van het individu”.
Daarom ook de slogan: “College Den Hulster maakt onderwijs
persoonlijk”. In feite is dit leidend in alles wat we doen. Onze
leerlingen kunnen bij ons op zoek naar wie ze écht zijn, wat
ze écht kunnen en wat ze écht willen. Ze mogen anders
zijn, anders denken en vooral zichzelf zijn. We willen onze
leerlingen leren dat een positieve kijk de beste garantie biedt
voor een goed leven. We helpen ze een diploma te halen en als
er extra ondersteuning nodig is, krijgen ze die ook. We zijn daar
deskundig in en we geloven heilig in kansen en denken vooral
niet in belemmeringen. Persoonlijk onderwijs is natuurlijk een
populaire kreet. Op College Den Hulster echter professioneel
ingevuld. Elke leerling beschikt over een individuele coach
die de leerling begeleidt bij het leerproces om het optimale
uit zichzelf te halen en de leerling boven zichzelf te kunnen
laten uitstijgen. Dit doen we vanuit een gezamenlijke visie
op persoonlijk leren. Samen met onze leerlingen, ouders en
medewerkers hebben we afgelopen jaren onze visie op leren
geconcretiseerd naar drie kernwaarden: Regie, Samen-Werken
en Ondernemend Ontdekken. We pakken vandaag de kansen
voor de uitdagingen van morgen. Jullie lezen momenteel mijn
voorwoord in de schoolgids voor het schooljaar 2020- 2021. In
deze gids staat alle informatie over College Den Hulster in het
algemeen en meer in het bijzonder over ons onderwijs en de
begeleiding van onze leerlingen. Bovendien zijn regelingen
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opgenomen in deze schoolgids om de onderwijsprocessen
soepel te laten verlopen. De informatie in deze schoolgids
is bedoeld om ouders en leerlingen die nieuw zijn zo goed
mogelijk geïnformeerd te laten starten. Voor de overige ouders
en leerlingen is het een gemakkelijk naslagwerk en een bron
van informatie over nieuwe zaken en wijzigingen in bestaande
regelingen.
Dit jaar vertrouwen jullie je kind(eren) dus toe aan onze school.
College Den Hulster is er veel aan gelegen om datgene te
doen wat nodig is voor jullie kind(eren). Daarbij hebben niet
alleen onze leerlingen en collega’s een belangrijke rol. Ook
jullie, ouder(s)/verzorger(s), zijn een belangrijke factor in het
leerproces. Daarom hecht College Den Hulster veel waarde aan
lage drempels en een collegiale samenwerking. Via de website,
het schooladministratiesysteem Magister, de nieuwsbrief en
de mail worden jullie op de hoogte gehouden van actuele
ontwikkelingen. Wij hopen dan ook dat jullie regelmatig
gebruik maken van de website en Magister. Aanvullend kunnen
jullie gebruik maken van de Facebookpagina, Twitter en
Linked-in.
Ik wens iedereen een inspirerend en kansrijk schooljaar toe.
Hans Derks
campusdirecteur
College Den Hulster
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VISIE
College Den Hulster is een leergemeenschap
voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen en
medewerkers bouwen aan wie ze zijn en alle
kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Op
deze manier kunnen ze op betekenisvolle wijze
bijdragen aan een duurzame samenleving.
Een school waarbij kennisverwerving hand
in hand gaat met samenwerkend leren,
persoonlijke groei en het ontwikkelen van
sociale vaardigheden en talenten.
Samen met leerlingen, ouders en medewerkers
hebben we inhoud gegeven aan wat persoonlijk
leren op College Den Hulster betekent.
Hierbij zijn drie belangrijke kernwaarden
geformuleerd voor de komende jaren.
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1 / Regie
Elke leerling beschouwen we als een uniek individu. Bij
persoonlijk leren wordt uitgegaan van de leerling, omdat elke
leerling anders is. Met alle verschillen in aanleg, interesse,
talenten en beperkingen willen we respectvol omgaan.
We hebben vertrouwen in het ontwikkelpotentieel en de
ontwikkelkracht van elke leerling. Om eruit te kunnen halen
wat erin zit en iedere leerling boven zichzelf te kunnen laten
uitstijgen, leren onze leerlingen, binnen de mogelijkheden
die ze hebben, gaandeweg de regie te nemen over hun
eigen leerproces. Een coach begeleidt de leerlingen om de
persoonlijke doelen te bereiken en de talenten optimaal te
benutten. Door leerlingen de ruimte te geven om regie te
nemen over hun eigen leerproces, zal de intrinsieke motivatie
sterk worden gestimuleerd. Tevens wordt het op deze manier
mogelijk om te leren vanuit interesse en nieuwsgierigheid.
Leerlingen zitten dan beter in hun vel, hebben een hogere
betrokkenheid bij hun leerproces en presteren dientengevolge
beter.
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2 / Samen-Werken
De school staat volop in de samenleving waar leren
binnen en buiten de schoolmuren plaatsvindt in diverse
samenwerkingsverbanden. We leren van en met elkaar en
maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. Door
deze samenwerking ontwikkelt en versterkt de leerling
belangrijke vaardigheden. Zo worden leerlingen gestimuleerd
om een eigen mening te vormen, voor zichzelf op te komen,
compromissen te sluiten en zich in te leven in anderen. De
gedachte op College Den Hulster is dat leerlingen niet alleen
leren van de interactie met de docent, maar ook van de
interactie met elkaar. Het gaat daarbij om het plezier van samen
leren en werken. Door samen te werken wordt het sociaal
inzicht groter, de persoonsvorming positief gestimuleerd en
staat de leerling er nooit alleen voor.
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3 / Ondernemend ontdekken
De school reikt leerlingen uitdagingen aan, te denken valt
aan een keuze uit uitgebreide onderwijsprogramma’s en
extra activiteiten, waardoor kritisch, creatief en oplossings
gerichtdenken wordt gestimuleerd. Het devies daarbij: vooral
zelf ontdekken, je blijven verwonderen en niet zondermeer
aannemen. Op die manier kan de leerling ontdekken hoe
hij/zij in elkaar zit en wat bij hem/haar past. Al met al zorgt
ondernemend ontdekken voor een uitdagende, spannende en
vooral leerzame ontdekkingsreis voor de individuele leerling.
Een ondernemende school zorgt voor een ondernemende
toekomst.
Met het nemen van regie, het samen-werken en het
ondernemend ontdekken zet de leerling, in samenspraak met
een persoonlijke coach, een ontdekkingstocht in gang op weg
naar een succesvolle, ondernemende en zelfstandige toekomst.
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MEDEWERKERS
COLLEGE DEN HULSTER
directie

teamleiders

campusdirecteur
Hans Derks
haderks@ogvo.nl

vmbo leerjaar 1/2 en Design & Technology
leerjaar 1/2/3/4
Miranda Gommans
mgommans@ogvo.nl
leerjaar 3 en 4 basis/kader vmbo
Peter Derks
pederks@ogvo.nl
THavo+ leerjaar 1 en vmbo GT leerjaar 2/3/4
Eddy Huijs
edhuijs@ogvo.nl
leerjaar 3/4/5 (tweetalig) havo en leerjaar
3/4/5/6
Lieke Vreeken
lvreeken@ogvo.nl
havo/vwo onderbouw
Vacature
decanen
vmbo
Franca Peulen
fpeulen@ogvo.nl
vmbo
Harry Muijres
hmuijres@ogvo.nl
havo/vwo
Herman Franssen
hfranssen@ogvo.nl
havo/vwo
Jules Storken
jstorken@ogvo.nl
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MEDEWERKERS
COLLEGE DEN HULSTER
pr & communicatie
Jacques-Paul Joosten
jjoosten@ogvo.nl

coördinator tweetalig havo/vwo
tweetalig havo/vwo
Frans Doesborg
frdoesborg@ogvo.nl
coördinator design & technology
vmbo
Astrid Marissen
amarissen@ogvo.nl

ondersteuningscoördinator/
anti-pestcoördinator
havo/vwo en vmbo
Henny Nijveld-van den Heuvel
hnijveld@ogvo.nl

coördinator topsport (loot)
vmbo en havo/vwo
Ron Spruit
rspruit@ogvo.nl

ondersteuningscoöordinator
vmbo en havo/vwo
Pauline Yildirim-Ummenthun
pummenthun@ogvo.nl

technator technasium
Imelda van de Beek
ivdbeek@ogvo.nl

vertrouwenspersoon
havo/vwo/vmbo
Henny Nijveld
hnijveld@ogvo.nl

Astrid Marissen
amarissen@ogvo.nl

Wilbert Hendriks
whendriks@ogvo.nl

De actuele e-mailadressen van specifieke medewerkers zijn op te vragen via info-cdh@ogvo.nl
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PRAKTISCHE
SCHOOLZAKEN
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Lestijden
vmbo/thavo+
1e uur
brugklas dagstart
2e
pauze
3e
4e
pauze
5e
6e
pauze
7e
8e
9e
havo/(t)vwo
1e uur
2e
3e
pauze
4e
5e
pauze
6e
7e
pauze
8e
9e

08.15 – 09.05
08.40– 09.05
09.05 – 09.55
10.15 – 11.05
11.05 – 11.55
12.30 – 13.20
13.20 – 14.10
14.30 – 15.20
15.20 – 16.10
16.10 – 17.00

08.15 – 09.05
09.05 – 09.55
09.55 – 10.45
11.05 – 11.55
11.55 – 12.45
13.20 – 14.10
14.10 – 15.00
15.20 – 16.10
16.10 – 17.00
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Verkorte lestijden
vmbo/thavo+
1e uur
2e
pauze
3e
4e
pauze
5e
6e
pauze
7e
8e
havo/(t)vwo
1e uur
2e
3e
pauze
4e
5e
pauze
6e
7e
pauze
8e

(lessen van 40 min.)
08.15 – 08.55
08.55 – 09.35
09.55 – 10.35
10.35 – 11.15
11.50 – 12.30
12.30 – 13.10
13.30 – 14.10
14.10 – 14.50
(lessen van 40 min.)
08.15 – 08.55
08.55 – 09.35
09.35 – 10.15
10.35 – 11.15
11.15 – 11.55
12.30 – 13.10
13.10 – 13.50
14.10 – 14.50
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Vakanties en vrije dagen
Schoolbegin
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavals/voorjaarsvakantie
Paasmaandag
Koningsdag
meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

di 25.08.20
ma 19.10.20 t/m vr 23.10.20
ma 21.12.20 t/m vr 01.01.21
ma 15.02.21 t/m vr 19.02.21
ma 05.04.21
di 27.04.21
ma 03.05.21 t/m vr 14.05.21
ma 24.05.21
ma 26.07.21 t/m vr 03.09.21

Lesvrije dagen
vr 16.10.20 (vrijdag voor de herfstvakantie)
vrijdagmiddag 18.12.20 (voor de kerstvakantie)
ma 26.04.21
ma 19.07.21 t/m do 22.07.21 (week voor de zomervakantie)
vrijdagmiddag 23.07.21 (vrijdag voor de zomervakantie)
Agenda toekomstige leerlingen
proeflessen: wo 2 december 2020 en woensdag 20 januari 2021
open huis: wo 10 februari 2021
informatie extra opleidingen: ma 2 maart 2021
aanmeldingen brugklassers: ma 8 maart en di 9 maart 2021
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Website
Op www.denhulster.nl staan allerlei gegevens die belangrijk
zijn voor een goed functioneren op school. Kwaliteitsgegevens
zoals examenresultaten en in-/door-/uitstroomgegevens zijn te
vinden op www.scholenopdekaart.nl
Schoolpas
Voor gebruik van de open leercentra, kopiëren en printen, het
lenen van materialen en entree bij feesten e.d. wordt aan elke
leerling een schoolpas uitgereikt. Bij verlies dient een nieuwe
pas gekocht te worden. De oude pas blijft geldig tot de nieuwe
pas is verstrekt.
Boeken en media
College Den Hulster werkt samen met de openbare
bibliotheek. Naast zelf de boeken uitzoeken bij de bibliotheek
is het voor leerlingen ook mogelijk om boeken en andere
media online te bestellen waarna deze op school worden
afgeleverd. Daarnaast biedt de bibliotheek allerlei workshops
en ondersteuning bij diverse projecten.
Contact
Schoolleiding, teamleiders en mentoren zijn onder andere te
bereiken via het centrale telefoonnummer van College Den
Hulster: 077-359 0300 en via e-mail: info-cdh@ogvo.nl.
De actuele e-mailadressen van specifieke medewerkers zijn op
te vragen via info-cdh@ogvo.nl
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De nieuwsbrief
Bij College Den Hulster vinden wij het heel belangrijk om
leerlingen en ouders op transparante wijze op de hoogte
te houden van de laatste ontwikkelingen op schoolgebied.
In de nieuwsbrief vindt u nieuwsitems over zaken die in de
voorafgaande periode hebben plaatsgevonden in en rond onze
school en een vooruitblik op de komende periode.
De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.
Magister
Ouders hebben toegang tot de agenda, cijfers en absenties van
hun kind via het leerlingvolgsysteem Magister. Magister is via
de website te openen (www.denhulster.nl). Iedere nieuwe
ouder en leerling ontvangt aan het begin van het schooljaar een
bericht met daarin inloggegevens voor Magister. Vragen en
opmerkingen over het gebruik van Magister kunt u doorgeven
via: wwmagister-cdh@ogvo.nl
Afwezigheid docenten
Als een docent wegens ziekte of om een andere reden afwezig
is, worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Alleen het
eerste en het laatste uur kan er voor gekozen worden dat de
leerlingen naar huis mogen. Tijdens alle andere uren blijven
de leerlingen op school. Bij langere afwezigheid vindt een
roosteraanpassing plaats. Roosterwijzigingen worden vermeld
via Magister en Zermelo.
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Openbaar vervoer
College Den Hulster is per openbaar vervoer goed bereikbaar.
Informatie is te vinden op: www.9292ov.nl.
Financiële zaken
Zie het algemene deel College van Bestuur. De school is
niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of zoekraken
van kleding, (brom)fietsen, tassen, boeken, leermiddelen
enzovoort. Alle schade door leerlingen aan of in de school
veroorzaakt, wordt op hun kosten of die van de wettelijke
vertegenwoordigers hersteld. Alle betalingen in school kunnen
alleen met de pinpas verricht worden. Bij de cateraar kan zowel
met de bankpas, contactloos als met contant geld betaald
worden.
Absentie
Leerlingen van het vmbo melden zich ziek bij de teamleider
en leerlingen van het havo en vwo bij de receptie. Als het niet
verantwoord is om de leerling alleen naar huis te laten gaan,
wordt de ouders telefonisch verzocht het kind te komen halen.
In verband hiermee is het belangrijk dat de school weet waar
de ouders overdag te bereiken zijn. Van onwettig verzuim
wordt mededeling gedaan aan de afdeling Onderwijs- en
Leerplichtzaken van de Gemeente. Verzoek om verlof voor
vrijstelling van de lessen voor speciale gelegenheden dient bij
de teamleider te worden aangevraagd. Geregelde vrijstelling
van de lo-lessen kan slechts worden verleend op advies van
een arts. Voor een enkele keer kan volstaan worden met een
schriftelijk verzoek van de ouders. Wij wijzen erop dat voor
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een vakantie het niet is toegestaan eerder op vakantie te gaan
of erna later naar school te komen. Indien een leerling door
afwezigheid een schriftelijke overhoring, proefwerk of andere
toets moet missen, dient hij/zij de eerstvolgende les van de
betreffende leerkracht een afspraak te maken om dit in te
halen. De leerling dient dit zelf te regelen. Al het niet gemaakte
werk heeft een negatieve invloed op het rapportcijfer. Voor
de tweede fase geldt in dezen een speciale regeling. Elke
vorm van te laat komen is een hinderlijke onderbreking voor
docent en leerlingen. De docent beoordeelt of een leerling te
laat is. De leerling die te laat komt, moet zich altijd melden bij
de receptie. De school kent een regeling voor leerlingen die
geregeld zonder reden te laat komen. Deze afspraken worden
aan alle leerlingen bekendgemaakt. De ouders worden in
voorkomende gevallen van de regeling op de hoogte gesteld.
Pauzes
Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula of op het
schoolterrein. Leerlingen dienen zich te houden aan de
richtlijnen van de toezichthouders. Tijdens de pauzes is er
een aanbod van soep, melkproducten, frisdrank en brood. De
leerling werkt zelf mee aan een schoon schoolgebouw door
zijn/haar plaats ordelijk achter te laten en kopjes, bekers,
boterhamzakjes, schillen e.d. meteen zelf op te ruimen.
Kluisje
De mentor/coach deelt de leerlingen mee waar zij jassen en
tassen kunnen plaatsen in het gebouw. Alle eigendommen van
een leerling moeten van diens naam voorzien zijn. Het is aan te
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bevelen geld en waardevolle dingen niet onbeheerd achter te
laten. De leerlingen moeten er zelf voor zorg dragen dat niets
verloren gaat. Voor elke leerling is er een kluisje beschikbaar.
Het huurbedrag wordt via de schoolrekening geïnd. Gevonden
voorwerpen dienen bij de receptie te worden ingeleverd.
De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of gestolen
eigendommen.
Fietsenstalling
Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde
plaatsen te worden gestald. Op de hele campus is camera
bewaking aanwezig. De opgenomen beelden zullen aan de
politie ter beschikking worden gesteld als daar aanleiding toe is.
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ORGANISATIE
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Medezeggenschapsraad
De Campus Medezeggenschapsraad (cmr) behartigt
de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers op
campusniveau. De ouders en leerlingen hebben hierin ieder
drie zetels, de medewerkers zes. De medezeggenschapsraad
vergadert in principe eenmaal per maand. Deze vergaderingen
zijn openbaar. De agenda en de vergadertijdstippen
worden steeds op verschillende plaatsen in school en op
de schoolwebsite gepubliceerd en kunnen ook worden
opgevraagd bij de leden van de medezeggenschapsraad, de
ouderraad en de leerlingenraad. Ook staan de vergaderdata
vermeld in de jaaragenda van de school. Afhankelijk van het
onderwerp hebben de raden adviesrecht of instemmingsrecht.
Meer informatie: www.denhulster.nl.
Ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van de ouders in
schoolzaken, bevordert de contacten tussen school en
ouders en is behulpzaam bij de organisatie en uitvoering van
activiteiten die van de school uitgaan. Wilt u in contact komen
met de ouderraad dan kan dat via het e-mailadres:
ouderraad-cdh@ogvo.nl.
Leerlingenraad
Op College Den Hulster fungeert een leerlingenraad.
Deze groep leerlingen komt in principe uit alle leerjaren en
discussieert over zaken die leerlingen direct aangaan. Zij
houdt zich bezig met schoolveiligheid, leerlingenreglement,
het aanbod van de cateraar, inrichting van de school,
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organisatie van activiteiten en/of festiviteiten enzovoort.
Tevens fungeert de leerlingenraad als achterban
voor de leerlingenvertegenwoorders in de Campus
Medezeggenschapsraad. Hun bezigheden zijn te volgen via de
website: www.denhulster.nl
Contact met ouders
Om met de ouders een optimaal contact te houden en om
tips en tops van hen te krijgen zijn er contactgroepen voor de
ouders in het havo-vwo, tweetalig havo-vwo en voor vmbo.
Deze groepen komen enkele malen per jaar bijeen.
Onder de naam ‘kijkje in de keuken’ is voor ouders de
mogelijkheid om zich een dagdeel voor te laten lichten en om
feedback te geven aan de medewerkers van de school. Voor
meer informatie: secretariaat-cdh@ogvo.nl
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HOE ZIET ONS
ONDERWIJS ERUIT?
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Onderbouw
College Den Hulster heeft brugklassen voor:
• havo/vwo
• Tweetalig vwo (inclusief de da Vinci Class voor hoog- en 		
meerbegaafden)
• Tweetalig havo/vwo
• THavo+ (vmbo T / havo)
• vmbo
• vmbo design & technology
De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie
leerjaren van de havo en vwo afdeling vormen samen de
onderbouw. Hier wordt een solide basis gelegd voor een
succesvol vervolg in de bovenbouw. Op College Den Hulster
hebben we een eenjarige brugklas. Dit betekent dat we na
leerjaar 1 jaar gaan kijken welk schooltype het beste bij je
past. We kennen één uitzondering, namelijk de tweejarige
opleiding d&t (Design & Technology) van het vmbo. Dit is
een brede brugklas waar alle vmbo niveaus bij elkaar zitten.
Elke leerling wordt op zijn/haar eigen niveau uitgedaagd en na
twee jaar stroom je door naar 3 Basis, 3 Kader of 3 g/t. In alle
onderbouwklassen word je uitgedaagd om het beste uit jezelf
te halen. Dit betekent dat je samen met je coach je leerroute
bepaalt. De lessentabellen zijn zoveel mogelijk op elkaar
afgestemd zodat het altijd mogelijk is voor leerlingen over te
stappen naar een ander niveau. Lessentabellen zijn te vinden op
www.denhulster.nl.
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Topsport
Op welke afdeling van onze school je ook zit, als je heel goed
bent in een bepaalde sport, dat zit je op College Den Hulster op
de juiste plek. College Den Hulster is namelijk een Topsport
Talentschool voor de regio Noord-Limburg. Er zijn inmiddels in
Nederland 30 topsport talentscholen, die samen met het noc/
nsf en het Ministerie van Onderwijs aan sporttalenten de
mogelijkheid bieden om onderwijs en (top)sport op een goede
en verantwoorde wijze te combineren. Deze faciliteiten
worden verstrekt aan leerlingen in alle leerjaren. Om in
aanmerking te komen voor de ‘Topsportstatus, de zogenaamde
loot-status’ moet je voldoen aan bepaalde eisen. criteria. Voor
meer informatie kun je terecht op www.denhulster.nl of bij de
topsport coördinator, Ron Spruit (rspruit@ogvo.nl).
Toelating tot de school
Een speciale commissie beslist over de toelating tot de brugklas.
Deze hanteert het advies van de basisschool in combinatie
met eventuele andere documenten aangeleverd door de
ouders / verzorgers of de school. Voor de toelating tot tvwo
en de DaVinci Class geldt een aparte toelatingsprocedure.
Ook voor een loot-status gelden strenge toelatingseisen. Dit
klinkt allemaal erg streng, maar de school doet dit om er voor
te zorgen dat jij op de plek komt waar jij het beste tot je recht
komt.
Coach
Waar je ook terecht komt, jouw persoonlijke coach zal zeer
regelmatig met jou samen zitten om te kijken hoe het met je
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gaat. Samen met je coach praat je dan over school, maar ook
over thuis, wat je leuk vindt en wat juist niet. Wat is moeilijk en
wat gaat jou eenvoudig af? Zo krijgt de coach samen met jou
een prima beeld van mogelijkheden voor de komende jaren.
Jij wordt op deze manier geholpen om steeds zelfstandige en
verstandige keuzes te maken. Zoals we al zeiden, het is een
echt spannend avontuur om brugklasser te zijn.
LOC
Jouw coach houdt ook een aantal keren per jaar samen met
jou en je ouders/verzorgers een Loc-gesprek. LOC staat voor
Leerling-Ouder-Coach en in deze gesprekken sta jij centraal.
Gesprekken dus waarin jij je hebt voorbereid en met je ouders
en met je coach praat over hoe het gaat op school. Daarbij
wordt besproken welke doelen je hebt. Uiteraard kunnen
je ouders vragen stellen. De gesprekken zijn duidelijk voor
jou, voor je ouders en voor je coach. Het blijkt dat dit voor
iedereen een verademing is als vervanging van de welbekende
10-minuten-gesprekken. Een loc-gesprek duurt meestal twintig
minuten.
Cijfers
Op welke afdeling je op onze school ook zit, overal worden
cijfers gegeven voor jouw prestaties. College Den Hulster
werkt met een ‘doorlopend cijfergemiddelde’. Dat klinkt
misschien moeilijk, maar het betekent gewoon dat alle cijfers
die je haalt in een jaar het hele jaar meetellen. Alle nieuwe
cijfers die je behaalt voor een bepaald vak, veranderen dus
het gemiddelde van dat vak. Het is dus even belangrijk om
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goede cijfers te halen in het begin van het schooljaar dan aan
het einde. In Magister zijn de cijfers altijd te zien en wordt het
gemiddelde altijd duidelijk aangegeven. Deze cijfers bespreekt
jouw coach met jou.

Sector HAVO/VWO
Vwo
Vwo is de afkorting voor Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs en deze opleiding duurt zes jaar. Met een vwodiploma gaan de deuren open van de universiteit. Je kunt
natuurlijk met een vwo-diploma ook kiezen voor een hboopleiding. In de derde klassen van havo en vwo kies jij straks
voor een bepaald profiel en in jouw profiel zitten vakken die jij
gaat volgen in de tweede fase, dus in de klassen 4, 5 en 6. Dat
zijn meestal vakken die jij leuk vindt en waar jij goed in bent.
Trouwens, leuk om te weten dat in 2020 de vwo-afdeling van
jouw school een mooie prijs heeft gewonnen. Het Ministerie
van Onderwijs heeft College Den Hulster het predicaat
Excellent gegeven. Gewoon, omdat we het erg goed doen in
Venlo en Limburg.
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Havo
Havo is een afkorting en staat voor Hoger Algemeen
Voortgezet Onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar en als
je hier een diploma voor hebt behaald dan kun je verder gaan
studeren in het Hoger Beroepsonderwijs (hbo) Leerlingen met
een havodiploma kunnen ook doorstromen naar 5 vwo.
Profielen havo en vwo
Je kunt kiezen uit vier profielen op havo en vwo:
• cultuur en maatschappij (cm)
• economie en maatschappij (em)
• natuur en gezondheid (ng)
• natuur en techniek (nt)
Thavo+
In de THavo+ brugklas komen leerlingen terecht met een
Havo advies schooladvies of een Theoretisch-Havo advies
plaatsingsadvies. In deze brugklas krijgen leerlingen les op
Havo niveau, waarbij de coach samen met leerling, ouders en
vakdocent van dichtbij volgt hoe de leerling zich ontwikkelt.
Gedurende het jaar is er de mogelijkheid om de havo stof
te laten vallen en verder te gaan met de leerstof van de
theoretische leerweg als blijkt dat deze route de beste zal
zijn voor de leerling. Hierdoor voorkomen we dat kinderen
overvraagd worden en ongemotiveerd raken.
Tweetalig onderwijs
College Den Hulster is ontzettend trots op het tweetalige
onderwijs Engels op havo en vwo (tto english). Het beste
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om een taal goed te leren is door middel van ‘onderdompeling’
Dit betekent dat je vanaf de brugklas het grootste deel van de
lessen in het Engels volgt. Je moet wel eerst worden toegelaten
op tweetalig onderwijs. Tweetalig onderwijs zorgt ervoor
dat je de Engelse taal heel snel leert spreken en schrijven.
In de brugklas wordt maar liefst 80% van je vakken in het
Engels aangeboden. Ook vinden er uitwisselingen plaats naar
Newton Abbot en Dublin. Het uiteindelijk niveau dat je bereikt
met tweetalig Engels (tto) is ‘near native’ wat inhoudt dat
je de taal bijna net zo goed beheerst als leeftijdsgenoten die
Engels als moedertaal spreken. Het tweetalig onderwijs is
dan ook een prima voorbereiding op het hoger en universitair
vervolgonderwijs. Aan het einde van de derde klas is het
niveau Cambridge Advanced English (B2) bereikt. Vanaf het
vierde leerjaar zijn de lessen in het Engels beperkt zodat je
goed voorbereid wordt op het eindexamen havo of vwo.
Vanaf de vierde klas gaan de leerlingen die tto volgen, zich
bekwamen in het ib (International Baccalaureate), waardoor zij
de mogelijkheid krijgen om op een buitenlandse (Engelstalige)
universiteit of hbo hun studie te vervolgen. Als je kiest voor het
tweetalig onderwijs, dan krijg je veel extra’s en daar wordt een
aparte ouderbijdrage van €475,– per jaar voor gevraagd. Dit
bedrag wordt gebruikt om de kosten van activiteiten te kunnen
betalen zoals internationale reizen/uitwisselingen en andere
zaken die met tweetalig onderwijs te maken hebben.
Da Vinci Class
Voor hoog- en meerbegaafde leerlingen is er de DaVinci
Class. Eigenlijk komt het er op neer dat leerlingen van DaVinci
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het tweetalig vwo in vier dagen in plaats van vijf volgen. Op
de vijfde dag is er dan DaVinci Day, waarop leerlingen extra
studie en uitdagende activiteiten doen. Denk aan Technasium,
Science, Japanese, History of Art, debating, photoshop, film
analysis, guitar, sport, geocaching. Het zijn maar voorbeelden
want ieder jaar zijn er meer vakken waarin je je kunt verdiepen.
Onder begeleiding van speciale tutoren leer je naast de extra
verrijking ook samenwerken, leerstrategieën en structuren in
planning en leren. DaVinci dag is op vrijdag en is een mooie,
leerzame afsluiting van de schoolweek. Als je kiest voor Da
Vinci onderwijs, dan wordt een aparte ouderbijdrage van
€500,– per jaar gevraagd. Voor meer informatie mail naar
Mariëlle Wolters: mwolters@ogvo.nl.
Da Vinci onderwijs Junior
Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen die eigenlijk al klaar zijn
met de leerstof op de basisschool, maar nog te jong zijn om
met brugklassers DaVinci lessen te volgen, toch op College
Den Hulster naar school komen om te worden uitgedaagd.
Extra lessen dus voor jonge en hoogbegaafde leerlingen die
eigenlijk nog op de basisschool zitten. Wij noemen dat DaVinci
onderwijs Junior en dit is eigenlijk bedoeld om jou op jonge
leeftijd al een eigen plek te geven op de middelbare school.
Uitdaging, verwondering en fascinatie zijn sleutelwoorden.
Samen met jouw docenten bepaal jij je leerdoelen en zo zit je
als de jonge, hoogbegaafde leerling al op vroege leeftijd op de
plek waar je thuishoort.
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Technasium
Het Technasium is een moderne opleiding voor bètaonderwijs.
Het hart van het Technasium is Onderzoeken en Ontwerpen
oftewel O&O. Hier werk je vanaf de brugklas havo of vwo
samen met andere leerlingen die hebben gekozen voor
Technasium aan projectopdrachten. Daarbij zijn denken
en doen nauw met elkaar verbonden. Deze opdrachten
en projecten komen grotendeels van echte bedrijven en
instellingen die tegen problemen aanlopen en hopen dat
jij en andere Technasiumleerlingen het probleem kunnen
oplossen. Volgens een voorgeschreven beroepsprofiel
werken Technasiumleerlingen elk leerjaar aan vier grote
projectopdrachten, waarbij ze op realistische wijze kennis maken
met echte beroepen. Alle leerlingen in de brugklas (thavo+,
havo-vwo en havo-vwo tweetalig) starten met opdrachten in het
Technasium. In de bovenbouw kun je kiezen voor het examenvak
Onderzoek & Ontwerpen. Je krijgt dan bij de diploma-uitreiking
havo of vwo een officieel erkend Technasium Certificaat.

Sector VMBO
VMBO
Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs is een
voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en
duurt vier jaar. Het vmbo heeft vier leerwegen:
• theoretische leerweg (kan toegang geven tot havo)
• gemengde leerweg
• kaderberoepsgerichte leerweg
• basisberoepsgerichte leerweg
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Naast individuele coaching is er ook de gezamenlijke klassikale
dagstart ingevoerd, zodat elke leerling goed voorbereid aan
de dag kan beginnen. In het eerste en tweede leerjaar van het
vmbo heeft de leerling een breed vakkenpakket.
6-jarige gecombineerde vmbo/mbo techniekopleiding
Omdat er een groeiende vraag is naar technisch goed
geschoold personeel willen we leerlingen meer kansen
bieden. Om tegemoet te komen aan deze vraag, is in nauwe
samenwerking met Gilde Opleidingen (mbo) en het regionale
bedrijfsleven, deze unieke leerroutes dll (doorlopende
leerlijn) tot stand gekomen. Lesprogramma’s worden
samengesteld in samenwerking met het mbo en de leerlingen
doen ervaring op tijdens hun stages. De leerlingen worden
goed voorbereid op de overstap naar het mbo. Middels een
verdiepingsslag komen zij eventueel in aanmerking voor een
verkort traject op het mbo.
Design & Technology
In de eerste twee leerjaren kunnen leerlingen binnen alle
niveau’s van het vmbo al kiezen voor de richting Design &
Technology. Deze richting is algemeen en oriënterend van aard
waarbij de nadruk niet zo zeer ligt op het onder de knie krijgen
van technische vaardigheden, maar meer op het vermogen
zelfstandig en oplossingsgericht kunnen denken en handelen
in werksituaties (creatieve vaardigheden). Dit doen we door
de vakken natuurkunde, techniek en beeldende vorming
geïntegreerd aan te bieden. Uniek aan deze opleiding is de
intensieve samenwerking met het bedrijfsleven.
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Extra ondersteuning
Sinds 2018 is elke vo school zelf verantwoordelijk voor het
geven van extra ondersteuning voor leerlingen met leerachterstanden in het vmbo. Deze extra aandacht wordt via maatwerk
mogelijk gemaakt. In het tweede leerjaar maakt de leerling
kennis met alle richtingen die in het derde en vierde leerjaar
gekozen kunnen worden. Via lob (loopbaanoriëntatie en
-begeleiding) wordt elke leerling geholpen bij het maken van
de keuzes.
Profielen
De richtingen die gekozen kunnen worden:
• profiel zorg en welzijn
• profiel economie en ondernemen
• profiel produceren, installeren en energie
• profiel bouwen , wonen en interieur
• profiel mobiliteit en transport
De technische profielen worden in het Technodôme
aangeboden. College Den Hulster en Gilde Opleidingen bieden
in een professionele omgeving doorlopende leerlijnen in de
techniek. Uniek is de opleiding in lassen, waardoor het mogelijk
is om het vmbo met een gecertificeerd lasdiploma te verlaten.
Het Experiencenter
Techniek en technologie worden in de huidige tijd steeds
belangrijker. Binnen College Den en Hulster is het
Experiencenter ingericht, een leeromgeving waar leerlingen
kennis kunnen maken met de verschillende werelden
van techniek. Leerlingen vanuit het basisonderwijs, het
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praktijkonderwijs, het vmbo en havo/vwo worden hier
uitgedaagd en verleid voor een mogelijke toekomst in de
wereld van techniek en technologie. De 7 werelden van
techniek staan centraal in het Experiencenter. Werelden die
verschillende kanten van techniek en technologie laten zien.
Een paar voorbeelden: robots die jouw huishoudklusjes
doen? Een vers ‘geprinte’ pizza uit je eigen keuken? Je zou
het misschien niet verwachten, maar ook dát is techniek! Of
je nu graag ongestoord aan een apparaat sleutelt of liever met
mensen werkt, steeds meer heb je met techniek en technologie
te maken. Binnen het Experiencenter krijgt elke leerling de
kans om aan de slag te gaan met iets dat bij hem/haar past, bij
zijn/haar interesses en talenten.
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BEGELEIDING

Op College Den Hulster worden leerlingen
intensief begeleid zowel in hun studieprestaties als in hun sociaal functioneren.
Onze leerlingbegeleiding is een combinatie
van groepsbegeleiding via het mentoraat
en individuele begeleiding via persoonlijke
coaching. Op deze wijze maken we het
onderwijs meer persoonlijk en stemmen het af
op de ambities, behoeften en kwaliteiten van al
onze leerlingen.
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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.
• Teamleider:
De teamleider geeft leiding aan een groep docenten binnen
een bepaalde afdeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor
de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling en
zorgt voor het goed functioneren van het team. Bijzondere
verzoeken van ouders/leerlingen/personeelsleden,
bijvoorbeeld m.b.t. verlof, verlopen via de teamleider.
Teamleiders en directeuren vormen samen de schoolleiding.
• Coach:
Op College Den Hulster heeft elke leerling een eigen
coach. Naast klassikale uren met de coach heeft elke leerling
regelmatig een individueel coachgesprek. Tijdens het
coachgesprek komen individuele behoeften van de leerling
aan bod en wordt onder andere gesproken over wat de
leerling de komende periode wil bereiken, hoe de doelen
bereikt kunnen worden, wat daarvoor nodig is en welke
verwachtingen er zijn. Omdat leerlingen verschillen is de
individuele coaching per afdeling anders georganiseerd.
Voor meer specifieke informatie hierover verwijzen wij
u naar de website www.denhulster.nl/onze school/
leerlingbegeleiding-zorg.
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• Vakdocent:
De vakdocent zorgt ervoor dat de leerling binnen een
bepaald vakgebied de juiste kennis, inzichten, vaardigheden
en houdingen worden bijgebracht. Hij/zij stimuleert de
leerling om het maximale uit zichzelf te halen, zorgt voor
een goed groepsproces gedurende de lessen en een goed
schoolklimaat in het algemeen. Naast lesgeven hebben
vakdocenten ook andere taken zoals, mentor, coach of meer
specifieke taken zoals decaan of coördinator van bijvoorbeeld
tweetalig Engels.
Loopbaan oriëntatie en begeleiding (lob)
Een schooldecaan adviseert leerlingen en ouders bij het kiezen
van een vakkenpakket, een profiel en vervolgopleiding of
beroep. Tijdens klassikale voorlichtingslessen, die gegeven
worden door mentoren en schooldecanen, krijgen de leer
lingen die informatie die zij nodig hebben om een verantwoorde
keuze te maken. Ook tijdens de normale lesuren wordt door de
vakdocenten aandacht geschonken aan studie- en beroepskeuze.
Elke leerling kiest binnen het vmbo een leerweg en een profiel
aan het eind van het tweede leerjaar. In de derde klas vmbo
kiezen de leerlingen het pakket van vakken waarin zij examen
gaan afleggen. Op havo/vwo kiezen de leerlingen in klas 3
voor een profiel. In de voorexamen- en examenklas krijgen
de leerlingen steun bij het maken van hun studie- en beroeps
keuze. Ze krijgen voorlichtingslessen en speciale tijdschriften.
Er worden voorlichtingsmiddagen en -avonden georganiseerd
over vervolgopleidingen en beroepen. Directer contact is
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mogelijk op ouderavonden en in individuele gesprekken. Een
leerling kan een interessetest doen, die duidelijk maakt waar
zijn/haar belangstelling ligt. Tijdens de gehele schoolloopbaan
en ook daarna kunnen leerlingen en ouders bij de schooldecaan
terecht voor individuele informatie over:
• vervolgopleidingen
• beroepen
• profielwijzigingen
• overstapmogelijkheden
• voortijdig schoolverlaten
• studietoelagen
• het afleggen van tests
Begeleiding binnen het team
De mentor is de spil bij leerlingbegeleiding en ondersteuning.
De mentor 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 welke begeleiding nodig is en worden eventueel
handelingsafspraken gemaakt.
De teams kunnen een beroep doen op een intern leerling
begeleider met extra ondersteuningstaken. Deze is
contactpersoon tussen het team en het ondersteuningsteam en
aanspreekpunt voor de teamleden en docenten.
Extra begeleiding
Wanneer leerlingen extra ondersteuningsvragen hebben
kunt u terecht bij het ondersteuningsteam van College
Den Hulster. Dit team wordt gecoördineerd door de
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ondersteuningscoördinator die bijgestaan wordt specialisten
op het gebied van extra ondersteuning. Het team bestaat
onder andere uit dyslexie coördinator, een psycholoog/
orthopedagoog, interne leerlingbegeleiders en een aantal
docenten met specifieke zorgtaken op het gebied van faalangst,
sociale vaardigheid en hoogbegaafdheid.
Informatie over passend onderwijs, het ondersteuningsteam,
aanmelding van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag
of andere vragen over extra ondersteuning kan worden
ingewonnen bij de ondersteuningscoördinator van de school,
Henny Nijveld, e-mail: hnijveld@ogvo.nl
Ondersteuningsteam
Indien handelingsafspraken onvoldoende resultaten
opleveren, wordt meer externe hulp ingeschakeld via
het ondersteuningsteam. Deze groep van professionele
hulpverleners en functionarissen wil de school van dienst
zijn bij het zoeken naar de beste ondersteuning voor
leerlingen met problemen. (b.v. sociaal wijkteam, politie,
de leerplichtconsulent, de schoolarts). Steeds vaker vindt er
overleg plaats in de vorm van een ronde tafel gesprek, waar
leerling, ouders en leden van het ondersteuningsteam aan
deelnemen. Als ouders niet aanwezig zijn bij een bespreking
wordt gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen.
De mentor stelt de ouders dan op de hoogte van de uitkomst
van dit overleg.
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Passend onderwijs
Wanneer een leerling met een extra ondersteuningsvraag zich
aanmeldt wordt aan ouders en basisschool gevraagd informatie
aan te leveren. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of er
mogelijkheden zijn om de gewenste ondersteuning te bieden.
Ondersteuning kan geboden worden als blijkt dat de school
voldoende voorzieningen kan treffen om tegemoet te komen
aan de specifieke hulpvragen. Als een school de ondersteuning
die een leerling nodig heeft niet kan bieden zal zij de ouders
ondersteunen bij het zoeken naar een andere (speciale)
onderwijsvoorziening.
Ondersteuningsplein
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag is er
begeleiding mogelijk op het ondersteuningsplein. Dit is extra
individuele begeleiding voor leerlingen die
• meer complexe ondersteuningsvragen hebben;
• weer instromen in school van een vorm van speciaal
onderwijs;
Deze begeleiding wordt in het swv (samenwerkingsverband
passend onderwijs) spop genoemd. spop is een tijdelijke extra
begeleiding waar planmatig gewerkt wordt aan doelen. De
begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd, de doelen indien
nodig bijgesteld of de begeleiding wordt gestopt wanneer het
doel behaald wordt.

44

REGELINGEN EN REGELS,
ONDERWIJSKWALITEIT EN
LESSENTABELLEN

College Den Hulster kent een leerlingenreglement waarin gedragsregels en procedures
zijn opgenomen. Het leerlingenreglement
wordt gepubliceerd op de website van College
Den Hulster, www.denhulster.nl.
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Veilige school
De school heeft een Convenant Veilige School gesloten met
de gemeente en de politie. Dit houdt onder andere in dat alle
wetsovertredingen en misdrijven door de school worden
gemeld bij de politie. Slachtoffers wordt altijd geadviseerd
aangifte te doen. De school heeft ten alle tijde het recht om
zonder voorafgaande aankondiging kluisjes te controleren.
In en rond het gebouw vindt camerabewaking plaats. De
bewaarde beelden kunnen worden gebruikt door het
personeel van de school en de politie als daartoe aanleiding is.
Informatieverschaffing
Derden die beroepshalve informatie over een kind hebben,
zoals leerkrachten, (school)artsen e.d. zijn verplicht om
informatie over het kind te verschaffen aan de niet met gezag
belaste ouder op gelijke basis, tenzij zij deze informatie ook niet
aan de gezagdragende ouder zouden verschaffen of wanneer
deze verschaffing tegen het belang van het kind ingaat (artikel
1:377c bw). Wel is het noodzakelijk dat deze vraag uitdrukkelijk
aan de school kenbaar gemaakt wordt. Gescheiden ouders
kunnen aangeven welke informatie zij wensen.
Vrijheid van uiterlijk
Een leerling heeft recht op vrijheid van uiterlijk, zolang het niet
aanstootgevend is. Kleding met aanstootgevende teksten is ook
niet toegestaan.
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Onderwijskwaliteit
De onderwijskundige resultaten en gegevens over leerlingen oudertevredenheid van College Den Hulster staat op de
volgende website: www.scholenopdekaart.nl
Lessentabellen
Informatie over de (besteding van de) onderwijstijd vindt u
op de website:www.scholenopdekaart.nl. Informatie over de
lessentabellen vindt u op de website van de school:
www.denhulster.nl.
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ACTIVITEITEN

De culturele, sportieve en sociale ontplooiing
van de leerlingen krijgt op onze school veel
aandacht. Daarom wordt er een groot aantal
activiteiten georganiseerd. Soms zijn deze voor
alle leerlingen, soms alleen voor het vmbo of
het havo/vwo.
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Excursies en studiereizen
In de loop van het cursusjaar worden er verschillende
studiereizen, excursies, vakexcursies en culturele reizen
georganiseerd. Deze vinden voornamelijk plaats in de week
voor de meivakantie. De bestemmingen zijn o.a. een survival in
de Ardennen en culturele reizen naar Parijs, Berlijn, Londen en
Rome.
Uitwisselingen
Regelmatig vinden er internationale uitwisselingen plaats
tussen onze leerlingen en docenten en die van scholen in
Duitsland en Spanje. Scholen in het buitenland die contact
zoeken met onze school voor uitwisselingsprogramma’s
zullen steeds positief en gastvrij tegemoet worden getreden.
Zo krijgen onze leerlingen en docenten de kans om zich
internationaal te oriënteren.
Sportklas
In de brugklas en klas 2 kunnen alle leerlingen deelnemen
aan de sportklas. Hiervoor is een aantrekkelijk programma
opgesteld waarbij je met veel sporten in aanraking komt.
Bij de sportklas wordt veel gebruik gemaakt van de
sportvoorzieningen in de hele regio. Het programma valt
buiten de lessentabel plaats. De extra ouderbijdrage bedraagt
€ 110,- per jaar.
Fashion
Een nieuw en uitdagend vak met onder andere aandacht voor
kunst, duurzaamheid, economie en natuurlijk mode. Ideaal
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als opstart voor een verdere mbo- of hbo-studie. De extra
ouderbijdrage bedraagt € 50,– per jaar.
Beamteam
Een groep leerlingen die helpt bij het organiseren van
(culturele)activiteiten en op technisch vlak ondersteunen.
Hulster Movies
Deze filmclub organiseert 10 filmavonden voor brugklassers
in de herfst en winter op school. De titels worden steeds een
week van tevoren bekendgemaakt. Leerlingen kunnen lid van
deze filmclub worden door een jaarabonnement te nemen.
School On Stage
Een show voor leerlingen en medewerkers van OGVO
(onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken). Vanaf
september starten de voorbereidingen van School On Stage;
‘totaaltheater’, muziek, dans, toneel, musical, modeshow, sport,
decors en projecties. Zie de jaaragenda voor de data.
Schoolorkest
Vanaf medio september repeteert regelmatig een groep musici
onder leiding van de heer Perree om een muzikale bijdrage te
leveren aan kerstconcerten, Culturele Avonden en diplomauitreikingen. Ook geeft het orkest regelmatig gastoptredens op
diverse evenementen. Voor meer informatie:
Roel Perree, rperree@ogvo.nl
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Overige activiteiten
• Leerlingenfeesten
• Evenementendagen/projectdagen
• Introductiedagen
• Afsluitende activiteiten
• Kerstconcert
• Diverse vakexcursies
• Theatervoorstellingen
• Carnavalsbal voor klas 1 en 2
• ogvo Battert
• Limburgs Jeugdparlement
• English Night
• Goede doelen dagen
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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, 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 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
en vervanging bij reparatie, verzekering, kopen of huren, de
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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
keuzeformulier. Op dit formulier kunnen ouders hun keuzes
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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
OGVO 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 anti-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.
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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
Jeugdfonds Sport & 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 begeleiding 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.
69

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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college den hulster

postadres
Postbus 60, 5900 ab Venlo
bezoekadres:
Hagerhofweg 15, 5912 pn Venlo
Telefoon (077) 359 0300
e-mail: info-cdh@ogvo.nl
www.denhulster.nl
Heeft u na het lezen van deze schoolgids
nog vragen, neem dan contact op met de
school, of kijk op www.denhulster.nl
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